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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 



Prihaja TEDEN KARITAS, ko sodelavci Karitas v naši župniji bolj 
podrobno seznanimo farane z našim delom v preteklem enoletnem 
obdobju. Zato smo že devetič 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 21, od tega 18 članic in 3 člani. K sodelovanju vabimo 
nove, predvsem mlajše člane in članice. 
 

Letošnje geslo tedna Karitas je 
»V SLUŽBI ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA«. 

 
Povzeto iz glasila Slovenske karitas »Žarek dobrote«: 
»Karitas se že 25 let trudi, da bi bila v službi človekovega dostojanstva. 
Za razliko od drugih dobrodelnih organizacij na človeka gleda celostno, 
in zato njena pomoč ni samo v zbiranju materialnih sredstev, ampak 
nudenje pomoči ženam v stiski, pomoč odvisnikom, nudi hrano in dom 
brezdomcem, zavetišče za begunce, azil za žrtve trgovine z ljudmi. 
Vedno je bolj dragocena pomoč v obliki psihološke, čustvene in 
duhovne podpore. 
 
Papež Frančišek nas vse spodbuja: »Vsak kristjan in vsaka skupnost sta 
poklicana, da sta Božje orodje za osvoboditev in podporo ubogih, tako da 
se bodo mogli popolnoma vključiti v družbo. To predpostavlja, da smo 
učljivi in pozorni, da bi slišali krik reveža in mu pomagali …« 
 
Vsak človek je vreden našega spoštovanja. To pomeni, da smo 
poklicani, da izkazujemo drugemu to, kar menimo, da nam pripada. 
Kako drugačen bi bil s takim prepričanjem naš pristop k bližnjemu? Za 
nas kristjane pa še z zavestjo, da Jezus hodi ob nas, da je On tisti, ki 
nam daje pogum in moč. Odprti moramo biti tudi za delovanje Božjega 
Duha, ki nam pomaga narediti prave odločitve in ob pravem času. 



V minulem letu 2015 smo naredili: 
 

 Pomoč v hrani iz evropskih rezerv je prispela trikrat. Razdelili smo jo 278 
osebam (1.820 l mleka, 1.080 kg testenin, 780 kg moke,  520 kg riža, 260 l 
olja). 

 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 838 paketov hrane in pralnega 
praška, povprečno na mesec 70 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. Prosilcem pomoči smo razdelili 96 zabojev jabolk. 
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 
18 družinam in posameznikom. 

 V akciji Družina 2015 smo v mesecu septembru na Škofijsko karitas Novo 
mesto oddali 5 vlog za pomoč pri nabavi kurjave, ki so bile ugodno 
rešene. 

 V akciji »Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin« smo na Škofijsko karitas 
oddali 11 prošenj različnih družin, ki so pomoč tudi prejeli. 

 Skupina »Ročna dela« je spletla 140 šalov za obdaritev udeležencev 
srečanja bolnih in ostarelih. V ta namen so prostovoljke darovale 1000 
delovnih ur. 

 Za božične praznike smo obiskali z darilom Škofijske karitas Novo mesto 
180 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 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 bilo opravljenih 1.421 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 MILENA HREN 
Tel: 040 606 759 

 

TEDEN KARITAS BO LETOS OD 23. 11. do 29. 11. 2015! 
 

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

 V TOREK, 24. 11. 2015, bo zbiranje posteljnine, otroških oblačil, obutve, igrač v 
dopoldanskem času od 900 do 1100, v popoldanskem času od 1600 do 1800 v 
Elizabetini sobi (prostori Karitas). 

 V SREDO, 25. 11. 2015, bo 25. 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 
Ponikvo in nato v Celje, kjer bo ob 1600 uri javna generalka.  

 V SOBOTO, 28. 11. 2015, bomo od 900 do 1200 , izdelovali ADVENTNE VENČKE v 
Lenartovem domu, ki bodo v nedeljo ponujeni faranom, darovi pa namenjeni 
Župnijski  Karitas.  

 V NEDELJO, 29. 11. 2015, bomo sodelavke Karitas oblikovale sv. mašo ob 830 in 
1000. V Lenartovi dvorani bo skupina »Ročna dela« ponujala svoje izdelke. 

 V Lenartovi dvorani bo ta dan potekala RAZSTAVA KLEKLJANE ČIPKE in izdelanih 
ADVENTNIH VENČKOV od 700 do 1900. 

 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 2015. 


