Výťažok 13. ročníka

Katolícke hnutie žien Slovenska

pôjde na podporu dvoch projektov.
Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave
poskytuje starostlivosť deťom, ktorých doterajšia
výchova je vážne ohrozená alebo narušená; niektoré
deti boli týrané a zneužívané. Poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť, sociálne a psychologické poradenstvo rodinám, ktoré zlyhali vo svojej
výchovnej funkcii. Nakoľko prevádzka centra je
v nájomných priestoroch, nie je možná žiadna prístavba, potrebná na jeho nevyhnutnú činnosť. Rozšírenie priestorov chcú rehoľné sestry – saleziánky
riešiť zakúpením kontajnera.

organizuje v pôstnom období od 6. 3. do 17. 4. 2019

13. ročník podujatia Podeľme

sa!

Podstatou podujatia je:

delím sa, nedávam almužnu,
ale to, čo si odopriem.
Jeden deň v pôstnom období obetujeme ako
osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto
ušetríme – finančnú hodnotu stravy jedného
dňa – im venujeme. Takto sa môžu zapojiť všetci
bez rozdielu, vo farnostiach či v spoločenstvách.
Najčastejšia forma je pripraviť pôstnu polievku
a účastníci podujatia za ňu „zaplatia“ ako za
sviatočný obed. To isté môžu urobiť rodiny,
aj doma, keď navaria skromný obed.

Podeľme sa!
2019

Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych
otcov biskupov. Zbierka je registrovaná na MV SR.

Katolícke hnutie žien Slovenska
Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na
dobudovanie druhej časti budovy Krízového centra
Vincentínum v Košiciach, ktorá umožní dôstojný
život ďalším trom rodinám. Stane sa tiež miestom
pre poskytovanie sociálnych služieb a poradenstvo
aj ďalším neubytovaným matkách s deťmi v krajnej
životnej núdzi.

Predsedníčka KHŽS: Mária Demeterová

maria.demeterova@gmail.com
tel.: 0905 448 002 • www.khzs.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
číslo účtu osobitne zriadeného na zbierku

IBAN: SK50 1100 0000 0029 4001 6642

Mediálni partneri

Farba: Pantone 1955 EC

13. ročník

LÚČ
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25, 45).

Výsledok 12. ročníka podujatia
Podujatie sa uskutočnilo od 14. 2. do 28. 3. 2018
na celom Slovensku. Ich celkový počet bol 270,
z toho spoločných akcií v rámci farností,
organizácií a spoločenstiev 140;
jednotlivci a rodiny sa zapojili do 130 aktivít.

Ako sme podujatie prežívali minulý rok...
Drietoma

Výnos verejnej zbierky bol 32 830 €.

Ďakujeme!

KHŽS výnos poukázalo Nadácii DeDo – Solidarita
s deťmi z detských domovov, ktorá pôsobí na
Slovensku už viac ako dvadsať rokov. Finančné
prostriedky použila na dobudovanie a otvorenie
prvej časti budovy Krízového centra Vincentínum
v Košiciach – Šaci. V dobudovanom objekte už našli
odbornú pomoc a prístrešie tí najzraniteľnejší.

Lučenec
V Drietome sa polievka podávala s požehnaním pána farára
v pastoračnej miestnosti po skončení dopoludňajšej svätej omše.

V Lučenci sa uskutočnil 3. ročník podujatia Podeľme sa! Kňazi
z farnosti vydávali po sv. omšiach výbornú hrachovú polievku.
Richvald

Komárno
Je úžasné, že sa každoročne pripájajú do podujatia Podeľme sa!
ľudia dobrej vôle z ďalších miest ako napr. prvýkrát aj v Komárne.

Z listu z Nadácie DeDo
– Solidarita s deťmi z detských domovov:

Vo farnosti Richvald vo filiálke Hervartov vytvorili mladé rodiny
so spoluobčanmi v kultúrnom dome atmosféru spoločenstva...

Lozorno

Milé ženy, matky a dobrodinci,
z výnosov celoslovenskej zbierky podujatia

Podeľme sa!

ste dali základ pre vznik
piatich sociálnych centier, ktoré dnes nepretržite
poskytujú pomoc a služby pre viac ako tristo
klientov na celom Slovensku. Práve vďaka Vašej
podpore sme mohli stovky jednotlivcov a desiatky
rodín sprevádzať v ťažkých obdobiach ich života
a byť im nápomocní na ceste k dôstojnému životu.

Senica
Občania Lozorna, malej obci na Záhorí, od začiatku podávajú pôstnu polievku každý rok a tak pomáhajú tým najviac odkázaným.

Po prečítaní článku o podujatí v Katolíckych novinách sa aj
v Senici prvýkrát podávala v Domke chutná pôstna polievka.

