
Podeľme sa! 
2020

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

Katolícke hnutie žien Slovenska 
organizuje v pôstnom období od 26. 2. do 5. 4. 2020  

14. 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 venu jeme. 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.

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

14. ročník

Katolícke hnutie žien Slovenska
Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46

Predsedníčka KHŽS: Mária Raučinová
raucinovam@gmail.com

tel.: 0905 472 908 •  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

LÚČ

Najmenšia veľkosť - dĺžka 5cm

Farba: Pantone 1955 EC

Tohoročný výťažok podporí projekty: 
OÁZY – Nádej pre nový život  

Bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach 
Za projektom je známy kňaz-bežec Peter Gombita. 
So svojim tímom zabezpečili v Oáze pri Bernátov-
ciach nový domov pre viac ako 300 ľudí v krajnej 
núdzi. V ostatných troch rokoch sa projekt začal ve-
novať aj bezdomovectvu rodín s maloletými deťmi 
a ženám rozličného veku, bez domova, so zložitým 
zdravotným stavom, ktorým sa dostáva osobitná 
pozornosť a opatera.
Teraz pracujú na stavbe štyroch skromných rodin-
ných domčekov, kde by už tento rok našli bezpečný 
domov štyri rodiny s dvadsiatimi deťmi. 

Centrum prevencie rodinných konfliktov v Bratislave
poskytne kvalitnú poradenskú a terapeutickú pod-
poru rodinám v náročných životných situáciách. 
Z darovaných prostriedkov sa vytvorí terapeutická 
miestnosť. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou or-
ganizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov  
– Úsmev ako dar.



Ako sme podujatie prežívali minulý rok...

Aj najmenším 
účastníkom  
podujatia sa  
venoval otec 
arcibiskup  
Stanislav  
Zvolenský.

V Richvalde dobrotu srdca spoločne prejavili katolíci i evanjelici.

Účastníkov podujatia neodradilo ani nepriaznivé počasie.

Pôstnu polievku v Košiciach rozdával otec biskup Marek Forgáč.

V Seredi sa opäť zaplnila farská záhrada dobrosrdečnými ľuďmi.

Na podujatie Podeľme sa! prišli všetky generácie. 

Bratislava

Malacky

Sereď

Nové Mesto nad Váhom

Richvald

Košice

Výsledok 13. ročníka podujatia
Podujatia sa uskutočnili od 6. 3. do 17. 4. 2019 
na celom Slovensku. Ich celkový počet bol 280, 

z toho spoločných akcií v rámci farností,  
organizácií a spoločenstiev 144;  

jednotlivci a rodiny sa zapojili do 136 aktivít. 

Výnos verejnej zbierky bol 33 960 €.
Zo srdca   ďakujeme  všetkým, ktorým život  
ľudí v núdzi nie je ľahostajný, všetkým, ktorí ste  
sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do podujatia  

Podeľme sa!  
na celom  

Slovensku.

Druhá časť výnosu zbierky išla do Košíc na dobudo-
vanie druhej časti budovy Krízového centra Vincen-
tínum v Košiciach, kde žijú štyri rodiny s 15 deťmi. 

Prvá časť zbierky bola 
poukázaná Centru 
pre deti a rodiny 
Dominika v Rožňave 
poskytujúcemu 
starostlivosť deťom, 
ktorých doterajšia 
výchova je vážne 
ohrozená alebo 
narušená; niektoré boli 
týrané a zneužívané. 


