Správa o činnosti Odboru sestier BJB Slovensko za rok 2013
Odbor sestier SR v zložení: Ruth Maďarová, Jarmila Balážová, Judita Kolaříková,
Ľudmila Sýkorová
Som veľmi vďačná Pánovi za ďalší rok, v ktorom sme opäť cítili Jeho ruku nad nami aj v
tejto službe. Každá z nás si prechádzame rôznymi skúškami a ťažkosťami v osobnom živote a
uvedomujeme si, že bez Božej pomoci, Jeho sily a vystrojenia, nie sme schopné nič robiť.
V prvom štvrťroku 2013 Odbor sestier SR v spolupráci s Odborom sestier ČR intenzívne
pracoval na prípravách sesterskej česko-slovenskej konferencie, ktorá sa konala v máji 2013 v
Ostrave. Témou tejto konferencie bola „Dôvera“.
V máji 2013 sa tiež uskutočnilo zasadnutie výborov sestier zo SR a z ČR, na ktorom bola
okrem iného schválená aj finančná podpora projektov na rok 2013.
V lete 2013 prebehla príprava materiálov k Svetovému dňu modlitieb baptistických žien,
ich preklad a distribúcia do jednotlivých zborov.
V septembri 2013 sa opäť stretli sestry zo slovenského výboru spolu so sestrami z
českého výboru v Bratislave, kde hovorili o situácii v sesterských skupinkách a zároveň pripravili
tému aj obsah ďalšej konferencie sestier, ktorá sa bude konať v máji 2014 v Poprade. Témou je
„Pobožnosť so spokojnosťou“.
V septembri 2013 sa sestry z obidvoch výborov SR a ČR stretli v Bratislave s
novozvolenými členkami výboru EBWU (mená viď nižšie), kde mali vzájomné obecenstvo
zdieľania sa a modlitieb.
Dňa 01.11.2013 sa jednotlivé zbory zapojili do Svetového dňa modlitieb baptistických
žien. Tohto roku pokračovala téma „Ovocie Ducha “ so zameraním na lásku. Súčasťou modlitieb
sú aj finančné zbierky, ktoré slúžia na pokrytie rôznych sociálnych a vzdelávacích projektov. Zo
zbierok sa budú v r. 2013-2014 hradiť nasledovné projekty: Ženské výskumné centrum v
Azerbajdžane, Oblastný seminár pre mladé vedúce sestier v Moldavsku, Duchovná a duševná
podpora žien, ktoré žijú v potupných vzťahoch (Poľsko), Vyučovanie vedúcich sestier v
Maďarsku, Špeciálny nadačný projekt kontinentálnych únií.
Koncom roka 2013 začali naplno prebiehať prípravy nasledujúcej sesterskej konferencie.
EBWU – Únia baptistických žien v Európe
V júni 2013 sa konala európska konferencia baptistických žien v nemeckom Hannoveri,
ktorej súčasťou boli voľby do výboru EBWU s volebným obdobím na päť rokov. Tejto konferencie
sa za Slovensko zúčastnili sestry Ruth Maďarová, Ľudmila Sýkorová a Ľudmila Englerová.
Sestra Ľudmila Englerová je členkou nominačného výboru EBWU, ktorý voľby pripravoval.
Sestra Ruth Maďarová ako predsedníčka OS sa volieb zúčastnila a hlasovala v mene
slovenských sestier.
Výsledok EBWU volieb: Prezidentka: Aniko Ujvari – Maďarsko, Tajomníčka: Wies Dijkstra
(Holandsko), Sekretárka: Margaret Brown (Veľká Británia), Pokladníčka: Fabienne Seguin
(Francúzsko), Členka: Dimitrina Oprenova (Bulharsko), Členka: Synnove Angen (Nórsko).
Ekumenická rada cirkví – na stretnutiach výboru a akcií sekcie žien pri ERC nás zastupuje
sestra Judita Kolaříková z Bratislavy, ktorá sa zúčastňuje týchto stretnutí.
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.
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 v roku
2013 použili nasledovne:

Podrobná finančná správa za rok 2013:
Začiatočný
stav
k 1.1.2013

4 093,41

Príjmy:

zbierka – deň matiek
zbierka – SDMBŽ

1 450,80
850,50
2 301,30

Výdavky:

cestovné výbor
34,34
príspevok na cestovné slúžiacim sestrám na konferencii v
400,00
Ostrave
darčeky sestrám z výboru EBWU
52,50
podpora ovdovenej sestry v hmotnej núdzi
600,00
stretnutie so sestrami z EBWU-občerstvenie
89,14
schodok konferencie Ostrava
646,70
poplatky-zahraničný prevod
18,00
1 840,68
4 554,03

Bratislava 18.02.2014
Finančnú správu vypracovala: Ľ. Kohútová
Zo zbierky SDMBŽ ešte odošleme našu finančnú podporu projektov súvisiacich so
Svetovým dňom modlitieb baptistických žien za rok 2013 a každoročné členské na účet EBWU.
Za Odbor sestier BJB pre SR zapísala: Ruth Maďarová

Bernolákovo
V našom zbore sa už dlhodobo stretáva malá skupinka starších sestier, takmer pravidelne
prvý pondelok v mesiaci, kde po krátkom modlitebnom úvode a zdieľaní, sa modlíme za náš
zbor, aktuálne potreby a problémy. Okrem toho sa každý druhý piatok stretáva niekoľko
mladších sestier k biblickému štúdiu zameranému na ženy Biblie. Každý posledný pondelok v
mesiaci je tematické stretnutie pre ženy VEČER PRE TEBA, ktoré zabezpečujú naše sestry z oz.
Prístav a navštevujú ho aj ženy z dediny, ktoré prišli s nami do kontaktu cez klub mamičiek,
pracujúci v rámci tohto oz. V tomto školskom roku začali dve staršie sestry viesť krúžok
klasických ručných prác pre deti z nášho zboru a ich kamarátov.
Snažíme sa navštevovať naše staré sestry, ktoré už nevládzu navštevovať spoločné
obecenstvo a tiež chorých bratov a sestry.
Irena Podobná
Bratislava – Palisády
„Tebe dám tvoju dušu za korisť na všetkých miestach, kamkoľvek pôjdeš."
Jeremiáš 45, 5b

Tieto slová textu na tento rok neboli pre nás na začiatku roka veľmi zrozumiteľné.
Postupne, keď sme sa zaoberali na stretnutí s významom duše, kde je zakotvené naše slobodné
rozhodnutie, sme porozumeli, aké je dôležité mať túto možnosť v každej situácii.
Toto slovo bolo adresované Báruchovi, vernému pisárovi Jeremiáša. Báruch poznal
Božiu výzvu k pokániu a videl ako Izraelci opakovane nereagovali adekvátne a nečinili pokánie.
Prosí o milosť pre svoj ľud, aby sa nenaplnili proroctvá o skaze národa. Hospodin ho karhá, nech
neprosí viac o hmotné veci, lebo všetko čo postavili zbúra a čo zasiali zničí a siahnuť môže aj na
ich telá. Jediné, čo sľúbi že dodrží je, že im daruje dušu ako korisť, teda niečo drahé a vzácne a
tým aj slobodné rozhodnutie, komu budú ďalej slúžiť.
Aj dnes prichádzame do situácií, keď môžeme stratiť strechu nad hlavou, môžu sa nám
rozpadnúť manželstvá, môžeme prísť o zdravie... A práve vtedy nastáva čas rozhodovania, čo s
tým.
Človek má tendenciu podľahnúť a nájsť si "obetného baránka", ktorého môže obviniť za
vzniknutú situáciu, alebo sa môže slobodne rozhodnúť aj napriek ťažkej skúške naplno
dôverovať Bohu a mať dosť na jeho milosti. Naša modlitba na tento roka bola: denne prinášať
dobré rozhodnutia s Bohom.
Už druhý rok sa naše sestry stretávajú pravidelne v menších organizovaných skupinkách.
Skupinky sú rozdelené zväčša podľa veku a záujmu. Nepokrytá ostáva ešte stále početná
skupina starších žien.
Začiatkom roka sme si naplánovali aj spoločné stretnutia všetkých sestier, no žiaľ
nepodarilo sa uskutočniť toto predsavzatie, čo po viacerých rozhovoroch so sestrami pociťujeme
ako veľký deficit. Budúci rok chceme byť v tomto smere dôslednejšie, ústretovejšie a citlivejšie,
aby sme vedeli nájsť priestor a vhodné témy na spoločne strávený čas.
Vznik skupiniek priniesol dobrý spôsob komunikácie na úrovni osobných vzťahov, kde prevláda
sloboda, otvorenosť a vzájomná dôvera. Na druhej strane neostáva pre ženy veľa času na ďalšie
zborové aktivity a voľný čas si snažia chrániť pre rodinu. Toto je pochopiteľná vec a rozumiem
jej, ale....
Izoláciou do skupiniek sme prišli o spoločné zdieľanie sa jednotlivých generácií pri službe
v rôznych zborových aktivitách.
Musím priznať, že pociťujeme už aj finančný deficit, nakoľko nemáme spoločné stretnutia,
kde sme pravidelne mali aj zbierky. Niektoré zborové aktivity boli financované práve z našich
zdrojov a osvedčili sa ako veľmi potrebné a dobré a práve preto by sme neradi vynechali čo i len
jednu aktivitu.
Víziou na budúci rok preto je obnovenie nielen spoločných stretnutí sestier, ale aj aktivít v
zbore.
Judita Kolářiková

Bratislava – Podunajské Biskupice
V roku 2013 pokračovali stretnutia sestier každú prvú nedeľu popoludní v zborových
priestoroch a študijná skupinka v domácnostiach spravidla každý druhý utorok večer. Každá z
týchto skupiniek má v súčasnosti návštevnosť 4 – 6 sestier, pričom študijnú skupinku navštevuje
aj jeden brat.
Tieto stretnutia poskytujú potrebný priestor na vzájomné zdieľanie sa, ktoré je prirodzene
potrebné na rozvíjanie vzťahov aj na vzájomnú pomoc, ktorá zahŕňa modlitby a povzbudenia,
rady a poučenia z Božieho slova. Uvedomujeme si, že sa stále máme čo učiť v oblasti praktickej
služby a nesení bremien jedni druhých. Radi prídeme povzbudiť ktorúkoľvek sestru aj doma, ako
sme napr. urobili vo februári, keď bola po operácii jedna z našich sestier.

Ako každý rok, zapojili sme sa do celosvetových modlitieb, vyhlásených odborom sestier,
či už v rámci baptistických cirkví alebo evanjelickej aliancie ako aj do modlitieb za pokoj
Jeruzalema. Sestry sa radi zúčastnili aj minulý rok konferencií sestier, na jar v Ostrave a na
jeseň v Račkovej doline.
Prajeme si, aby sme ako údy Kristovho tela, aj prostredníctvom stretávania sestier rástli v
toho, ktorý je Hlavou cirkvi a boli pripravené vykonať skutky, ktoré nám Pán pripravil.
Andrea Balážová

Košice
„Kto má rád svoju dušu, stratí ju, a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do
večného života.“ Ev. Jána 12, 25
Aj keď sa sestry v našom zbore nestretávajú na samostatných večerných stretnutiach,
predsa im záleží na tom, aby mali vzájomné obecenstvo, ale hlavne, aby mohli svoj voľný čas
využiť na hlbšie štúdium Biblie a na modlitby.
Pod vedením sestry Smolníkovej sa každý pondelok večer stretávala skupinka sestier na
induktívnom štúdiu Biblie.
V dopoludňajších hodinách vo štvrtok sa sestra Smolníková venovala mamičkám na
materskej dovolenke. Spolu študovali Bibliu, venovali sa ručným prácam a tešili sa z toho, ako
Pán Boh požehnáva ich detičky a celé rodiny.
Už tradične sa začiatkom roka zúčastňujeme spolu so sestrami z 9 cirkví v Košiciach na
prípravnom seminári k Ekumenickému svetovému dňu modlitieb, ktorí vyvrcholí v prvý marcový
piatok Ekumenickým modlitebným večerom. V roku 2013 sme sa zišli v Cirkvi bratskej, kde sme
spolu prosili nášho Pána za problémy, ktoré majú kresťania vo Francúzsku s prijatím imigrantov.
Ústrednou témou bol výrok Pána Ježiša: Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma.
3.- 5. mája sme sa zúčastnili na Česko-Slovenskej konferencii žien, ktorá sa konala v
Ostrave. Sprievodným textom bol verš z Prísl. 3. 5 „ Nadej sa na Hospodina celým svojím
srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.“ Veľkým povzbudením pre nás boli referáty na
tému:
–
Dôveruj v každom čase
–
Keď ťa skutok poslušnosti povedie do neznáma – čo so strachom?
–
Poďte ku mne všetci!
V novembri sme mali na večernom zhromaždení modlitebné stíšenie podľa programu
Svetového dňa modlitieb baptistických žien za potreby žien, ktoré pripravila Únia baptistických
žien Európy. Modlitby boli zamerané na potreby siedmich Únií baptistických žien na svete. Už
viac rokov sa na týchto bohoslužbách učíme, ako prinášať v každodennom živote Ovocie Ducha.
Tohto roku sme sa sústredili na ovocie Ducha - LÁSKU.
Praktickú službu sestier vidno hlavne vtedy, keď sa v zbore konajú väčšie akcie.
Pripravovali sme spoločné obedy, občerstvenie a piekli koláče do zborovej kaviarne.
Sestry v našom zbore ochotne spolupracovali na príprave stretnutí pre seniorov a raz
mesačne navštevovali obyvateľov Domova sociálnych služieb, pre ktorých vždy napiekli chutné
koláče a pripravili nejakú menšiu pozornosť. Zapájali sa do misie v troch materských škôlkach,
navštevovali nemocných a seniorov, učili v besiedke a doraste. Svojim spevom slúžili v
zborovom, ale tiež aj v ekumenickom spevokole. Na spoločných stretnutiach veľakrát odzneli
formou svedectiev slova vďaky sestier nášmu Nebeskému Otcovi za to, čo koná v ich životoch.
Anna Staroňová

Levice
Pravidelne sa neschádzame, pretože je nás málo a väčšina sestier je v pokročilom veku.
Zúčastnili sme sa Svetového dňa modlitieb baptistických žien a prispeli sme aj finančnou
zbierkou.
Keď sa sporadicky stretneme, tak sa modlíme za naše deti, vnúčence, rodiny, zbor,
pretože žijeme v posledných časoch a cítime, ako zlo útočí zo všetkých strán a napáda hlavne
rodiny a deti.
Marta Hermanová

Lučenec
Keď sa zamyslím nad Odborom sestier v našom zbore, neviem, či môžem povedať, že:
„Áno máme fungujúci odbor sestier.“ Vôbec nie som stotožnená s touto vetou. Skorej by som
povedala, že sa stretáva skupinka tých istých sestier v počte okolo 9. Hovorí sa, že nie je
dôležitá kvantita, ale kvalita. Som veľmi vďačná Pánovi za tieto sestry, za ich vernosť a
vytrvalosť.
Stretávali sme sa viac-menej pravidelne raz za dva mesiace. Preberali sme rôzne témy,
diskutovali sme o nich a samozrejme sme sa spolu modlili. Mali sme spolu požehnaný čas.
V našej skupinke sme sa zapojili aj do Svetového dňa modlitieb baptistických žien, ktorý
sa uskutočnil v novembri r. 2013. Jeho témou bolo „Sme pozvané, aby sme boli vedené
Duchom“.
Tému na tento rok spracovali sestry z EBWU.
Na prelome mesiacov máj - jún 2013 som sa zúčastnila na konferencii EBWU v
Hannoveri, Nemecko. Takáto konferencia sa uskutočňuje raz za 4 roky a volí sa na nej nový
výbor pre EBWU.
Keďže sme tento rok ako zbor „hostili“ bratov a sestry z celej našej oblasti pri príležitosti
oblastného poďakovania za úrodu, aj tu sa sestry zo zboru významne podieľali na príprave. Nie
dlho na to sme mali slávnosť krstu, kde tiež bolo treba priložiť ruku k dielu. Veľmi ďakujem
Pánovi za všetky ochotné sestry.
Niekedy sa nám zdá samozrejmé, že sestry učia v nedeľnej besiedke aj v doraste. Táto
práca je však veľmi dôležitá. Veď to, čo naučíme naše deti, keď sú ešte malé a v teenagerskom
veku, im zostane celý život.
Verš pre rok 2014 pre sestry je zo Žalmu 20:7 „Teraz viem, že Hospodin dá zvíťaziť
svojmu pomazanému, odpovie mu zo svojho svätého neba mocnými činmi svojej víťaznej
pravice.“ Je to úžasný verš pre každého člena nášho spoločenstva, nielen pre sestry a ja sa
modlím, aby sme ho mohli prežívať v našom každodennom živote.
Modlím sa, aby aj viaceré sestry zo zboru prežili túžbu stretávať sa aj v našom
spoločenstve. Som otvorená pre akékoľvek podnety aj do tejto práce.
Ľudmila Sýkorová

Poprad
Som vďačná Pánovi za ďalší rok, kedy sme sa mohli pravidelne stretávať na sesterských
skupinkách v našom zbore k tomu, aby sme sa vzájomne povzbudzovali, obohacovali, zdieľali a
modlili.

Stretávame sa aj naďalej v dvoch sesterských 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.
Našich skupiniek sa zúčastňujú sestry každého veku, od mladých, po dôchodkyne a je
úžasné, že si máme vzájomne čo odovzdať. V roku 2013 jedna skupinka preberala list Rimanom,
druhá skupinka preberala cyklus „Moc modliacej sa ženy“ a Božie mená podľa brožúrky „Pane,
chcem Ťa poznať“ od Kay Arthur.
V obidvoch skupinkách sa sestry veľa zdieľajú a modlia. Tieto skupinky nás veľmi budujú,
pretože sa učíme vzájomne povzbudzovať a niesť na modlitbách.
Každoročne sa spolu zapájame do Svetového dňa modlitieb baptistických žien, kde
pozývame aj sestry z okolia.
V súčasnosti máme pred sebou sesterskú konferenciu, ktorú popradské sestry pripravujú
organizačne aj modlitebne a za ich nasadenie som naozaj veľmi vďačná.
Ruth Maďarová

Ružomberok
V roku 2013 sa v ženskej skupinke udiali dve zmeny v jej vedení. Po príchode Boškovcov
viedol skupinku Vlado, ktorého som v októbri vystriedala ja.
Stretávame sa každú druhú stredu, pričom cieľ skupinky sa strieda: raz za mesiac
študujeme Bibliu a na druhom stretnutí sa zdieľame.
Na skupinku prichádza 5 až 10 žien. Mali sme možnosť venovať sa téme „Z perspektívy
večnosti“ (štúdium oddielov Zjavenia Jána, 1. Korinťanom, Izaiáša a i.), zdieľať sa a modliť sa
jedna za druhú. Spomenula by som napríklad modlitby za Danku Masarikovú pri príležitosti jej
nastávajúceho pôrodu, či modlitby za sestru Zuzku (zo zboru ECAV), ktorá prežila začiatok
nového roka v nemocnici. Pre mňa osobne je naša ženská skupinka veľkým povzbudením.
V najbližších mesiacoch budeme pokračovať v modeli štúdium – zdieľanie, prípadne
budeme uvažovať o vytvorení ďalšej skupinky (ak by sme vnímali, že počet prítomných v jednej
skupinke presahuje štandard malej skupinky).
Daša Leeder

