Správa o činnosti Odboru sestier BJB Slovensko za rok 2011
Rok 2011 bol posledným rokom pracovného obdobia Odboru sestier, ktorý pracoval v zložení:
Ľudmila Englerová, Želmíra Praženicová, Jarmila Rečníková.
Zároveň bol prvým rokom práce nového výboru, ktorý bol predstavený sestrám v apríli 2011 na
konferencii v Litoměřiciach. Novými členkami Odboru sestier pre Slovensko sa stali: Ruth
Maďarová, Judita Kolaříková, Jarmila Balážová a Ľudmila Sýkorová.
Nové členky Odboru sestier za SR a ČR sa stretli prvýkrát spoločne s odchádzajúcimi sestrami
oboch výborov dňa 29.04.2011 v Litoměřiciach, kde za predsedníčku pre slovenský výbor zvolili
sestru Ruth Maďarovú.
Sestry slovenského výboru sa potom stretli v máji 2011 v Lučenci, kde sa mohli bližšie zoznámiť,
hovoriť o sebe, o svojich rodinách, o práci v zamestnaní a o službách v zbore, do ktorých sú
zapojené. Taktiež si na tomto stretnutí rozdelili úlohy, ktorým sa budú počas štyroch rokov vo
výbore venovať a to najdôležitejšie – vyprosovali spoločne na modlitbách pre svoju prácu Božie
vedenie, Jeho múdrosť a požehnanie, pretože každá si plne uvedomuje, že sme závislé na
našom Pánovi.
Dňa 24.09.2011 sa opäť v Lučenci uskutočnilo stretnutie výboru sestier s vedúcimi sestrami z
jednotlivých zborov BJB na Slovensku, kde sme sa ako výbor mohli viac dozvedieť o práci a
potrebách v jednotlivých zboroch na Slovensku. Spolu sme sa zamýšľali nad Božím Slovom,
zdieľali sme sa a prežívali nádherný čas na modlitbách.
Dňa 08.10.2011 sa stretli sestry zo slovenského výboru spolu so sestrami z českého výboru v
Bratislave, kde hovorili o situácii v sesterských skupinkách a pripravili sme tému a obsah
konferencie, ktorá sa bude konať 27.04. – 29.04.2012 v Bernolákove.
Sestra Judita Kolaříková navštívila sesterskú skupinku v Bernolákove, kde bližšie predstavila nový
výbor sestier a dvakrát navštívila zbor v Komárne. Prvýkrát slúžila referátom zo sesterskej
konferencie v Litoměřiciach – Slúžme v láske našim blížnym a druhýkrát poslúžila na tému
Odievanie – robia šaty človeka?
Dňa 01.11.2011 sa jednotlivé zbory zapojili do Svetového dňa modlitieb baptistických žien. Tohto
roku pokračovala téma „Chodiť v Duchu“. Súčasťou modlitieb sú aj finančné zbierky, ktoré slúžia
na pokrytie rôznych sociálnych a vzdelávacích projektov. Zo zbierok sa budú v r. 2011-2012
hradiť nasledovné projekty: Pomoc Haiti po zemetrasení – pôžička na drobné živnosti, Výcvik v
poľnohospodárskych schopnostiach, Fond kontinentálnej únie na špeciálne projekty.
Ekumenická rada cirkví – na stretnutiach výboru a akcií sekcie žien pri ERC nás zastupovala
doteraz sestra Želka Praženicová. Od mája 2011 prevzala túto úlohu sestra Judita Kolaříková,
ktorá sa zúčastnila týchto stretnutí v septembri a v decembri 2011.
Evanjelická Aliancia – Sestra Gitka Kráľová z Bratislavy je členkou výboru EA. Sestry organizujú
rôzne akcie, najznámejší je pobyt sestier v Dome J.A.Komenského v Račkovej doline, čoho sa
zúčastňujú aj sestry z našich zborov.
EBWU – Únia baptistických žien v Európe - pomohla zorganizovať sesterskú konferenciu v
Estónsku, ktorá sa konala 6.10. – 9.10.2011 v Talline. Tejto konferencie sme sa tento krát
nezúčastnili.
Financie: Financie získavame zo zbierok pri sesterských stretnutiach, z darov zborov pri
príležitosti Dňa matiek a z dobrovoľných darov. Po odsúhlasení konferenciou OS sme ich použili
nasledovne:
Lizzardovci – misionári v Španielsku, poštové výdavky, cestovné výdavky členkám výboru,
občerstvenie a dary.
Uvedomujeme si, že stojíme vo veľmi zodpovednej službe a našou hlbokou túžbou je, aby sme
slúžili Pánovi Ježišovi verne a z celého srdca. Každý deň očakávame na Jeho múdrosť a vedenie.
Radi by sme sa z Božej milosti chceli viac stretávať so sestrami z jednotlivých zborov a vzájomne
sa povzbudzovať Božím Slovom a na modlitbách, aby sme tak spoločne mohli zakúšať vzácne
Božie dotyky v našich životoch.
Ruth Maďarová

Správy z jednotlivých zborov
Banská Bystrica
Sestry v našom zbore konajú veľmi širokú službu od prípravy pohostenia pri spoločných obedoch
v zbore, po návštevy a pomoc starším bratom a sestrám, ktorí nemôžu pre zdravotné problémy
navštevovať spoločné zhromaždenia.
Veľmi požehnané sú aj stretnutia s nastávajúcimi mamičkami pred pôrodom, kde sestry pripravia
darčeky ale hlavne slovo povzbudenia. Jedna z dôležitých častí stretnutia sú spoločné modlitby
sestier v kruhu za pôrod, zdravie, za dieťatko a všetko čo je potrebné pre rodinku.
Prikladám krátke konkrétne správy dvoch sesterských skupiniek v našom zbore:
Študijno - zdieľacia skupinka sestier.
Na tejto skupinke sa stretávajú sestry už druhý rok. Tento školský rok 2011/2012 sa rozhodlo 14
sestier pokračovať v štúdiu základov kresťanskej viery podľa materiálov ,,Na ceste viery".
Som vďačná za tieto sestry, že už druhý rok si každá doma študuje Božie slovo podľa určenej
lekcie a pripravuje sa na spoločné stretnutie. Vyžaduje to ich čas, ale verím, že Božie slovo je to,
čo ich napĺňa radosťou a sami na sebe vidíme, že rastieme v poznávaní nášho Pána. Spoločný
záväzok štúdia nám pomáha k vytrvalosti.
Na tejto skupinke nielen študujeme, ale sa aj zdieľame so svojimi starosťami, radosťami,
skúsenosťami, modlitbami, a tak sa navzájom o seba staráme.
Štúdium podľa uvedeného materiálu končí po dvoch rokoch, a tak sa už modlím, čím budeme
pokračovať. Veľmi túžim po tom, aby sme ako kresťanské ženy rástli v poznávaní Božieho slova z
prvej ruky - to znamená aj vlastným štúdiom :)) a tak aby sme poznali nášho Pána, ku ktorému sa
modlíme a ktorému odovzdávame naše životy, aby nás kadejaké učenie rôznych duchovných
filozofií, len tak nezaskočilo a aby nám Duch Svätý mal čo pripomínať.
Našim cieľom je aj, aby sme boli pripravené sa venovať a odovzdávať vieru, či už v rodine, alebo
ďalším novým ženám. Som veľmi vďačná Bohu, že jedna sestra z našej skupinky sa zapojila do
učeníckeho programu dorastencov a jedna sestra sa už venuje a študuje Božie slovo podľa tohto
materiálu už s ďalšou sestrou, novou viere.
Skupinka Matky na modlitbách - MNM a zdieľanie sestier
Služba Matiek na modlitbách je medzinárodná, medzidenominačná modlitebná služba sestier,
ktoré vytvárajú malé skupinky, aby sa modlili za svoje deti, rodiny a školy. Cieľ MNM je :
modlitebná podpora rodín, modlitby za deti, za ich spasenie, za ich školy, modlitby za mladých a
učiteľov v zbore a pod.
V našom cirkevnom zbore sa skupinka MNM stretáva jedenkrát mesačne. Táto skupinka je
otvorená pre každého, kto sa chce modliť za svoje deti, rodinu, spolužiakov, rodičov a podobne.
21.05.2011 sme už po 8. krát organizovali Celoslovenské stretnutie Matiek na modlitbách.
Prišlo 60 žien z 8 denominácii a téma bola ,,Poznaj svojho Boha". Počuli sme 8 svedectiev sestier
a modlili sme sa za učiteľky, ktoré boli medzi nami, za naše školstvo, rodiny, deti.
Fotky, témy, svedectvá môžete nájsť na našej zborovej webstránke:
www.banskabystrica.baptist.sk v sekcii MNM
Aj keď sme vždy boli povzbudené na konferenciách, ktoré sme organizovali a vieme, že sme
každý rok povzbudili k modlitbám za deti, rodiny a školy ďalšie sestry, tento školský rok
2011/2012 sa chceme viac venovať propagácii MNM na Slovensku a modliť sa, aby Boh povolal
ženy, matky k pravidelným modlitbám v menších, alebo väčších skupinkách. Aby sa ženy spolu
modlili a boli si oporou v živote. Preto sme sa rozhodli, že konferenciu MNM v roku 2012
nebudeme organizovať, ale chceli by sme sa stretnúť so ženami, ktoré sú v MNM aktívne, aby
sme sa viac poznali a povzbudzovali.
Raz do mesiaca sa stretáva aj skupinka sestier na zdieľaní, kde máme priestor sa podeliť s tým,
čo prežívame a spoločne sa povzbudzovať a modliť. Sestry v dôchodkovom veku tiež navštevujú
alebo aj jednotlivo slúžia osamoteným starším bratom a sestrám.
Každá sestra, ktorá príde medzi nás, je vítaná.
Darina Majerová

Bernolákovo
V Bernolákove sa stretáva malá skupinka sestier skoro pravidelne prvý pondelok v mesiaci. Na
úvod si pripraví slovo k modlitbám vopred určená sestra, potom hovoríme o problémoch, ktoré
nás trápia, či už v našich rodinách, alebo zbore, následne sa za tie konkrétne veci a konkrétnych
ľudí modlíme. Sú to vzácne chvíle, keď môžeme zápasiť spolu na modlitbách.
Snažíme sa navštevovať starých a chorých buď jednotlivo, alebo celá skupinka. Samozrejme sa
podieľame na všetkých zborových prácach, ktoré prináležia sestrám, ale viaceré sestry sa
zapájajú aj v duchovnej službe zboru či už spevom, svedectvom, alebo prácou s deťmi.
Irena Podobná
Bratislava – Palisády
"Ak budeš múdrosť hľadať ako striebro a budeš ju vyhľadávať ako skryté poklady, vtedy
porozumieš bázni Hospodinovej a nájdeš známosť Božiu."
Príslovia 2, 4-5
Rok 2011 bol pre sestry rokom vyučovania a vzdelávania na Božej ceste. Začiatkom roka sme
mali prednášku na tému: Odev a obliekanie. Diskutovali sme so sestrami rôznych vekových
kategórií o vhodnosti oblečenia veriacich žien a o jeho vplyve. Neostali sme však len pri úvahách
o viditeľných veciach. Každoročne sa v marci zapájame do ekumenických modlitieb, ktoré
prebiehajú v rôznych spoločenstvách v našom meste. Tiež sa stalo tradíciou, že chodíme na
Konferencie odboru sestier, ktoré ešte stále organizujeme spolu so sestrami z Čiech. Toto
víkendové stretnutie je pre mnohé z nás žriedlom požehnania a vyučovania na celý rok. Tento rok
sme uvažovali nad témou služby. Hovorili sme o tom, že každá z nás je povolaná do služby a učili
sme sa rozoznávať, do ktorej konkrétnej a prosili sme o múdrosť a vytrvalosť. Ostatné stretnutia
sme sa venovali úvahám o moci manželkiných modlitieb podľa rovnomennej knihy Stormie
Omartian. Stále viac pociťujeme, že v týchto časoch je obrovský tlak zvonka na život a jednotu
rodín v našom zbore.
"Satan obchádza ako revúci lev a hľadá koho by zožral" a robí to v každodennom pomalom
roklade rodín. Manželia si stále viac vyčítajú nenaplnenie svojich potrieb a očakávajú a vyžadujú
nápravu a zmenu toho druhého. My sa učíme a s bázňou prosíme Boha o múdrosť a svetlo do
každej problémovej situácie. Chceme vidieť veci z Božej perspektívy a začať zmenou od seba.
Nie je to vôbec jednoduché, ale sme rozhodnuté urobiť prvý krok! Na našich stretnutiach nielen
diskutujeme a vzdelávame sa, ale na konci v modlitbách prosíme a hlavne žehnáme našim
mužom v každej oblasti života.
Počas celého roka sa sestry živo zapájajú do rôznych foriem prác v našom zbore, ktoré sa často
prelínajú so službou diakonov. Niektoré sestry už roky verne slúžia návštevami u starších a
nevládnych, iné sa venujú pastorácii mladým sestrám. Zvlášť chcem poďakovať sestrám, ktoré v
tichosti robia svoju službu (neustále modlitebné zápasy pre zbor, nádherné voňajúce koláče a čaj
pri každej príležitosti, vernosť pri obsluhovaní iných, telefonáty na povzbudenie .....), vaša snaha
a práca je veľmi dôležitá a potrebná, aj keď nie vždy viditeľná všetkým. Malá skupina sestier
pravidelne slúži pri nedeľných bohoslužbách piesňami. Tradične organizujeme obed pre našich
seniorov a chceme pokračovať aj s obedmi pre bezdomovcov. Aj tento rok sme s veľkou radosťou
a láskou navštívili mladé rodiny pri príležitosti narodenia bábätka s malým darčekom. Tiež
každoročne sme na začiatku novembra spojené na modlitbách ako zbor so sestrami baptistkami
na celom svete v rámci svetového dňa modlitieb.
Každá služba, aj tá najmenšia (podanie ruky, či úsmev), je dôležitá. Dobrým ovocím služby je
vytrvalosť a vernosť.
Ďakujem za každú vytrvalú a vernú službu a prajem, aby budúce roky boli ešte bohatšie na
nových pracovníkov. K tomu však potrebujeme ochotu, múdrosť a bázeň pred Hospodinom.
Príslovia 2, 4-5.
Judita Kolářiková

Bratislava – Podunajské Biskupice
V roku 2011 sestry pokračovali v stretávaní sa raz do mesiaca k spoločným úvahám nad Božím
Slovom a jeho aplikáciami, ktorým venujeme vždy úvod našich stretnutí. Najväčší priestor sa
snažíme vyhradiť na modlitby, na ktorých sa modlíme okrem iného za svoj duchovný rast, naše
rodiny, zbor, kazateľa, staršovstvo, ale aj za tých, ktorí odišli zo zboru a potrebujú prežiť Božiu
milosť. Skupinka sa rozšírila o ďalšiu sestru, a naopak, menej pravidelne sa jej zúčastňovali
najstaršie sestry pre zdravotnú indispozíciu.
V rámci spoločných stretnutí sme sa zapojili do celosvetových dní modlitieb, tak baptistických ako
aj ekumenických a sestry sa zúčastnili aj na konferenciách sestier v rámci našej jednoty v
Litoměřiciach a aj v rámci evanjelickej aliancie v Račkovej doline. Pri príležitosti Dňa modlitieb za
pokoj Jeruzalema sme sa venovali informáciám a modlitbám za židovský ľud a Izrael.
Ďalšia skupinka sestier, ktorá sa schádza dvakrát do mesiaca striedavo v domácnostiach, sa v
minulom roku taktiež rozšírila o jednu sestru. Preberali sme list Rimanom. Snažíme sa študovať
Božie slovo do hĺbky, tým, že si ho čítame a rozmýšľame o ňom každá individuálne s cieľom
pochopiť z neho čo najviac pre svoj život a potom sa o ňom spolu rozprávame. Spoločné
rozoberanie textu a jeho aplikácií na skupinke nás obohacuje, keďže každá sa na text pozeráme
trochu z inej stránky, pod vplyvom toho, čo každá z nás v živote prežila, a tak si ho nielen lepšie
zapamätáme, ale chápeme ho v širších súvislostiach.
Andrea Balážová
Klenovec
Aj v minulom roku sa skupinka sestier stretávala k biblickému štúdiu, vzájomnému zdieľaniu a
spoločným modlitbám. Stretávame sa raz za mesiac (okrem letných prázdnin) v rodinách v počte
5 - 10. Minulý rok sme postupovali podľa príručky G. Seashore "Moje nové ja".
V marci sme pripravili spolu sa ženami ECAV v Klenovci Ekumenický svetový deň modlitieb, ktorý
sa koná striedavo v našej modlitebni alebo v zborovom dome ECAV.
V jarných mesiacoch sme uskutočnili charitatívnu akciu - rozdelenie šatstva, obuvi a domácich
potrieb do najchudobnejších rodín v Klenovci z milodarov od bratstva v Rakúsku.
7. nov. sme pripravili program Svetového dňa modlitieb baptist. žien, ktorého sa v našom zbore
zúčastňujú aj bratia.
V prvú decembrovú sobotu sme uskutočnili vianočný tvorivníček, na ktorý si každoročne
pozývame aj svoje priateľky. Toto posedenie s občerstvením je zamerané na výrobu vianočných
pohľadníc a vian. ozdôb a je výbornou príležitosťou pripomenúť si pravý význam Vianoc
prostredníctvom piesní a krátkej úvahy.
Sestry sa zapájajú do všetkých zborových činností - od upratovania a výzdoby modlitebne,
udržiavania záhradky, prípravy občerstvenia, cez službu slovom, spevom, vyučovaním, pri vedení
účtovníctva, knižnice, až po opatrovanie chorých, pohostinnosť a prímluvné modlitby, podľa
svojich možností a obdarovania od Pána.
Vlasta Nürnbergerová
Komárno
Ťažko sa mi píše táto správa, pretože už niekoľko týždňov rozmýšľam, čo napísať. Aby to nebola
kópia tej vlaňajšej správy. S čím novým sme prišli sestry?
To, že pripravujeme Svetový deň modlitieb so sestrami z iných cirkví, že robíme sociálnu prácu,
že sestry sa aktívne podieľajú na práci s deťmi v nedeľnej škole, že pripravujeme spoločné obedy,
večere, že pred Vianocami navštevuje s balíčkami starších členov zboru, ale aj nečlenov,
priateľov a osamotených ľudí, ktorým sa snažíme pomôcť? Toto všetko sa snažíme ako dobré

zvyky zachovať. Ale radi by sme prijali aj od iných spoločenstiev nové nápady. Niečo, na čom by
sa s radosťou podielali aj mladšie sestry.
Manželka nášho kazateľa pozvala pani výtvarníčku, ktorá nás učila maľovať na sklo, zdobiť
perníčky. Pripravovali sa aj darčeky rôznymi novými technikami. Teraz sa nám ponúkla ďalšia
pani, ktorá vie krásne háčkovať, že by prišla medzi nás a naučila nás, ako si uháčkovať kabelku,
alebo vestičku. Boli by sme radi, aby tieto chvíľky pohody boli naplnené prítomnosťou nášho
živého Boha, aby sme radostnú správu o Pánu Ježišovi mohli zdieľať s našimi susedkami, s
mladými mamičkami, ktoré navštevovali Klub mamičiek v našom zbore. To je našou modlitbou a
našim prianím, aby sme s nadšením slúžili Pánu, všade, kde nás potrebuje!
Pravidelne sa stretávame každý mesiac asi 10 až 12 sestier a každý týždeň mávame aj
modlitebné chvíľky v skupinkách.
Tešíme sa na nové stretnutia a prajeme všetkým sestrám vo výbore veľa sily a Božej milosti!
Božena Uhrinová
Košice
Sestry v našom zbore sa väčšinou stretávajú 1 x mesačne.
Sprievodným heslom v roku 2011 pre nás bolo slovo zo Žalmu 91, 14: „Vyslobodím ho, lebo sa
ma pridŕža, zachránim ho, lebo pozná moje meno, hovorí Boh.“
Program na naše stretnutia si pripravujú sestry, ale vo februári prišiel medzi nás brat kazateľ,
ktorý sa s nami zamýšľal nad výkladom uvedeného hesla na rok 2011.
V marci sa sestry z nášho zboru spolu s ostatnými cirkvami zapojili do prípravy Ekumenického
svetového dňa modlitieb, ktorý sa konal v Evanjelickom kostole AV, kde sme spolu prosili nášho
Pána za potreby sestier v Čile.
Pravidelne sa zúčastňujeme na Česko-Slovenskej konferencii žien.
V novembri sme mali na večernom zhromaždení modlitebné stíšenie podľa programu Svetového
dňa modlitieb baptistických žien.
Keď sa v zbore konajú spoločné akcie, pripravujeme obed a občerstvenie.
Svoje pravidelné stretnutia - PIERKO -1 x týždenne v dopoludňajších hodinách mávajú aj mladé
mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke.
Sestry v našom zbore ochotne spolupracujú na príprave stretnutí pre seniorov, aktívne pracujú v
misii na základnej škole a v dvoch materských škôlkach, navštevujú nemocných a starších bratov
a sestry, učia v besiedke a doraste, organizujú a pracujú v letných táboroch pre deti, zapájajú sa
do práce v spevokole. S radosťou sa podelia o svoje každodenné skúsenosti s Pánom Ježišom
na zborových večeroch svedectiev.
Anna Staroňová
Levice
Naše stretávanie nebolo pravidelné, skôr spontánne. Takže sme nemohli rozvinúť nejaké
systematické biblické učenie. Zúčastnili sme sa Svetového dňa modlitieb baptistických žien a
vykonali sme aj zbierku, ktorú sme odoslali na ústredie sesterského odboru. Nesme sa na
modlitbách, aby sestry prejavili väčšiu túžbu po stretnutiach.
Marta Heřmanová
Lučenec
Matúš 6: 3 – 4
Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna
zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.
Toto je verš, ktorý som vytiahla na Silvestra pre sestry na rok 2011. Je to veľmi jednoznačný verš.
Nie je v ňom „ak sa rozhodneš dávať“ alebo „ keď ti ostanú nejaké peniaze a z tých sa rozhodneš

niečo dať“. To, že dávaš almužnu, resp. peniaze, alebo nezištne pomáhaš, považuje Biblia za
niečo samozrejmé, ako niečo, o čom sa s Bohom nediskutuje. Je to zvláštne, ale charita sa nemá
robiť okato, ale „v skrytosti“ a hlavne účinne.
Myslím si, že práca našich sestier je presne taká. Málokedy je okázalá, ale vždy je účinná a
hlavne nezištná. Možno sa Vám bude zdať, správa sestier je každý rok taká istá. Veľmi sa
nebudete mýliť, pretože to, čo sestry robia je drobná práca, ktorú niekedy ani poriadne nevidieť,
ale keby sa neurobila, medzera by bola veľmi veľká. Niektorým z nás sa zdá, že práca sestier je
samozrejmá, ale je hlavne nenahraditeľná.
Mnohé zo sestier pracujú v sekulárnej sfére, niektoré sa venujú charite a sociálne slabším ľuďom
vo svojom okolí a v zbore, iné sa venujú misii, seniorom, mamičkám, alkoholikom a ich rodinám
alebo sú jednoducho doma a sú „len“ dôchodkyne. Každá z nich je potrebná presne na tom
mieste, kde ju Pán postavil a chce ju mať. Okrem týchto každodenných povinností nezabúdajú aj
na potreby v zbore.
Služba sestier je evidentná na všetkých zborových aktivitách a to: keď treba pomôcť v kuchyni, pri
upratovaní, učia nedeľnú besiedku, dorast, spievajú v spevokole, v chválospevovej skupinke,
pracujú v mládeži a slúžia v zbore aj iným spôsobom. Musím vyzdvihnúť aj zodpovednosť, s akou
k zvereným úlohám pristupovali. Hlavne by som chcela poďakovať všetkým sestrám, ktoré sa
podieľali akoukoľvek prácou pri prípravách a organizácií rôznych zborových akcií, ktorých bolo aj
v tomto roku pomerne veľa, spomeniem len 90-te výročie založenia nášho zboru, už „tradičný“
Silvestrovský večer.
Sesterské stretnutia sa konali v nedeľu poobede pravidelne 1-krát za dva mesiace a mali
vyučujúci charakter. Na týchto stretnutiach sme vzdelávali z rôznych oblastí. Prežili sme vzácne
chvíle aj pri vzájomnom zdieľaní a modlitbách. V máji sme si pripomenuli konferenciu sestier,
ktorá sa konala tento rok v Litoměřiciach. Je škoda, že tieto stretnutia sa konali len do konca júna
2011. Od septembra sme spoločné stretnutia už nemali.
Na konferencii bol predstavený aj nový výbor sestier – Ruth Maďarová (predsedkyňa), Jarmila
Balážová, Judita Kolaříková a ja. Z tohto dôvodu sa koncom mája uskutočnilo aj pracovné
stretnutie nového výboru v našom zbore. Tu sme sa dohodli, že v septembri zorganizujeme
stretnutie vedúcich sestier s novým výborom. Stretnutie sa uskutočnilo, ale prišlo naň len niekoľko
sestier.
Veľa sestier z nášho zboru sa aktívne podieľa na misijnej práci mimo zboru, ktorá je obsiahnutá v
práci strediska 3 Pé: služba anonymným alkoholikom a ich rodinným príslušníkom, klub seniorov,
klub mamičiek (pre matky na materskej dovolenke), práca s nezamestnanými ženami.
Niektoré sestry pracujú aj pre misijnú organizáciu Misia na Níle, hlavne v rámci seniorských
stretnutí.
Chcela by som pozvať všetky sestry z nášho zboru, na naše pravidelné stretnutia, ktoré verím
budú aj v roku 2012. Stretnutie sestier je pre všetky sestry z nášho zboru, nielen pre ženy od a do
určitého veku.
Ľudmila Sýkorová
Poprad
Je vždy ťažké písať správy o činnosti sestier, pretože to nie je len o sesterských skupinkách.
Vieme, že sestry v našich zboroch naozaj usilovne pracujú v rôznych službách, ktoré sú často
veľmi náročné. Pracujú s deťmi, spievajú v spevokole či v chválospevovej skupine, pripravujú
občerstvenie, navštevujú starších a chorých, upratujú modlitebňu, ... Dalo by sa o tom písať veľa,
ja sa však v tejto správe sústredím na sesterské skupinky.
V našom zbore sa sestry stretávajú v dvoch skupinkách, kde jednu skupinku vedie sestra
Ruženka Pogranová a druhú Ruth Maďarová. Obidve skupinky sa stretávajú v pravidelných
intervaloch pri štúdiu Božieho Slova, zdieľaní sa a spoločných modlitbách. Týchto stretnutí sa
zúčastňujú sestry rôzneho veku, od mladých až po dôchodkyne. V roku 2011 jedna skupinka
študovala list Rimanom podľa študijného materiálu D. Hanesovej a spoločne preberali brožúrku
„Hľa, váš Boh“. Druhá skupinka preberala list Jakuba a po ukončení štúdia listu Jakuba začala
študovať biblické ženy.

Ďalšiu skupinku, ktorú vedie sestra Eva Mrštinová, tvoria mamičky, Mamičky sa stretávajú v
pravidelných týždňových intervaloch a keďže týchto stretnutí sa zúčastňuje aj niekoľko mamičiek
zo sídliska, mamičky z nášho zboru im svedčia o Pánovi Ježišovi a vysvetľujú cestu spasenia.
Každoročne v novembri sa spoločne zapájame do Svetového dňa modlitieb baptistických žien,
kde pozývame aj sestry zo staníc.
Pred Vianocami sme mali tiež jedno spoločné adventné posedenie v príjemnej vianočnej
atmosfére, kde sme pozvali aj dievčatá z mládeže a tiež aj sestry z okolia. Témou tohto stretnutia
bolo „Prichádza Pán Ježiš – Knieža Pokoja“ a povzbudzovali sme sa k tomu, aby sme v tom Jeho
vzácnom pokoji prežívali nielen Vianoce, ale aj každý ďalší deň nášho života.
Ruth Maďarová
Revúcka Lehota
Sestry v zbore sa nestretávajú pravidelne na svojich stretnutiach už niekoľko rokov. Zapájajú sa
však do služby v zbore v rôznych oblastiach:
Slúžia na modlitebných zhromaždeniach v nedeľu aj v piatok, vyučujú v besiedke, doraste,
spievajú v spevokole.
Slúžia svojou prácou pri organizácii táborov pre deti a dorast a tiež pracujú v sociálnej oblasti s
rómskymi deťmi a s rómskymi matkami.
Pri slávnostiach v zbore sa zapájajú prípravou občerstvenia a prijímaním hostí.
V rámci modlitebných zhromaždení sa tiež svojou službou pridali k E–SDM a SDMBŽ, kde sa celý
náš zbor pripojil aj finančnou zbierkou.
Zúčastnili sme sa tiež ekumenického stretnutia sestier v evanjelickom zbore v Revúcej spolu s
bratom kazateľom, ktorý tam mal prednášku na tému: „Zmiešané manželstvá“.
Aj keď naša práca nie je až tak viditeľná, každá sa snaží byť svetlom vo svojom okolí, kde žije a
pristupovať zodpovedne ku zvereným úlohám podľa nášho biblického hesla:
„Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete za
odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite“.
Kološanom 3; 23-24
Gizela Sirkovská
Vavrišovo
Zúčastnili sme sa Aliančného modlitebného týždňa (v januári) spolu so sestrami evanjelického
zboru Vavrišovo
Štrikovali sme bavlnené štvorce na deky pre malomocných v Afrike-misia na Níle.
Zúčastnili sme sa Ekumenického svetového dňa modlitieb.
Deň modlitieb baptistických žien sme mali pri sestre T. Račkovej v novembri. Následne sme
vykonali finančnú zbierku.
Navštevovali sme chorých členov, ale aj nečlenov zboru.
Tiež sme robili návštevy členov zboru pri príležitosti životných jubileí.
Počas letného obdobia sme sa stretávali so sestrami iných zborov, ktoré sú na chalupách vo
Vavrišove.
V našom zbore je nás 12 sestier, deväť sestier je v dôchodkovom veku, päť sestier nebýva vo
Vavrišove.
Stretávame sa v domácnostiach, vždy pri sestre, ktorá nás pozve, povzbudzujeme sa, zdieľame
sa so svojimi radosťami a starosťami, modlíme sa a prehlbujeme si poznanie Božieho slova.
Tatiana Račková

