
Prihaja TEDEN KARITAS, ko sodelavci 
Karitas v naši župniji bolj podrobno 
seznanimo farane z našim delom v 
preteklem enoletnem obdobju. Zato smo 
že desetič zapored pripravili posebno 
prilogo OZNANIL.

Predsednik in duhovni vodja naše 
Župnijske karitas župnik p. Krizostom  je v 
tem letu skupaj s sodelavci zavzeto 
pomagal pri odpravljanju stisk pomoči 
potrebnim. Danes Karitas deluje v lepo 
urejenih prostorih. Skupaj nas je 24, od 
tega 21 članic in 3 člani. K sodelovanju 
vabimo nove, predvsem mlajše člane in 
članice.

V OBJEMU 
DOBROTE 

Letošnje geslo tedna Karitas

Župnijska Karitas
Novo mesto
Sv. Lenart

V naši župniji ga bomo obeležili z naslednjimi dogodki in dejavnostmi:

V torek, 22. 11. 2016, bo zbiranje posteljnine, otroških oblačil, obutve, igrač v 
00 00 00 00 dopoldanskem času od 9  do 11 , v popoldanskem času od 16  do 18 v 

Elizabetini sobi (prostori Karitas).

V sredo, 23. 11. 2016, bo 26. jubilejni dobrodelni koncert Klic dobrote, z 
neposrednim prenosom na 1. programu TV Slovenija, Radia Slovenija in Radiu 
Ognjišče.
Isti dan, bo tudi tradicionalno romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo 

00
Ponikvo in nato v Celje, kjer bo ob 16  uri javna generalka . 

00 00 V soboto, 26. 11. 2016, bomo od 9  do 12 , izdelovali adventne venčke v 
Lenartovem domu, ki bodo v nedeljo ponujeni faranom, darovi pa namenjeni 
Župnijski karitas. Ponudili bomo tudi ročno izdelane hiške za jaslice, ki jih je 
izdelal naš sodelavec. 

30
V nedeljo, 27. 11. 2016, bomo sodelavke Karitas oblikovale sv. mašo ob 8 . Na 
razstavi, v Lenartovem domu, bo skupina »Ročna dela« ponujala svoje izdelke.
V Lenartovi dvorani bo ta dan potekala razstava ročnih izdelkov dopoldne po 

00 00vsaki maši in popoldne od 15  do 19 .

Nadaljevali bomo z akcijo zbiranja plastičnih zamaškov za pomoč 
paraplegikom. Ti naj bodo samo plastični, ne smejo vsebovati nobene druge 
snovi (plute, kovine, pene). Oddate jih lahko v škatlo pred župnijsko pisarno.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in udeležbi!

TEDEN KARITAS »V OBJEMU DOBROTE«  BO LETOS 
OD 21. 11. DO 27. 11. 2016

Če potrebujete pomoč zase, sorodnike, sosede, prijatelje, znance, se lahko obrnete na:

ŽUPNIJSKA KARITAS NOVO MESTO – SV. LENART
Frančiškanski trg 1, 8000 NOVO MESTO

www.nm-kloster.si
e-mail: karitas@nm-kloster.si tel: 040 317 705



Pomoč v hrani iz evropskih rezerv je prispela šestkrat. Razdelili smo 
jo 260 osebam (5850 l mleka, 1702 kg testenin, 1690 kg moke,  910 
kg riža, 780 l olja, 325 kg pelatov, 335 kg fižola).

S pridobljenimi sredstvi Škofijske karitas Novo mesto smo vsak prvi 
četrtek v mesecu razdeljevali hrano in pralni prašek. Od lanskega do 
letošnjega novembra je bilo razdeljenih 743 paketov hrane in 
pralnega praška, povprečno na mesec 60 različnim družinam in 
posameznikom v stiski. Paketi so vsebovali: sladkor, mleko, olje, 
čokoladni namaz, paštete, juhe, kavo, kekse, cedevito in različne 
konzerve, pasulj, paradižnikovo mezgo. Sodelavci Karitas 
dostavljamo pomoč na dom starejšim in onemoglim prosilcem. 
Vsak mesec je 60 prejemnikov pomoči prejelo kruh, donacijo 
pekarne.  

Vsak tretji četrtek v mesecu je bila razdeljena obleka in igrače povprečno 
15 družinam, v skupni količini 1560 kg.

V akciji Družina 2016 smo v mesecu septembru na Škofijsko karitas Novo 
mesto oddali 3 vloge za pomoč pri nabavi kurjave, ki so bile ugodno 
rešene.

V akciji »Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin« smo na Škofijsko karitas 
oddali 13 prošenj različnih družin, ki so pomoč tudi prejeli.

Skupina »Ročna dela« je za obdaritev udeležencev srečanja bolnih in 
ostarelih pripravile 140 uokvirjenih slik oz. vizitk z velikonočnimi motivi. V 
ta namen so prostovoljke darovale 1500 delovnih ur.

Za božične praznike smo obiskali z darilom Škofijske karitas Novo mesto in 
naše župnije 180 župljanov.

Zbrali smo 18 velikih vreč plastičnih zamaškov, ki so jih odpeljali iz Društva 
paraplegikov Novo mesto. 

Na Lenartovem žegnanju je imela skupina »Ročna dela« svojo stojnico z 
lastnimi izdelki. Darovi od teh kot tudi darovi posameznikov so bili 
porabljeni za potrebe Karitas (izredni prosilci pomoči).

Opravili smo še več drugih dobrodelnosti.

Od lanskega do letošnjega novembra je 23 sodelavcev prostovoljcev 
darovalo 1880 ur delovnih ur. Občasno so bili vključeni tudi prostovoljci, ki 
niso stalni člani.

Tudi letos, kot vsako leto, se je 14 sodelavcev udeležilo dveh izobraževanj, 
ki jih je organizirala Slovenska karitas v Celju. Teme posveta so bile o skrbi 
za starejše in bolne – kako bomo odgovarjali na potrebe v prihodnosti:
demenca; odvisnost od drog; družina v dolgovih.

 

Povzeto iz glasila Slovenske karitas Žarek dobrote;

Članek V objemu dobrote (Alojz Cvikl):

»Izbrano geslo letošnjega tedna Karitas »V objemu dobrote« me zelo 
nagovori. Najprej, smo v svetem letu usmiljenja, ki nam želi približati 
resnico, da je Bog tisti, ki nas vse ljubi, sprejema, čaka in vabi v svoj 
objem. Jezus je velikokrat govoril o množici, ki se mu smili, govori o 
ljudeh, ki so izmučeni, obteženi z neštetimi preizkušnjami. Jezus ni 
ostal pri sočutnih besedah. Pokazal je, da z njimi trpi, da si njihovo 
trpljenje nalaga na svoja ramena.

Sporočilo svetega leta usmiljenja je ravno v tem, da človek, ki v sebi 
nosi željo in prošnjo, da se ga Bog usmili, mu odpusti njegovo krivdo, 
ga ozdravi v njegovi bolečini ali potolaži v njegovem trpljenju, osebno 
doživi in začuti, da je Bog že tam in ga čaka. Bog je tam in čaka, da bi 
nas objel, nam povedal, da smo mu dragi, da nas ljubi in sprejema. 
Božji objem je tisti, ki zdravi in tolaži in prinaša novo upanje ter nam 
vrača izgubljeno dostojanstvo..«

V minulem letu smo naredili:

Vse to kar smo naredili smo naredili z vašo pomočjo. Hvala za vsak vaš dar, ki ste 
ga namenili za pomoč ubogim.
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