
Podeľme sa! 
2018

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

Katolícke hnutie žien Slovenska 
organizuje v pôstnom období od 14. 2. do 28. 3. 2018  

12. ročník podujatia Podeľme sa!
Podstatou podujatia je: 

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, 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,  
keď navaria doma známym skromný obed.

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

12. ročník

Výťažok 12. ročníka
sa použije na dokončenie Krízového centra Vincentínum 

v Košiciach – Šaci, ktoré bude slúžiť chudobným  
ženám s deťmi, rodinám a najzraniteľnejším z Košíc. Katolícke hnutie žien Slovenska

Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
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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

Výsledok 11. ročníka podujatia
Podujatie sa uskutočnilo od 1. 3. do 9. 4. 2017 

na celom Slovensku. Ich celkový počet bol 276, 
z toho spoločných akcií v rámci farností,  

organizácií a spoločenstiev 149;  
jednotlivci a rodiny sa zapojili do 127 aktivít. 

Výnos verejnej zbierky bol 29 683 €.
Použil sa na rekonštrukciu a dovybavenie budovy 

centra pre tehotné ženy, matky s deťmi  
a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku.

V mene všetkých, ktorým ste pomohli vám ďakuje 
mama Baška so synmi Miškom a Alexom  
za finančnú pomoc a podporu. Napísala:  

„Neverila som, koľko dobrých ľudí existuje, ktorým  
nie je ľahostajný osud iných a snažia sa nezištne pomá-

hať tam, kde je to potreba, bez nároku na odmenu“.

Objekt sa realizuje 
pod záštitou  

Nadácie DeDo  
– Solidarita  

s deťmi z detských 
domovov, ktorá  

pôsobí na Sloven-
sku už viac ako  
dvadsať rokov.



Ako sme to prežívali minulý rok...

V Seredi opäť navarili výbornú „pôstnu polievku“ a za krásneho 
slnečného počasia sa zúčastnilo viac ako tristo ľudí dobrej vôle.

V Doľanoch sa zapojili do podujatia všetci: miestny pán farár, 
farníci, pracovníci obecného úradu i miestni podnikatelia.

Solidaritu fungujúcich rodín s tými, ktorí toto šťastie nemajú,  
reprezentuje aj krásna mladá rodina z Horných Orešian.

Podvečer v Novom Meste nad Váhom realizovali podujatie  
PODEĽME SA! na spoločnom stretnutí pri sladkom pohostení.

V pastoračnom centre Kostola Najsvätejšej rodiny v Petržalke roz-
dávali polievku kňazi z Kongregácie Oratória sv. Filipa Neriho.

Na Trnávke sa podujatie uskutočnilo už 11-krát. Do prípravy 
sa zapojili aj noví dobrovoľníci. Prejav solidarity bol veľkorysý.

V refektári hospitálskej rehole podával polievku už 4. raz otec ar-
cibiskup Stanislav Zvolenský a pomáhal mu riaditeľ nemocnice.

Obyvatelia sa prvý raz zapojili na podnet ich duchovného otca. 
Postojom k núdznym robili česť svojej patrónke Žofii Bosniakovej.

Študenti Gymnázia sv. Františka zo Žiliny pripravili benefičný 
koncert s názvom Tvoj pôst, to je tvoje PODELENIE SA! 

Doľany

Horné Orešany

Bratislava – Trnávka

Bratislava – Petržalka

Nové Mesto nad Váhom

Teplička nad Váhom

Ružomberok

Sereď Bratislava – Staré Mesto


