
DELOVANJE ŽUPNJISKE KARITAS  

 

Od ustanovitve župnijske Karitas - 10. 4. 

2011 - pa do danes se je število članov 

povečalo na 15. Veseli bomo vsakogar, ki se 

nam bo pridružil. 

  

Redno sodelujemo pri vseh dejavnostih 

škofijske Karitas Novo mesto in sicer: 

� pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 

� letovanje otrok v počitniškem času 

� pomoč pri plačilu položnic in nabavi 

kurjave 

� damo na razpolago svečke ob 1. 

novembru, katere so v naši cerkvi 

blagoslovljene. 

� razdeljevanje hrane in "paketov" EU 

� udeležujemo se izobraževanjlnih 

predavanj in duhovnih obnov, ki so 

pripravljene za člane Karitas.  

 

HVALA VSEM, KI NAS MATERJALNO 

IN DENARNO PODPIRATE.  

NAJ BOG VIDI VAŠ TRUD IN 

SOČUTJE DO UBOGIH IN ŠIBKEJŠIH. 

LE SKUPAJ ZMOREMO VEČ. 

NAŠE REDNE DEJAVNOSTI  

v naši župniji 

 

� Vodimo molitev križevega pota na cvetno 

nedeljo.  

� Obiskujemo vsak drugi četrtek v mesecu 

molitveno uro pred izpostavljenim 

Najsvetejšim.  

� Pridružujemo se molivcem pri Božjem 

grobu na Veliki četrtek. 

� Na binkošti sodelujemo z branjem in 

petjem pri sveti maši za bolne in ostarele 

in poskrbimo za pogostitev po maši. 

� Sodelujemo pri organizaciji romanja na 

Brezje. To je navadno romanje bolnikov, 

invalidov in ostarelih vsako leto v 

mesecu juniju (letos bo to že 47-ič). 

� Sodelujemo pri organizaciji in izvedbi 

farnega dne, ki je zadnjo soboto v 

avgustu. Pripravimo prostor, srečelov ter 

pogostitev).  

� V tednu Karitas – 1. adventna nedelja – 

sodelujemo pri maši z branjem beril 

uvodov v mašo, očenaš in pozdrav miru.  

� V adventnem času obiskujemo bolne in 

starejše v naši župniji. 

� V predbožičnem času skupaj z glasbeno 

skupino  "IBER" na poseben način 

razveselimo gojence "Vzgojno delovnega 

centra (VDC) Brežice. Z zavodom tudi 

sicer sodelujemo.  

� Zaživela je klekljarska skupina pod 

vodstvom Nade Vegelj. Še vedno se 

lahko pridružite. 

� Imamo na razpolago nekaj (rabljenih) 

bolniških postelj in invalidskih 

pripomočkov za nego na domu. Po 

potrebi si jih lahko brezplačno  

izposodite.  

� Redno pomagamo pri čiščenju veroučne 

učilnice v Cerkljah. 

� V času dežurstva vsako sredo od 15'00 

do 16'00 vabljeni v Krško vas k hiški, da 

spoznate naše delo in se nam pridružite. 
 

V prihodnosti načrtujemo še dodatne 

dejavnosti. O tem vas bomo obveščali v 

župnjiskem listu - "Markovih drobtinicah". 

 



Župnijska Karitas ima sedež v Krški vasi v 

hiški, ki je last župnije Cerklje ob Krki.   
 

 
 

Uradne ure so 

 vsako sredo 15'00 – 16'00. 
 

 
 

 V cerkvi je zadaj nabiralnik, kjer lahko 

darujete svoje prispevke za Karitas, prav 

tako namesto sveč in cvetja ali maše lahko 

darujete ob pogrebih.  

Za darovane prispevke lahko dobite 

potrdilo na sedežu Karitas.  
 

 
 

Člani župnijske Karitas:  

Baškovič Melita, Baznik Martina, Gramc Elka, 

Ivančič Klavdija, Prah Slavica, Turšič Lucija, 

Zorič Martina. Močnik Petra, Kovač Nataša, 

Evetovič Mira, Andrejaš Dragica, s. Marinka Prosen 

 

Predsednik: žpk. Janez Žakelj – 041/321-019 

Tajnik: Vilma Kerin – 041/829-102 

Blagajnik: Andreja Dušak – 07/49-59-290 

 

SVE
 
Ob izgubi dragih svojcev in prijateljev 
ima velik pomen

 
Namesto cvetja ali paketa sve
darujete DAR v 
NAMENE
tem prejmete simbolno
SVE
 
SVE
sestrah ali na sedežu Karitasa.

SVEČKA DOBREGA DEJANJA 
 
Ob izgubi dragih svojcev in prijateljev 
ima velik pomen 

DOBRO DEJANJE. 
 
Namesto cvetja ali paketa sveč lahko 
darujete DAR v DOBRODELNE 
NAMENE za Cerkev ali Karitas in ob 
tem prejmete simbolno 
SVEČKO DOBREGA DEJANJA. 
 
SVEČKE lahko dobite v župnišču, pri 
sestrah ali na sedežu Karitasa. 

 
SVEČKE darujete ob 
slovesu od pokojnika  

domačim, ko 
greste kropit in 
izrazit sožalje. 
 

»Tako naj sveti 
vaša luč pred 

ljudmi, da bodo 
videli vaša dobra 

dela in slavili 
vašega Očeta, ki 
je v nebesih.« Mt 

5, 13-16 
 

Zgibanko pripravili člani Karitas. 

Odgovarja župnik. 

 

 

TRETJ

OB 

IN 25. LETNICI SLOVENSKE KARITAS

ŽUPNIJSKA 

KARITAS  

CERKLJE OB KRKI 

 

                                      

TRETJA INFORMATIVNA ZGIBANKA 

OB 4. OBLETNICI DELOVANJA 

IN 25. LETNICI SLOVENSKE KARITAS 


