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SKUPINA »ROČNA DELA« 

Skupina se dobiva ob torkih 
popoldne na 14 dni. 

Namenjena vsem, ki radi 
vezete, šivate… 

 

SKUPINA 
»KLEPET OB KAVICI« 
Skupina se dobiva vsak 

ponedeljek po jutranji sv. 
maši. Namenjen osamljenim 

ovdovelim, in kakorkoli 
preizkušanim. Vabljeni k 
druženju in pogovorom. 

SREČANJE 
ZA BOLNE IN OSTARELE 

V postnem času (na cvetno 
soboto) pripravimo srečanje 

za bolne in ostarele (sv. 
maša z možnostjo prejetja 

bolniškega maziljenja, 
obdaritev, pogostitev v 

samostanski obednici…). 
 

OBISKI 
BOLNIH IN OSTARELIH 

Pogovor, molitev, spremstvo 
k zdravniku… 

SPODBUJANJE –
MOLITVENA SKUPINA 

Vsak petek po jutranji maši v 
Lurški kapeli molitev rožnega 

venca za potrebe 
posameznika in občestva. 

Vabljeni vsi, ki lahko svoj čas 
in molitev združujete in 

darujete za potrebe vseh. 

POMOČ V HRANI 
+ za družine in 
posameznike v 

materialni stiski 
+ za družine z več 

otroki 



Bliža se TEDEN KARITAS, ko sodelavci Karitas v naši župniji bolj podrobno 
seznanimo farane z našim delom v preteklem enoletnem obdobju. Zato smo 
pripravili že osmič zapored posebno prilogo OZNANIL. 
 
Predsednik in duhovni vodja naše Župnijske Karitas župnik p. Krizostom 
Komar je v tem letu skupaj s sodelavci zavzeto pomagal  pri odpravljanju stisk 
pomoči potrebnim. Bratje frančiškani so poskrbeli za lepo preurejena oba 
prostora  Karitas, tako za skladiščenje hrane kot oblačil. V naslednjem letu nas 
čakajo volitve, saj nimamo še izvoljene tajnice, pač pa le namestnico. To delo 
zaenkrat z vso vnemo opravlja ga. Ana Retelj. Skupaj nas je 20, od tega 18 
članic in 2 člana. Imamo pa tudi dve častni članici. K sodelovanju vabimo 
nove, predvsem mlajše člane in članice. 
 
Letošnje geslo tedna Karitas je »V DRUŽINI SEM DOMA«. Povzemamo 
kratka razmišljanja g. Imreta Jerebica, generalnega tajnika Slovenske Karitas, za 
nas sodelavce Karitas, ki bodo morda malce pomagala nam in našim bližnjim, 
da bi bili v svojih družinah bolj doma: 
- Razvijati sposobnost poslušanja bližnjega. Da, poslušanje je imeti čas za bližnje 
in odprto srce. Ne gre za to, da bi na svoja ramena prevzeli njihovo stisko, 
ampak jim z našo pomočjo in pomočjo drugih pomagamo obvezati rane, ki si 
jih morajo celiti sami. Prisluhnemo jim, kako jih celijo in zrcalimo ljubeč obraz 
Cerkve, da jih ne obsojamo, da nismo nepotrpežljivi, da ne dajemo lažnega 
upanja. 
- Odigrati svojo vlogo in nalogo pozitivno. V današnji hiter in enkraten čas 
stopamo iz dneva v dan sodelavci Karitas, da gradimo boljši svet, da prinašamo 
upanje, da živimo življenje iz evangelija, kot pravi sedanji papež Frančišek. 
- Molitev drug za drugega in seveda najprej zase. Svojo vlogo in nalogo Karitas 
doma in v župniji, na delovnem mestu, bomo odigrali, če bomo budni, kar 
pomeni, da bi morali več in bolj pobožno moliti. Vsak po svoje prosi Gospoda, 
da bi zmogel utihniti, se umiriti in stopiti v Njegov objem ter prepustiti, da On 
po našem srcu in naših rokah naredi tisto, česar sami ne zmoremo in ne znamo. 
 
Vseh odnosov se učimo v družini, saj zrel in dolgotrajen odnos daje varnost in 
trdnost. 
 

»Šola, Cerkev in pa očetova hiša se morajo za roke držati.« 
(bl. Anton Martin Slomšek) 



V minulem letu 2014 smo naredili: 
 

 Pomoč v hrani iz evropske zveze je prispela štirikrat, iz blagovnih rezerv RS 
pa dvakrat. Razdelili smo jo 190 osebam (2.176 l mleka, 1.580 kg testenin, 
990 kg moke, 909 kg riža, 446 kg pšeničnega zdroba, 918 l olja, 320 kg soli in 
320 kg sladkorja).        

 S pridobljenimi sredstvi Škofijske karitas Novo mesto smo vsak prvi četrtek 
v mesecu od 17. do 19. ure (v zimskem času pa od 16. do 18. ure) 
razdeljevali hrano, pa tudi pralni prašek. Od lanskega do letošnjega 
novembra je bilo razdeljenih 795 paketov hrane in 795 vrečk pralnega 
praška povprečno na mesec 66 različnim družinam, posameznikom in 
družinam z več otroki v stiski. Paketi so vsebovali: testenine, sladkor, riž, 
mleko, olje, sol, čokoladni namaz, paštete, juhe, čaje, kavo, kekse in različne 
konzerve. 

 Vsak tretji četrtek v mesecu je bila (ob istih urah kot pri hrani) razdeljena 
obleka in igrače povprečno 16 družinam in posameznikom. 

 Župnijska karitas je v najnujnejših primerih poravnala 12 položnic (za 
električno energijo, komunalne storitve, ogrevanje, najemnino, zdravstveno 
zavarovanje) družinam in posameznikom v znesku 686,65 €. 

 V akciji Družina 2014 v mesecu septembru smo na Škofijsko karitas Novo 
mesto oddali 3 vloge za pomoč pri nabavi kurjave, ki so bile odobrene. 

 V akciji »Podarimo zvezek« smo na Škofijsko karitas oddali 13 prošenj, ki je 
prispevala za nakup šolskih potrebščin 1.140 €. 

 Skupina »Ročna dela« je spletla 150 parov volnenih copat za obdaritev 
udeležencev srečanja bolnih in ostarelih. 

 Za božične praznike smo obiskali in z denarno pomočjo Škofijske karitas 
Novo mesto obdarili 170 župljanov. 

 Zbrali smo veliko 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 so bili uporabljeni za potrebe Karitas. 

 Opravili smo še več drugih dobrodelnosti. 

 Od lanskega do letošnjega novembra je bilo opravljenih 2.380 ur 
prostovoljnega dela. 



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 
 

Tajnica: 
gospa ANA RETELJ 

Tel: 040 606 759 
 

TEDEN KARITAS BO LETOS OD 24. 11. do 30. 11. 2014! 
 

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

 V TOREK, 25. 11. 2014, bomo v prostorih Karitas od 10. do 12. ure 
dopoldne in od 15. do 18. ure popoldne zbirali otroška oblačila, obutev, 
igrače in posteljnino. 

 V SREDO, 26. 11. 2014, bo romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo 
Ponikvo in nato v Celje, kjer bo ob 16. uri javna generalka pred večernim 24. 
dobrodelnim koncertom Klic dobrote. 

 V SOBOTO, 29. 11. 2014, bomo od 9. do 12. ure dopoldne izdelovali 
adventne venčke v Lenartovem domu. Naslednji dan bodo ponujeni 
faranom, darovi pa namenjeni Župnijski karitas. 

 V NEDELJO, 30. 11. 2014, bomo sodelavke Karitas oblikovale sv. mašo ob 
8.30. Na stojnici pred cerkvijo bo skupina »Ročna dela« ponujala svoje 
izdelke, tudi adventne venčke. 

 V Lenartovem domu pa bo ta skupina pripravila RAZSTAVO ROČNIH DEL. 

 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! 
 

Priloga oznanil župnije NM – Sv. Lenart, odgovarja p. Krizostom Komar, župnik, november 2014. 


