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„Daj, Bože , pokoja, jak dažďa jarného, jak slnka teplého.  

A bôle sveta sa zahoja, zahoja...“ /ES 573/ 

„Pred svitom vstávam, volám o pomoc, a dúfam v Tvoje slovo...“ Ž 119:147 

Táto výzva Žalmistu, s ktorou sa na evanjelickú verejnosť obracia pravidelne aj redakcia 

Reformačných listov, sa mi zdá nanajvýš aktuálna aj pre naše spoločenstvo žien. 

Verím, že rokom Pánovým 2019 sa začala nová etapa v našej cirkvi...Prežili sme ťažký 

volebný rok, sprevádzaný kauzami, poškodzujúcimi meno našej ECAV, nenávistnými 

mediálnymi útokmi, protivolebnou kampaňou, neláskou a škriepkami. 

 Napriek všetkému, na konci prišlo Božie milostivé priznanie sa k tým, ktorí sa odhodlali dať 

svoje životy na oltár služby pre dobro cirkvi – pre Krista. A tak sme mohli prežiť úžasné, 

radostné, pokojné a požehnané spoločenstvo pri inštalácii generálneho predsedníctva 

a biskupa VD. 

A hoci by sme radi verili tomu, že vstupujeme konečne do pokojného roku, realita nás 

presviedča o opaku. 

A preto, že „náš boj nie je proti telu, ale proti zlým mocnostiam“, chceme stáť na stráži 

hradieb Siona – našej ECAV, na stráži PRAVDY a LÁSKY Kristovej. Neúnavne, pravidelne, 

pohotovo, tak, ako to len ženy a sestry vedia, i vtedy, keď ostatní už spia, alebo ešte spia: 

„Pred svitom vstávam, volám o pomoc, a dúfam v Tvoje Slovo“.  Prichádzame s pokorou 

Kristovou v tomto pôstnom čase. 

Popri mnohých iných povinnostiach a  úlohách v CZ, pozývame všetky sestry i bratov 

k aktivitám, ktoré spájajú, zjednocujú, budujú v Duchu Kristovej LÁSKY. Zásadne sa 

dištancujeme od tých, ktoré spoločenstvo polarizujú a rozdeľujú. 

Modlitebná pohotovosť nech je naša prioritná úloha i v roku Pánovom 2019 – niesť na 

modlitbách tých, ktorí vstúpili do novej služby v roztrieštenej, ubolenej, nejednotnej 

a zranenej cirkvi – bratov biskupov, dozorcov, seniorov i CZ , ale aj tých, ktorí stoja na 

opačnej strane a nemôžu nájsť vnútorný pokoj... 

Pozývame Vás k spoločným modlitbám za pokoj a lásku medzi nami! Zmena v našej cirkvi 

nastane len ako dôsledok  opravdivého pokánia a pôstu v našich srdciach: „Roztrhnime si 

srdcia, nie šaty!“ 

Verím, že Hospodin bude mať naklonené uši k nášmu volaniu o pomoc a dá nám nádej. Veď 

to dokázal i svojou doterajšou milosťou. 

„ Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela...Hospodin je tvojím ochrancom...Chrániť ťa bude 

Hospodin pred každým zlom. Amen.“ Ž 121:4-7 

 

 



Informácie pre vypracovanie tejto správy som dostala len z troch CZ /okrem môjho CZ/, 

takže predpokladám, že iba v týchto zboroch funguje SEŽ ako samostatné spoločenstvo. 

Vo všetkých ostatných zboroch však ženy – sestry, vykonávajú bežné práce a služby, ktoré sú 

nevyhnutné pre chod cirkevného zboru a vnútromisijnú službu, počnúc od upratovania 

a výzdoby chrámu, prípravy občerstvenia na rozličné zborové slávnosti, kreatívnej činnosti 

najmä počas adventu a na „Pamiatku zosnulých“, až po pastorálnu a návštevnú službu, 

organizovanie adventných a pôstnych modlitebných týždňov, nácviky piesní, modlitebné 

stretnutia a biblické hodiny.  

Gemerská Poloma 

Uskutočnili sa dve stretnutia:  

15.5. – prednáškou na tému „Rozdiely v bohoslužobnej praxi ECAV na Slovensku 

a v evanjelických cirkvách v zahraničí“ poslúžil seniorálny kaplán Považského seniorátu           

Mgr. Radim Pačmár 

24.10. – prednáška na tému „Žime s otvoreným srdcom pre druhých“ – Mgr. Katarína 

Šoltésová, PhD. , pracovníčka Evanjelickej diakonie 

Týchto stretnutí sa zúčastnili aj sestry zo Združeného CZ Nižná Slaná - Kobeliarovo 

Revúca  

Pri písaní tejto správy som sa zamýšľala nad tým, odkedy sme vlastne v CZ s toto formou 

práce začali, a zistila som, že presne pred 10 rokmi! Kým v správe za rok Pána 2008 

uvádzam, že „sme začali s novou formou práce...a stretnutia boli len sporadické /4krát 

v roku/, dnes chválim Pána, že toto spoločenstvo je už niekoľko rokov stálym a stretáva sa 

pravidelne, takmer každý mesiac. Spoločenstvo je ekumenické a zúčastňujú sa ho sestry 

z CASD i BJB, a tiež niekoľko bratov.  

Stretli sme sa 7krát pri rôznych témach a dvakrát pri varení s priemerom 14 žien a 2 bratia. 

20.1.   Téma:  „Vezmi, Pane, čo mám“ /Evka Huťanová/, praktická činnosť – výroba 

Revúckych guliek, plnených orechmi 

25.3.   „Oživte spustnutú zem“ /Evka Huťanová/, premietanie filmu 

22.4.   „Báseň života“ – prezentácia vlastnej tvorby 

13.5.   „Dôrazy výchovy v predškolskom veku“ /Mgr. Alžbeta Motyčková/, Deň matiek 

1.7.     Varenie s tetou Lydkou a posedenie pri čaji 

30.9.   „Dotyk viery“ ú biblický príbeh ženy, chorej na krvotok/, Soňa Korolová – prezentácia 

kozmetiky – starostlivosť o ruky 

17.11.   Varenie s „tetou Lydkou“ 

9.12.     „Svedectvo Miroslava Vdoviaka“ spojené s výstavou jeho obrazov 

 



Rožňava 

Stretnutia sú sporadické, ženy sa stretli dvakrát v roku, priemerne 8 žien 

Rožňavské Bystré 

Skupinka žien sa stretla v uplynulom roku dvakrát, stretnutia boli spojené s premietaním 

filmov „V jednom ohni“ a „Nebo nie je výmysel“ a následnou diskusiou. Priemerná účasť bola 

6 žien, stretnutia boli oproti predošlému roku voľnejšie. 

Seniorátne stretnutie sa koná jedenkrát v roku, a tentokrát bolo v CZ Muránska Dlhá Lúka 

dňa 3.6. Prednáškou na tému „Ženy ako svedkyne viery v SZ“ , nám poslúžila sestra farárka 

Mgr. Janka Ilčisková zo Štítnika. Program doplnil domáci spevokol vhodnými piesňami. Na 

stretnutí som predstavila novú publikáciu Vlasty Okoličányovej „Reformácia po praslici“, 

ktorú si mohli sestry zakúpiť.  

Výročného stretnutia SEŽ vo Sv. Jure som sa nemohla zúčastniť pre povinnosti v CZ, ale 

zastupovala som seniorát na Seminári SEŽ v Liptovskom Trnovci 25. – 26. mája a na 12. 

Valnom zhromaždení SEŽ v Pezinku 27.10. 2018 spolu s br. farárom Miroslavom 

Kerekrétym, ktorý zabezpečil dopravu, za čo mu vyslovujem poďakovanie. 

Slávnostnou kazateľkou bola Aleksandra Blahut Kowalczyk z Poľského Tešína, zást. WICAS. 

Brat biskup Ján Hroboň uviedol novozvolenú koordinátorku TUS Andreu Cabadovú 

a predsedníčku SEŽ  Mgr. Evu Oslíkovú, PhD.  Poďakoval tiež odchádzajúcej predsedníčke 

SEŽ Mgr. Daniele Horínkovej za jej dlhoročnú službu v tomto spoločenstve, ako aj ostatným 

koordinátorkam. 

Vyprosujeme týmto sestrám od Pána Boha požehnanie, silu a múdrosť v službe našej ECAV, 

dostatok LÁSKY, POKORY, POKOJA  a úprimnej VIERY, aby sme i naďalej boli spoločenstvom, 

ktoré SPÁJA a BUDUJE. 

Ďakujem všetkým sestrám v CZ GES za akúkoľvek službu, hoc najmenšiu, ale prinesenú 

s veľkou láskou a ochotou. Nech si ju obľúbi sám Pán a požehnáva Vaše životy! 

 

 

 

 

 

Revúca, 12.3.2019                                               Danica Hudecová, koordinátorka SEŽ GES ECAV 

 

 

 



 

 

 

 


