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Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 

Biskupský úrad v Nitre 

Nám. Jána Pavla II. č. 7 

P. O. Box 46/A  

950 50 NITRA 

                                                                                                     V Bratislave, 13.2. 2021 

 

Vaša Excelencia, ctený otec biskup Mons. Viliam Judák 

 

Aj tento rok 2021 Vám v mene Katolíckeho hnutia žien Slovenska i za seba želám hojnosť Božích 

milostí a veľa Božieho požehnania vo Vašej službe. Ďakujeme, že ako najvyššia morálna autorita vo 

Vašej diecéze udeľujete požehnanie a súhlas na realizovanie duchovného a sociálneho pôstneho 

projektu s názvom Podeľme sa!. Chceme Vás o to požiadať aj tento rok. Dovoľte, aby sme Vás 

informovali o malých zmenách.  

 

Z dôvodu obmedzenej komunikácie v dôsledku pandemických opatrení sme preniesli našu aktivitu 

do on-line priestoru. S dôverou sa obraciame na ľudí, že v Pôstnom období sa aj týmto spôsobom 

zapoja. Druhou zmenou je, že projekt organizujeme v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar, 

ktorá koordinuje viacero charitatívnych aktivít (konkrétne aj tú, ktorú chceme podporiť tento rok). 

 

Cieľom už 15. ročníka Podeľme sa! je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tak prispieť 

k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať 

almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. Chceme tak podčiarknuť zmysel pôstu. Finančný 

výťažok plánujeme použiť na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť 

každý počatý ľudský život. Aj tento rok pôjde o projekt Oázy – Nádej pre nový život v Bernátovciach, 

za ktorým stojí známy kňaz otec Peter Gombita. S ním úzko spolupracuje aj organizácia Úsmev ako 

dar. Keďže v minulosti sa Podeľme sa! realizovalo formou rozdávania pôstnej polievky v komunitách, 

a odoprenia si druhého chodu jedla v cene venovaného finančného príspevku, v súčasnosti akciu 

ponechávame v individuálnej forme, resp. v kreatívnom prevedení nášho spoluorganizátora 

(Úsmevu ako dar) za dodržania všetkých protipandemických hygienických podmienok a opatrení. 

 

Prosíme Vás, aby aj v tomto roku bolo možné dať informáciu o Podeľme sa! do Vášho diecézneho 

obežníka a podporiť ju cez sociálne siete alebo inými komunikačnými prostriedkami. O podujatí 

informujeme otcov arcibiskupov a biskupov všetkých diecéz Slovenska. Viacerí sa osobne zapoja.  

 

Zbierka od 17.2.2021 do 31.5. 2021 bude ako každý rok riadne registrovaná na MV SR. Prosíme Vás 

zároveň s informáciou aj o zverejnenie účtu, na ktorý je možné finančne prispieť pre spomenutý účel 

zbierky: Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu 0029 4001 

6642, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642. 

S úctou, poďakovaním a želaním hojného Božieho požehnania  

 

                                                          PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD., 

                                              predsedníčka  Katolíckeho hnutia žien Slovenska  
 

Kontakt: Mária Raučinová, tel.0905/472908, e-mail: raucinovam@gmail.com 


