Katolícke hnutie žien Slovenska

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.

organizuje 11. ročník podujatia

Podeľme sa!

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.

v pôstnom období od 1. 3. do 9. 4. 2017 vo farnostiach, spoločenstvách, spolkoch i rodinách na
celom Slovensku. Podujatie sa koná s požehnaním
všetkých diecéznych otcov biskupov. Zbierka je
registrovaná na Ministerstve vnútra SR.

Cieľom Katolíckeho hnutia žien Slovenska je:

Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! 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

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

delím sa,
nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem.
Jeden deň v pôstnom období obetujeme osobný
pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme –
finančnú hodnotu stravy jedného dňa – im venu
jeme. Takto sa môžu 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;
Bližšie informácie na uvedených kontaktoch.

Výťažok 11. ročníka
LÚČ

Podeľme sa!
2017

je určený na zriadenie
Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi
a rodiny v sociálnej núdzi
v Ružomberku, ktoré im bude poskytovať
v ich krajnej životnej situácii
odbornú pomoc a prístrešie.

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

S láskou navarená pôstna polievka chutila...

Richvald

Výsledok 10. ročníka podujatia
Podujatie sa uskutočnilo od 10. 2. do 27. 3. 2016
na celom Slovensku. Ich celkový počet bol 274,
z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 148; jednotlivci a rodiny sa
zapojili do 126 aktivít.

Výnos verejnej zbierky bol 30 110 €.

Žilina – Solinky
V našej farnosti Richvald sme (spoločenstvá rodín a spoločenstvo
Modlitby matiek) tento rok zorganizovali akciu Podeľme sa!
Nevarili sme pôstnu polievku, ale piekli sme koláče a podávali kávu,
čaj. Ľudia sa prišli ponúknuť sladkým zákuskom, porozprávali
sa, strávili spolu príjemný čas a dobrovoľnou čiastkou prispeli na
projekt Podeľme sa! Za všetky rodiny a matky Renáta Pavelová.
Horné Orešany

Na fotografii je malá Nelka, ktorá sa narodila na základe dobrej spolupráce Katolíckeho hnutia žien Slovenska, Úsmevu
ako dar Bratislava, projektu Zachráňme životy a Poradne Alexis. Jej mamička napísala:
S radosťou vám oznamujeme, že v prvých januárových
dňoch prišla medzi nás Nelka.
Narodila sa veľmi drobunká,
ale priberá a rýchlo rastie.
Je nádherná a všetci sa z nej
veľmi tešíme. S dojatím si
opakujem, že je tu len vďaka
dobrým ľuďom a darcom, ktorým veľmi, veľmi ďakujeme.

Výťažok 11. ročníka podujatia Podeľme sa!
sa tohto roku použije na zriadenie Centra pre tehotné
ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku pod záštitou organizácie Áno pre život
a dovybavenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislave.

Sereď

objekt v Bratislave

Sereď

ďakujeme

Zo srdca
všetkým, ktorí sa už desiaty rok
akýmkoľvek spôsobom zapojili do podujatia Podeľme sa!
a pomáhajú tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.

Chceme sa s Vami podeliť o radosť, ktorú máme z toho, že sa nám
práve vo Svätom roku milosrdenstva podarilo prvýkrát pripraviť
v našej farnosti Horné Orešany pôstne raňajky a pôstnu polievku.
Na raňajky o 9,00 hod. sme podávali čaj, kávu a rôzne múčniky.
O 12.00 hod. sme podávali fazuľovú a hlivovú polievku. Tiež bol
čaj, káva a múčniky. Nakoľko sme to robili prvýkrát a nemali sme
žiadne skúsenosti, máme z toho dobrý pocit, že sme sa ozaj vedeli
podeliť. Do tejto aktivity sme sa zapojili ako spoločenstvo Modlitby
matiek a Modlitby otcov spolu s klubom KDH, FÚ a OÚ, ktorý
nám poskytol priestory v Kultúrnom dome v našej obci. Celý výnos
sme poslali na účet zbierky. Za celé spoločenstvo Mária Zacharová.

