Katolícke hnutie žien Slovenska

je záujmovým združením právnických osôb, vytvoreným podľa Občianskeho zákonníka pre koordináciu spolupráce ženských katolíckych organizácií a hnutí na Slovensku. Združenie vzniklo
ustanovujúcou schôdzou 28. júna 2005.
Združuje organizácie, s ktorými spolupracuje:
Modlitby matiek, Katolícka jednota Slovenska, Svetové hnutie matiek – slovenská sekcia, KVPŽR (ženské
rehole), Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Fórum života, Donum vitae, Spolky Vincenta de
Paul.

Cieľom Katolíckeho hnutia žien Slovenska je:
· ovplyvniť veci verejné na Slovensku i v EÚ
· prispievať k formovaniu povedomia ľudí
k solidarite a vzájomnej pomoci ľuďom
v duchovnej i materiálnej biede na Slovensku

Katolícke hnutie žien Slovenska
Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
Predsedníčka KHŽS: Mária Demeterová

tel.: 0905 448 002
maria.demeterova@gmail.com
www.khzs.sk
IČO: 318 091 46

č. účtu: 262 001 3151 / 1100

Mediálni partneri
LÚČ

Katolícke hnutie žien Slovenska
organizuje 8. ročník podujatia

Podeľme sa!
vo farnostiach, v spoločenstvách, organizáciách,
spolkoch i rodinách na celom Slovensku s požehnaním všetkých diecéznych otcov biskupov.
Jeho cieľom je:
• pomôcť ženám a ich deťom v núdzi, pomôcť
im v ich ťažkých životných situáciách
• umožniť ľuďom dobrej vôle prejaviť svoj súcit,
solidaritu s trpiacimi a ochotu pomôcť im.
Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! je:

delím sa,

Podeľme sa!
v roku
Sedembolestnej
Panny Márie

2014

nedávam almužnu,
ale dávam to, čo si odopriem.
Podujatie sa koná v pôstnom období, preto sa
budeme jeden deň postiť a peniaze, ktoré takto
ušetríme – finančnú hodnotu stravy jedného dňa
– venujeme núdznym. V takejto podobe sa môžu
do podujatia zapojiť všetci bez rozdielu.

Akým spôsobom sa môžeme zúčastniť:
• farnosti alebo spoločenstvá zorganizujú
spoločnú akciu: navaria pre všetkých pôstnu,
skromnú polievku, za ktorú účastníci podujatia
„zaplatia“ ako za sviatočný obed;
• rodiny navaria doma skromný obed;
• jednotlivo.
Bližšie informácie sa dozviete
z uvedených kontaktov.

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

Výťažok 7. ročníka (2013) sme poukázali Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako
dar, pobočka pre Východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu. Náš spoločný dar sme venovali novovzniknutému Krízovému centru Dorka vo Zvolene.
Z výnosu zbierky sa realizovali murárske, maliarske
práce, vymenili sa všetky druhy inštalácií a zariadili
sa priestory základným nábytkom a nevyhnutnými elektrospotrebičmi, ako vidieť na fotografiách.

Výsledok 7. ročníka podujatia

Výťažok 8. ročníka podujatia Podeľme sa!

Podujatie sa uskutočnilo v pôstnom období od
13. februára do 20. apríla 2013 na celom Slovensku. Ich celkový počet bol 221, z toho spoločných
akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev
119; jednotlivci a rodiny sa zapojili do 102 aktivít.

bude použitý na podporu matiek s deťmi, na podporu mnohodetných rodín v hmotnej a sociálnej núdzi
– poskytnutie základných materiálnych prostriedkov
na zlepšenie bývania a hygieny v pôsobnosti Diecéznej charity Rožňava.

Výnos verejnej zbierky bol 17.473 €.

Všetkým úprimne ďakujeme!

Na vytvorenie nízkoprahového denného centra pre
matky s deťmi v hmotnej núdzi v meste Lučenec –
stavebné úpravy priestorov, nákup zariadenia, nábytku a pomôcok na vytvorenie pracovných aktivít
pre matky a vzdelávacích aktivít pre deti.

V Žiline na sídlisku Solinky zjedli plný hrniec polievky.

Osamelá matka z Lučenca.

Podujatie Podeľme sa! bolo aj v Báhoni.

V Cíferi sa zišli všetky generácie.

Mnohodetná rodina z Rožňavy.

