
Predsednik in duhovni vodja naše Župnijske karitas župnik, p. Krizostom je v 
tem letu skupaj s sodelavci zavzeto pomagal pri odpravljanju stisk pomoči 
potrebnim. Skupaj nas je 24 članov, od tega 21 članic in 3 člani. K sodelovanju 
vabimo nove, predvsem mlajše člane in članice.
V okviru karitas deluje tudi skupina »Klepet ob kavici«, ki je namenjena 
druženju ljudi, ki so osamljeni, prav tako deluje tudi skupina »Ročna dela«, ki 
izdeluje ročne umetnine.
Letošnje geslo tedna Karitas je »DOBRO IZ VSAKEGA SRCA«. 

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. 

30V 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

Kot vsako leto 
v novembru 
obeležujemo 
TEDEN KARITAS, ko 
sodelavci Karitas 
v naši župniji 
bolj podrobno 
seznanimo farane 
v posebni prilogi 
OZNANIL  z delom 
v preteklem 
enoletnem obdobju. 

TEDEN KARITAS »DOBRO IZ VSAKEGA SRCA«  
bo letos od 25. 11. do 1. 12. 2019

Nas bo v naši župniji nagovarjal in vabil k dobroti z naslednjimi dogodki in 
dejavnostmi:

  V torek, 26. 11. 2019, bomo v Elizabetini sobi zbirali otroška oblačila, 
obutev, igrače, posteljnino in brisače, v dopoldanskem času od 9. do 11. ure, v 
popoldanskem pa od 16. do 18. ure. Oblačila naj bodo urejena, cela in čista.

  V sredo, 27. 11. 2019, bo 29. jubilejni dobrodelni koncert Klic dobrote, z neposrednim 
prenosom na 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 16. uri javna generalka. 

  V soboto, 30. 11. 2019, bomo od 8. ure do 12. ure, izdelovali adventne 
venčke v Lenartovem domu, ki bodo v nedeljo ponujeni faranom, darovi pa 
bodo namenjeni Župnijski karitas. K izdelavi so lepo povabljeni birmanci, 
prvoobhajanci in vsi, ki radi ustvarjate. 

  V nedeljo, 01. 12. 2019, bomo sodelavci Karitas oblikovali sv. mašo ob 830 uri. 
V Lenartovi dvorani bo ta dan potekala razstava  adventnih venčkov ter drugih 
izdelkov skupine Ročna dela, katere bomo za prostovoljne darove ponudili 
faranom. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena pomoči potrebnim prosilcem.

  Nadaljevali bomo z akcijo zbiranja plastičnih zamaškov za pomoč 
paraplegikom. Zamaški 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!

DOBRO IZ VSAKEGA SRCAZAHVALA
11. novembra letos nas je v 79. letu zapustila dolgoletna zvesta članica 
Župnijske karitas Novo mesto  sv. Lenart Emica Poreber. 
Kakor čebelica je pridno, tiho in skromno delovala. Njene roke so 
pletle, vezle, šivale, prale in likale, prte za na oltarje in mnoge majhne 
pozornosti, ki so vsako leto za srečanje bolnikov razveseljevale naše 
ostarele in bolne brate in sestre po župniji. Skupaj z njenim možem 
Rudijem sta bila stalna člana občestva v bolnišnični kapeli v Novem 
mestu. Njena izguba je velika, a močno ostaja med nami. 
Draga Emica, hvala Vam za vaše delo in pričevanje. Pri Bogu nam izprosite 
pridnih delavcev na karitativnem področju. Počivajte v Božjem miru.

Župnijska karitas

Novo mesto -
sv. Lenart



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

Povzetek iz glasila Slovenske karitas Žarek dobrote

»Dobro iz vsakega srca«, nadškof Alojzij Cvikl

Papež Frančišek pravi, da je edina revolucija, ki lahko spremeni svet, »revolucija 
služenja«, ki nas dela ljudi za druge. Vsak od nas lahko prispeva s služenjem 
drugim svoj delež k temu, da bo ta svet postal drugačen, lepši in bolj prežet z 
ljubeznijo. Takih ljudi potrebuje ta svet, da je skozi njihovo življenje vidno srce 
in čut za drugega v krogu domačih, prijateljev, znancev, na delovnem mestu, v 
župniji, v javnem in političnem življenju. Takih ljudi potrebuje ta svet, da s svojim 
zgledom dobrote odpirajo srca ljudi okoli sebe. 

Želim, da bi teden karitas 2019 bil korak v pravo smer: da bi vedno bolj postajali 
ljudje srca, ljudje, ki si znamo vzeti čas za tišino, ki nas vodi v pogovor z Bogom, 
kjer doživljamo, kako smo ljubljeni. Naš odgovor pa, iz hvaležnosti za prejeto 
ljubezen, po svojih močeh delimo naprej, da bi bili tudi drugi srečni. S tem pa v 
ta svet prinašamo upanje, kajti po dejanjih, ki so sad srca, po dejanjih ljubezni, 
dobrote, spoštovanja, sočutja, hvaležnosti, se poraja drugačen svet, ki je edina pot 
k resnični sreči in miru.

V minulem letu smo naredili:

  Pomoč v hrani iz evropskih rezerv je prispela trikrat. Razdelili smo blizu 
8.500 kg hrane 220 osebam. Letos smo sodelovali tudi s trgovino Hofer in 
zbirali hrano za pomoč otrokom in družinam v stiski, kjer smo zbrali 500 kg 
hrane, katera je bila razdeljena pomoči potrebnim.

  S pridobljenimi sredstvi Škofijske karitas Novo mesto smo vsak prvi in tretji 
četrtek v mesecu razdeljevali hrano, pralni prašek in oblačila. Od lanskega 
do letošnjega novembra je bilo razdeljenih 572 paketov hrane in pralnega 
praška, povprečno na mesec 48 različnim družinam in posameznikom v 
stiski.  Sodelavci Karitas dostavljamo pomoč na dom starejšim in onemoglim 
prosilcem. 

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

  V akciji Družina 2019, smo v mesecu septembru na Škofijsko karitas Novo 
mesto oddali 3 vloge za pomoč pri nabavi kurjave, katere so bile ugodno 
rešene.

  Tri starejše osebe iz naše župnije so s pomočjo Slovenske karitas in Škofijske 
karitas Novo mesto letovale v Sončni hiši v Portorožu.

  Člani Karitas smo bili dejavni tudi pri organizaciji pogostitve na lanskoletnem 
misijonu.

  Skupina »Ročna dela« je za obdaritev udeležencev srečanja bolnih in ostarelih 
pripravila 100 priložnostnih daril. Skupina marljivo skrbi za izdelavo lepih 
izdelkov za različne priložnosti: srečanje bolnih in ostarelih, v adventnem času 
in za velikonočne praznike.

  Za božične praznike smo obiskali z darilom (Škofijske karitas Novo mesto in 
naše župnije) 198 faranov.

  Zbrali smo 12 velikih vreč plastičnih zamaškov, ki so jih odpeljali iz Društva 
paraplegikov Novo mesto. 

  Od lanskega do letošnjega novembra je 23 sodelavcev in prostovoljcev 
darovalo 2050 delovnih ur. Občasno so bili vključeni tudi naši birmanci.

  Prostovoljci se redno izobražujemo na strokovnih predavanjih, ki jih organizira 
Škofijska karitas Novo mesto. Predavanja potekajo v prostorih Baragovega 
zavoda v Šmihelu.

  Izredni prosilci so bili deležni finančne pomoči. Vse to, kar smo naredili, smo 
naredili z vašo pomočjo.  Hvala za vsak vaš dar, ki ste ga namenili za pomoč 
ubogim. 


