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
IBAN: SK26 1100 0000 0029 4200 0142
Upozorňujeme na nové číslo účtu:
029 4200 0142/1100
Mediálni partneri

LÚČ

Katolícke hnutie žien Slovenska
organizuje 9. ročník podujatia

Podeľme sa!

v pôstnom období od 18. 2. do 5. 4. 2015 všade
tam, kde sú ľudia dobrej vôle: vo farnostiach,
spoločenstvách, organizáciách, spolkoch i rodinách na celom Slovensku. Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych otcov biskupov.
Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR.
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.

Podeľme sa!
2015

Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! je:

delím sa,
nedávam almužnu,
ale dávam to, čo si odopriem.
Jeden deň v pôstnom období obetujeme osobný
pôst za núdznych 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 a účastníci podujatia za ňu
„zaplatia“ ako za sviatočný obed
• rodiny navaria doma skromný obed
• jednotlivo
Bližšie informácie na uvedených kontaktoch.

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

va v súlade s jej účelom pre Charitatívno-sociálne
centrum sv. Rity Lučenec na zriadenie, vnútorné
vybavenie novovzniknutého nízkoprahového denného centra pre matky s deťmi a vytvorenie jeho
pracovných a vzdelávacích aktivít. Zo zbierky sa
ďalej poskytla pomoc rodinám v hmotnej núdzi, ženám, matkám s deťmi na nákup základných materiálnych prostriedkov a zlepšenie bývania, ktorým
poskytuje základné poradenstvo a pomoc Diecézna
Charita Rožňava.
Miestnosť pre matky s deťmi v novovzniknutom
nízkoprahovom dennom centre v Lučenci

Výsledok 8. ročníka podujatia
Podujatie sa uskutočnilo od 5. marca
do 20. apríla 2014 na celom Slovensku.
Ich celkový počet bol 244, z toho spoločných akcií
v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 128;
jednotlivci a rodiny sa zapojili do 116 aktivít.

Výnos verejnej zbierky bol 18.333,68 €

Všetkým úprimne ďakujeme!
Podujatie PODEĽME SA!
na školskom dvore
na Trnávke v Bratislave.

Výnos zbierky použila Diecézna Charita Rožňa-

Nízkoprahové centrum pre matky
s deťmi v Lučenci poskytuje priestor
pre pracovné a vzdelávacie aktivity.
ĎAKUJEME všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zapojili a zapájajú do zbierky Podeľme sa! Prijmite naše úprimné poďakovanie za vašu veľkorysosť a šľachetnosť. Máte zásluhu na
pozitívnej zmene životov mnohých ľudí dnes i v budúcnosti.

Takto a podobne sa podávala
polievka na celom Slovensku; pridajte sa, prosíme, tento rok aj vy.

Pôstná polievka na Podujatí
PODEĽME SA! v Seredi

Výťažok 9. ročníka podujatia Podeľme sa!
sa tohto roku použije na dva projekty:
1. Na podporu Poradne ALEXIS, n.o. s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá pomáha ženám
v prípade neželaného tehotenstva, psychických
problémov po spontánnom či umelom potrate.
ALEXIS je jedinou pro-life poradňou svojho druhu na Slovensku. Výťažok zbierky bude použitý
na realizáciu konkrétnej pomoci záchrany počatých detí.
2. Na dokončenie rekonštrukcie budovy krízového centra pre matky, otcov a rodiny s deťmi
v núdzi v Prešove. V tomto centre sa podáva
pomocná ruka nielen matkám s deťmi, ale aj otcom s deťmi i úplným rodinám v ich osamotene
neriešiteľných situáciách v ktorúkoľvek dennú
i nočnú hodinu. Prvý pavilón krízového centra,
vybudovaný svojpomocne, dnes už poskytuje
prístrešie a pomoc núdznym. Organizácia má
možnosť zrekonštruovať ešte dva podobné pavilóny v danom areáli. Ak sa nám to spoločne
podarí, pomôžeme ďalším päťdesiatim matkám,
otcom a rodinám s deťmi v núdzi, ktorí už dnes
klopú na dvere s prosbou o pomoc.

