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Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v roku 2017
1. Oficiálny názov organizácie, právna forma, sídlo, IČO
Názov: Spoločenstvo evanjelických žien - SEŽ
Právna forma: Účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava
IČO: 30866936
2. Zloženie orgánov, a komentár k zmenám, ku ktorým došlo v priebehu roka
Orgánmi SEŽ sú valné zhromaždenie a výbor, zložený zo seniorálnych koordinátoriek
a predsedníčky SEŽ. V každom senioráte vedie prácu žien seniorálna koordinátorka. Aj v
cirkevných zboroch je možné mať vedúce a výbory práce žien.
V súčasnosti má každý seniorát svoju volenú koordinátorku práce žien. V roku 2017
k zmenám nedošlo.
3. Správa o aktivitách vykonávaných v uplynulom kalendárnom roku
Organizačné podujatia
Spoločenstvo evanjelických žien svoju činnosť každý rok začína Výročným stretnutím
rozšíreného výboru SEŽ, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich zástupkýň. V roku
2017 sa konalo 24. a 25. februára 2017 vo Svätom Jure.
Rok 2017 bol mimoriadny – jubilejný rok 500. výročia Reformácie. Z tohto dôvodu bol veľmi
bohatý na rôzne misijné a slávnostné udalosti. SEŽ sa zúčastnilo na všetkých misijných
podujatiach k 500. výročiu reformácie v spolupráci s ECAV. Podľa dohody ECAV vydala k
výstavám obrazov projektu Vyšívaná história evanjelickej cirkvi na Slovensku prvé vydanie
bulletinu so sprievodným textom k zobrazeným historickým udalostiam, dala zarámovať a
vystavovala fotografie predlôh, ktoré vytvorila prof. Janka Krivošová. SEŽ svojimi projektmi
- Vyšívaná história reformácie... postupne vždy viacerými hotovými a zarámovanými obrazmi
a od konca júla 2017 i prezentáciou knihy Reformácia po praslici, ktorou sme zakončili
projekt Reformácia a ženy, prispelo k obohateniu misijného programu Oslobodení Božou
milosťou vo všetkých seniorátoch a pri centrálnych oslavách 500. pamiatky Reformácie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Projekty SEŽ k 500. výročiu Reformácie
SEŽ pripravilo dva projekty k 500-ročnici Reformácie:
1. Reformácia a ženy – historický výskum účasti žien na šírení Reformácie a obrane
Evanjelickej cirkvi - v krajinách niekdajšej „Dunajskej monarchie“, čiže v Rakúsku,
Maďarsku, na Slovensku, v Čechách, čiastočne aj v Poľsku / Sliezsku - v období
1517-1781. K tomuto medzinárodnému projektu nás pozvala Evanjelická akadémia vo
Viedni.
2. Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Špecificky slovenský projekt.

Projekt Reformácia a ženy
Členkami medzinárodného organizačného výboru projektu Reformácia a ženy boli Daniela
Horínková a Eva Oslíková, ktoré sa zúčastňovali jeho stretnutí na Evanjelickej akadémii vo
Viedni od roku 2012, v roku 2016 sa k nim pridala aj Vlasta Okoličányová (na vyhodnotení
projektu v auguste 2016 sme sa pre iné povinnosti nezúčastnili). V r. 2012, 2014 a 2016 sa

v rámci projektu konali po dve konferencie: Reformácia po praslici, Biblia v chlebe
a Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti. Jedna sa po každé konala vo Viedni, kde
sa zúčastnili aj delegátky SEŽ (3-5) a jedna na Slovensku, ktorá bola viac-menej slovenskou
verziou viedenskej konferencie. V r.2013 sme v rámci projektu vydali knihu doc. Miloša
Kovačku Vzácne ženy rodu Révai, vo vydavateľstve Vivit, a projekt sme ukončili vydaním
knihy Reformácia po praslici (2017), vydavateľom je SEŽ a knihu vytlačili v Devin
Printhaus-e, vyšlo 1000 výtlačkov. S uskladnením a distribúciou nám pomohlo a pomáha
vydavateľstvo Porta libri. Veľká vďaka!
Redakcia knihy Reformácia po praslici (zodpovedná redaktorka Marta Činovská, D.
Horínková, V. Okoličányová) zasadala v roku 2017 niekoľkokrát vždy v Bratislave. Knihu
sme uviedli do života na seniorálnom reformačnom stretnutí Bratislavského seniorátu
v Modre – Kráľovej v októbri m.r.. Okrem povinných výtlačkov knihy do určených knižníc,
knihu ako odmenu dostali autorky, recenzentka, výtvarníci a sponzori v SR i v Nemecku
a Evanjelická akadémia vo Viedni.
Z tohto projektu vyšiel impulz uskutočniť divadelné predstavenie „Krvavý trón“, ktoré
zrealizoval BÚ VD ECAV.

Projekt „Vyšívaná história evanjelickej cirkvi na Slovensku“
Členkami komisie projektu boli od počiatku PhDr. Jana Kepplová a Mgr. Daniela Horínková.
Sériu obrazov na textil namaľovala prof. Ing. Arch. Janka Krivošová, ktorá sa stala členkou
projektovej komisie i umeleckou garantkou projektu. Do komisie sme ako odborníčku prizvali
sestru Emíliu Fojtíkovú, majiteľku firmy na vyšívanie v Púchove. Ona zabezpečila všetky
materiálové predpoklady pre celý projekt.
Ten pozostáva napokon zo 16 obrazov o rozmeroch 120 krát 100 cm, po jednom pre každý
seniorát, Bratislavský seniorát vyšíval dva obrazy; obraz pre košický seniorát a jeden navyše
vyšila pani Elena Ružičková z Banskej Bystrice. 17. obraz predstavuje mapu seniorátov
ECAV vytvorenú z typických regionálnych výšiviek, ktorú zostavila sestra Fojtíková. Každý
seniorát mal svoju „seniorálnu vyšívačku / vyšívača“, ich úlohou bolo garantovať kvalitu
a dodržanie termínu ukončenia práce. Výstava všade vzbudila veľký záujem. Vyšívanú mapu
seniorátov vysoko hodnotili pracovníčky ÚĽUVu ako vynikajúce stvárnenie výskumu
slovenských regionálnych výšiviek za posledných 40 rokov.
Od roku 2012 sa uskutočnilo 5 školení vyšívačiek v zborovom dome Elpis v Liptovskom
Trnovci a v Párnici. 8.-10.12.2017 sa vo Svätom Jure konalo 6.- rozlúčkové stretnutie
s vyšívačkami, ktorého sa zúčastnilo 35 sestier. Súčasťou stretnutia bola prednáška
A.M.Benkovej o manželkách reformátorov v Nemecku, návšteva vianočných trhov
v Bratislave, návšteva hrobov farárov vo Sv. Kure a návšteva opery Johanna Straussa
Netopier v novej budove Slovenského národného divadla, kde bola od 31.10. až do konca
roku 2017 umiestnená kompletná výstava „Vyšívanej histórie...“ Všetky vyšívačky pracovali
zadarmo, za čo im patrí naša nesmierna vďaka. Bez ich darovanej práce by sa projekt nebol
mohol uskutočniť. Ako odmenu dostali účastníčky rozlúčky novú kuchársku knihu, ktorú im
darovala autorka Evelyn - evanjelička z Limbachu, druhé vydanie bulletinu k výstave, kde sú
aj mená seniorálnych vyšívačiek a všetkých, ktorí sa vyšívania zúčastnili. Sestra Šúrková zo
Skalice uháčkovala množstvo rybičiek, ktoré sme rozdávali na seniorálnych stretnutiach,
v zahraničí, aj na rozlúčkovom stretnutí.
Členky komisie na požiadanie navštevovali senioráty, kde sa vyskytli problémy s vyšívaním.
Zvlášť sestra Fojtíková obetovala nášmu projektu obdivuhodné množstvo práce, času
a kilometrov ciest, za čo jej patrí naša vďaka. Osobne som sa zúčastnila 11 zo 14 seniorálnych
misijných stretnutí, mala som príhovor na vernisáži výstavy v novej budove SND v B-e,

v rámci záverečných osláv Reformácie v Bratislave. Na viacerých podujatiach ma sprevádzali
a občas i zastupovali sestry: Józsová, Kepplová a Šúrková. Srdečne im ďakujem. V roku 2017
bol projekt okrem seniorálnych slávností vystavený na niekoľkých miestach, napr. v Skalici,
v Pezinku, V Púchove, v Leviciach, v Martine, na EBF v Bratislave, v Modre.
Cieľom oboch projektov SEŽ k 500-ročnici Reformácie je lepšia znalosť našej cirkevnej
histórie, budovanie bratsko-sesterského spoločenstva v rámci ECAV, ale aj v rodinách, medzi
generáciami, v jednotlivých obciach, cirkevných zboroch. Túžime, aby oba naše projekty
poslúžili k oživeniu viery, prebudeniu cirkvi a na oslavu Božieho mena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vzdelávacie podujatia mimo projektov
Keďže rok 2017 bol plný podujatí k 500-ročnici Reformácie, nenaplánovali sme žiadny ďalší
seminár, či konferenciu.
1.3.2017 som prednášala na stretnutí žien v Istebnom.
3.11.2017 som prednášala o Reformácii na Základnej škole Ev. lýcea v Bratislave.
Webová stránka SEŽ – www.sezs.sk: Našou webmajsterkou je sestra Ing. Ľudmila
Činčurová z Púchova. Na našej web. stránke nájdete okrem štruktúry SEŽ a aktualít aj
prednášky z viacerých podujatí, biblické úvahy, dobré rady pre zdravie a domácnosť a ukážky
z vlastnej tvorby žien. Prosím Vás, zasielajte sestre Činčurovej svoje príspevky a správy zo
seniorátov, aby boli informácie o nás pestrejšie a komplexnejšie.
Zahraničné styky SEŽ so sesterskými organizáciami
Gustav Adolf Werk Frauenarbeit v Nemecku, Zväz zamestnaných evanjelických žien vo
Württembersku, Evangelische Frauenarbeit v Strednom Nemecku, vo Wuerttembersku,
Evangelische Frauenarbeit v Rakúsku, Svetový luteránsky zväz - Oddelenie pre prácu
žien WICAS /Women in church and society/ sú naše najdôležitejšie partnerské organizácie.
Naše projekty rôznym spôsobom podporovali najmä sestry z partnerských cirkví –
Stredonemeckej ev. c. a Württemberskej. Občasné styky a spoluprácu máme však aj s inými
sesterskými organizáciami, najmä v susedných krajinách.
Reprezentácia SEŽ v zahraničí:
8.1.2017 som sa zúčastnila na slávnostnej inaugurácii novej riaditeľky EFA v Rakúsku,
sestry Gerti Rohrmoser.
Na Stretnutí evanjelických žien Poľska vo Varšave sa v septembri 2017 za SEŽ zúčastnila
sestrya Jana Drottnerová, koordinátorka práce žien v Považskom senioráte.
4.-8. mája 2017 som bola pozvaná prednášať o histórii ECAV do Stuttgartu na výročné
stretnutie Evanjelického zväzu zamestnaných žien a 25.-28 mája 2017 som sa spolu so
sestrou Vlastou Okoličányovou zúčastnila výročného stretnutia Trojpartnerstva
a putovného Kirchentag-u v Jene, vo Weimare a Wittenbergu.
22.-25.júna boli fotokópie celej série gobelínov vystavené na Európskej konferencii
evanjelických duchovných v ozbrojených silách. Konala sa v Provensálsku, vo
Francúzsku pod názvom Hrad prepevný a to v centre Výskumu Protestantizmu v Európe.
Konferencie sa zúčastnilo vyše 600 vojakov z 18 krajín. Výstava sa natoľko páčila, že si ju
tam chceli nechať, ale naši vojaci ju priviezli domov s tým, že ju zapožičiame prípadne v r.
2018. Vďaka tejto akcii máme aj francúzsky preklad bulletinu.
Výstavu gobelínov sa nepodarilo uskutočniť na VZ SLZ v Namíbii.
Na tzv. Svetovej výstave pri príležitosti 500. výročia Reformácie vo Wittenbergu SEŽ
zastupovali: D. Horínková, Eva Oslíková a Eva Guldanová. Bolo to v druhom augustovom
týždni a našou úlohou bola inštalácia a prezentácia výstavy Vyšívanej histórie, striedali sme

sa vo výstavných sieňach v dome Jána Bugenhagena (1. evanjelická fara na svete) ako i vo
výstavnom stane SLZ v Lutherovom parku. Bývali sme v dome Lukasa Cranacha (jeden
z najstarších murovaných domov vo Wittenbergu). Zúčastnili sme sa medzinárodného
stretnutia luteránskych žien 12.8.2017 vo Wittenbergu (bolo nás vyše 600) a spoločného
fotografovania ordinovaných žien (okolo 120). Prítomných bolo i niekoľko biskupiek.
Zahraničné návštevy u nás:
17.5.2017 nás navštívil zájazd evanjelikov z Bavorska pod vedením s. Inge Gehlert. Venovala
som sa im vo Veľkom a Malom kostole v Bratislave.
Spolupráca s ekuménou
Spomedzi ekumenických organizácií sú našimi najdôležitejšími partnerkami: Komisia žien
pri Ekumenickej rade cirkví a Ekumenické fórum kresťanských žien Európy.
Ekumenické fórum má v každej krajine najmenej 2 koordinátorky z rôznych cirkví. U nás to
sú Nata Hovorková (BJB) a Eva Guldanová (ECAV) zvolené Komisiou žien ERC, ktorú
vedie A.Adamovičová. Komisia sa stretáva 2-3 krát ročne.
Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý sa koná v prvý piatok v marci, je stále najmasovejšou
ekumenickou spoluprácou na Slovensku.
5.-8.5.2017 sa konala Medzinárodná ekumenická konferencia v Prahe na tému 500
rokov od Reformácie. Hlavným organizátorom bolo Ekumenické fórum kresťanských žien
Európy / ČR. Zúčastnili sa jej sestry zo Slovenska, Poľska, Čiech a Chorvátska.
Spolupráca s médiami – Naše projekty v rozhlase, televízii i v tlači prezentovali
Janka Krivošová, Jana Kepplová, Emília Fojtíková, D. Horínková a 2 vyšívačky z Pezinka
a Vlasta Okoličányová.
Zvlášť okolo Jubilejnej Pamiatky Reformácie som mala niekoľko interview pre Sl. rozhlas
a televíziu. Sestra Emília Fojtíková zorganizovala aj nahrávanie vyšívania na DVD. Na
žiadosť stredo-nemeckých sestier som nahrávku poslala do Halle, vedúcej EFA Carole Ritter.
Práca žien v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV prebieha pod vedením
seniorálnych koordinátoriek. Je veľmi rozmanitá: od vedenia detských besiedok cez rôzne
funkcie v zboroch, od starostlivosti o budovy a kostolné záhrady cez hostiteľské povinnosti
pri slávnostiach až po opateru hrobov farárov. V poslednom čase sú často v programe stretnutí
rôzne tvorivé dielne. Vrcholom je každoročné seniorálne stretnutie žien, či už samostatné
alebo v rámci stretnutia rodín, prípadne seniorátov. Najefektívnejšie prepojenie nastáva vtedy,
keď seniorálne koordinátorky práce žien sú členkami seniorálnych presbyterstiev alebo
vnútromisijných výborov.
Záver: Jubilejný rok Reformácie bol aj pre SEŽ nesmierne náročný. Množstvo podujatí,
cestovania, organizovania, písania, pečenia, stretnutí. Stálo nás to dosť síl, ale prežili sme aj
mnoho radosti a duchovných zážitkov. Misijné stretnutia v seniorátoch boli napospol veľmi
povzbudzujúce. Bolo zrejmé, že evanjelický ľud sa z nich tešil. Odrážalo sa to najmä v účasti
na Službách Božích, pri Večeri Pánovej a v radostnom, mohutnom speve. Tešíme sa aj
z podielu SEŽ na všetkých podujatiach. SEŽ vstúpilo do povedomia nie len ECAV. Náš
podiel rozhodne nebol zanedbateľný, napriek tomu, že nie všetko vyšlo podľa našich predstáv
a želaní. Týka sa to najmä spolupráce s Tranosciom, ktorý meškal s vydaním bulletinov
k našim výstavám. Vďaka patrí pani Škodovej, tlačovej tajomníčke GBÚ, ktorá ku každému
seniorálnemu stretnutiu rozmnožovala texty aj k výstave gobelínov. Bez jej pomoci boli by
sme zožali na mnohých miestach hnev a hanbu. Aj v lete v Nemecku sme museli riešiť
informovanie návštevníkov výstavy len náhradnými spôsobmi.

Keď však bilancujeme, musíme si uvedomiť, že máme komu a za čo ďakovať. Všetkým Vám,
milé seniorálne koordinátorky, všetkým vyšívačkám, sponzorom, cirkvi a hlavne Pánu Bohu
za Jeho pomoc, posilňovanie a naprávanie našich chýb. V tom je On skutočný Majster.
Ďakujeme Mu za dielo Reformácie, za ochranu evanjelickej cirkvi počas reformačných
i protireformačných dejín aj za pomoc v súčasnosti. Bez Jeho pomoci a ochrany by sme dnes
už neboli, napriek vernosti a hrdinstvu viery našich predkov. Chcem veriť, že oslavy
jubilejného roku nezostanú len peknou spomienkou. Ale že nám zostali v srdciach ako
motivácia byť vernejšími evanjeličkami, lepšími kresťankami, naozajstným kváskom Chleba
života. Kiež je oslávené a velebené meno Hospodinovo aj v budúcnosti, aj našimi potomkami.
Vypracovala: Daniela Horínková
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Ing. Dušan Vagaský
Riaditeľ GBÚ ECAV
Palisády 46
811 06 Bratislava
Vec: Správy Spoločenstva evanjelických žien za rok 2017

Vážený pán riaditeľ,
V prílohe Vám zasielam

Správu o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v roku 2017
Plán podujatí na rok 2018
a

Finančnú správu SEŽ za rok 2017

Pripájam srdečný pozdrav

Daniela Horínková
Predsedníčka SEŽ

