
 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

Spoločenstva evanjelických žien 

Gemerského seniorátu ECAV 

za rok Pána 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Danica Hudecová, koordinátorka SEŽ GES ECAV 



Správa o činnosti SEŽ GES ECAV za rok Pána 2020 

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach 

Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému... 

Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu! Keď 

prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný 

dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. 

Hospodine, Bože mocností, počuj moju modlitbu, naslúchaj, Bože Jákobov! Sela.“ Ž 84:1-9 

 

Táto modlitba Žalmistu je iste túžbou každého z nás v dnešných pohnutých, výnimočných 

a ťažkých časoch, kedy sa naša práca a služba oklieštila na nevyhnutné, život zabezpečujúce 

úlohy a funkcie, ktoré boli ešte prednedávnom pre nás také prirodzené a samozrejmé. 

 Jedno po druhom sa museli zrušiť mnohé konferencie, misijné stretnutia a podujatia na 

úrovni cirkvi, dištriktov i seniorátov. I služba duchovných sa obmedzila od dnešného dňa na 

pohrebné pobožnosti, ojedinelé krsty a pár hodín dištančného vyučovania. Krutou 

skutočnosťou je aj obmedzenie návštev v Domovoch sociálnych služieb, kde bez negatívneho 

Corona testu nemôžeme prislúžiť ani Večeru Pánovu. 

 Aj keď povinností je menej, mnohé z nás majú problém s online prenosom a novými 

metódami našej práce a služby. /Ja teda určite.../ Tiež si myslím, že nie je zdraviu prospešné 

chodiť celý deň so slúchadlami a mobilom a nemôcť objať svojho brata či sestru. Toto všetko 

nás raz dostihne... 

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach 

Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému...“ 

Áno, toto je cieľom Božieho diania a zásahu do našich životných stereotypov. Priviesť nás 

k poznaniu, že bez Neho nemôžeme žiť, slúžiť, ani sa nadýchnuť. V Ňom a pri Ňom je naša 

sila, nádej a budúcnosť. On je pre nás skrýšou, v ktorej nájdeme aj dnes svoje útočište 

a východisko. 

 Priviesť nás do stavu, kedy všetci „budeme prahnúť“ po Jeho Slove, Jeho prítomnosti a Jeho 

sieňach, kedy každé koleno pokľakne a vyzná, že On je Pán pánov a Kráľ kráľov a má všetku 

moc na nebi, na zemi, aj v celom vesmíre. Kedy vyznáme, že „sa nebojíme, hoci by sa aj zem 

prevrátila a vrchy klátili sa v srdci mora. Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy 

osvedčenou.“ Ž 46:2,3 

On jediný má moc aj nad strašiakom „Covidom 19“ a môže nás vyviesť z tejto 

bezvýchodiskovej situácie a zajatia, ako kedysi vyviedol z otroctva Izraelcov. Vo svojom 

Synovi Ježišovi Kristovi nás zachránil z každého otroctva a daroval nám slobodu dietok 

Božích. Ale za určitého predpokladu...  

Toto je možno druhá rana, a my máme ešte čas, aby sme sa spamätali a skúmali. Na otázku: 

„Čo odo mňa, Pane, chceš?“ si musím odpovedať sama. 



Keď na to prídem, prejdem bez ujmy a v pokoji aj týmto „suchým údolím“, ba stanem sa 

prameňom a požehnaním pre všetkých v mojej blízkosti. 

Napriek všetkému, čo sa deje, napriek katastrofickým prognózam odborníkov, napriek 

obmedzenému stretávaniu sa v rodinách , i v tých duchovných, verím, že každé naše úsilie, 

práca i služba pre blízkych, ktorú robíme kdekoľvek a akýmkoľvek spôsobom, má hlboký 

zmysel. 

 Verím, že svet je v Božích najláskavejších rukách a dlaniach, a On má s nami len myšlienky 

o pokoji, radosti a nádeji. O láske, ktorá je dokonalá... 

Preto „zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu – znie výrok 

Hospodinov – vrátia sa z nepriateľskej krajiny, tvoje potomstvo má nádej, vrátia sa synovia 

na svoje územie, vraví Hospodin.“ Amen.  Jer 31:16.17 

 

 

Plánované aktivity v senioráte:  

3.5.   Seniorátne stretnutie žien v Mokrej Lúke – prednášateľka Anička Belanji , muselo byť 

zrušené. 

Nezrealizovala sa ani Konferencia MOS v Rožňave – 20.3. -22.3., ani ostatné Seniorátne 

stretnutia.  Jedinou aktivitou /nepočítajúc seniorálny konvent/ , bol Ples GES v Gemerskej 

Polome – 14.2.2020. 

V našom CZ  sa SEŽ stretlo tiež iba dvakrát: 

5.2. 2020 – Téma „Vzťahové väzby a hranice vo výchove dieťaťa“ – prednášala                      

Mgr. Helena Ištvánová – riaditeľka Centra pedagogicko- psychologického poradenstva 

a prevencie v Revúcej a Ing. Janka Švecová – koordinátorka Ochrany detí pred násilím. Na 

toto stretnutie bolo pozvané tiež „Spoločenstvo mladých rodín“. 

 24.5. 2020  - pripravili sestry z CASD. Po duchovnej téme „Uzlíky života“, sme si vyskúšali so 

sestrou Patríciou Halajovou  ručné práce– pletenie, hačkovanie. 

So ženami sme sa venovali viac sociálnej pomoci a pripravili sme v spolupráci s Ing. Jankou 

Švecovou a Úradom práce „Burzu opotrebovaného šatstva a vecí do domácnosti“, ktorá sa 

zrealizovala v priestoroch bývalej evanjelickej školy. 

V rámci diakonie pripravili sestry malé vianočné balíčky s Domácou pobožnosťou 

a Pastierskym listom pre seniorov v CZ. Žiaľ, aj plánovaná výstava „Vyšívaná reformácia“ sa 

musela zrušiť. 

V roku 2021 chceme pokračovať v pravidelných mesačných stretnutiach, pripraviť aspoň dva 

odborné semináre a zamerať sa na sociálnu pomoc ohrozeným ženám a rodinám. 

 

 



Pretože osobné stretnutia boli obmedzené, zamerali sa sestry v cirkevných zboroch na 

roznášanie kázní a misijného materiálu do schránok a domácností, pomoc pri príprave 

ONLINE Služieb Božích a povzbudzovanie cez mobilné aplikácie. Osobitnou oblasťou bola 

pastorálna starostlivosť o pozostalé rodiny, ktorá sa však diala tiež zväčša v online priestore. 

Ak Pán dá, a uzdraví tento svet, chceme sa stretnúť v roku 2021 aspoň raz na seniorátnom 

stretnutí/pravdepodobne v máji/. 

Vďaka Pánovi za to, čo sme mohli z Jeho milosti vykonať a pripraviť, a vďaka všetkým 

sestrám v CZ GES za akúkoľvek službu , finančnú podporu, a najmä modlitby v týchto 

pohnutých časoch. 

 Ďakujem aj bratovi seniorovi za podporu našej novej webovej stránky, a samozrejme našej 

predsedníčke Evke Oslíkovej za organizáciu činnosti SEŹ, za nemalé úsilie, duchovnú podporu 

a „akčnosť“ pri vyjednávaní a hľadaní novej cesty SEŽ v našej cirkvi. Vďaka Pánovi za múdrosť 

Ducha Svätého  a sily, ktoré jej dáva pre zvládnutie služby ženám a sestrám v našej cirkvi. 

Ďakujem v mene sestier nášho seniorátu za prípravu Online biblických hodín a Čitateľského 

klubu sestrám: Evke Oslíkovej, Janke Kilianovej a Zuzane Vaľovskej i všetkým, ktoré sa do 

týchto webinárov zapojili. Povzbudzujem sestry z nášho seniorátu k tvorbe príspevkov na 

našu webovú stránku, aby sme mohli zdieľať, čo nám robí radosť, i to, čo nás ťaží a bolí. 

A nech je pri všetkej našej aktivite oslavovaný Pán, lebo len On je hoden našej vďaky, chvály 

a oslavy každý deň!    

„A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných“ Fil 2:4 
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