
 

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. 

 

Predsednik: žpk. Janez Žakelj – o41/321-019 

Tajnik: Vilma Kerin – 041/829-102 

Blagajnik: Andreja Dušak – 07/49-59-290 
Zgibanko pripravili člani Karitas. 

Odgovarja župnik. 

 

V spomin sestri Amandi  

 

K Bogu je 30. 3. 2012 odšla na zaslužen 

počitek naša neumorna sodelavka in 

resnično sestra in prijateljica vseh, predvsem 

bolnih in ostarelih in ubogih 

 sestra Amanda Fran čiška Poto čnik.  

Pokopana je bila 4. aprila  

na ljubljanskih Žalah. 

Bogu hvala zanjo in za vse karitativno delo, 

ki ga je opravila v naši župniji. 

Župnik in člani Karitas. 

 

 

 

ŽUPNIJSKA KARITAS  

CERKLJE OB KRKI  

                                                                                                                                                                                                                                                           

DRUGA INFORMATIVNA ZGIBANKA 

OB PRVI OBLETNICI  

DELOVANJA 

 



DELOVANJE ŽUPNJISKE KARITAS  

V LETU 2011 

Župnijska Karitas je bila ustanovljena 10. 4. 2011.  

V njej sodeluje 11 članov.  

�Priprava srečanja ostarelih za binkošti. Organiziran je bil 

prevoz in pripravila se je pogostitev;  

�Junij – izvedena akcija "pomoč pri nakupu šolskih 

potrebščin". Pomoč sta prijeli dve družini. 

�Julij – sodelovanje v akciji "pomoč večjim družinam - s pet 

ali več otroki pri nabavi delovnih zvezkov". Pomoč sta 

prijeli dve družini. 

�Avgust – potekala je akcija "Leto dni po poplavi", kjer so 

pomoč prejele še štiri družine. 

�September – je stekla akcija "družina". Pomoč je bila 

dodeljena šestim družinam za nabavo kurjave in plačilo 

položnic. 

�Oktober – pričetek z delitvijo hrane. Sedem je prejemnikov 

paketov. Dvajset jih prejema EU prehrano. 

�November – začetek uradnih ur; sreda od 15'00 do 16'00.  

�December – 1. adventna nedelja je nedelja Karitas. 

Sodelovali smo pri vseh mašah z branjem in petjem. 

�Koncert Solzic za namene Karitas. 

�Predbožični čas – obiskali 90 ostarelih in bolnih v naši 

župniji.   

Zahvala velja vsem, ki ste darovali denarne prispevke 

v nabiralnik KARITAS. Lani smo tako pomagali 

družinam in posameznikom v stiski plačat več 

položnic v vrednosti 1254 evrov iz lastnih sredstev. 

Prav tako zahvala vsem, ki nas obiščete v naših 

prostorih in darujete stvari, ki lahko nekomu še 

koristijo. Naj Bog vidi vaš trud in sočutje do ubogih in 

šibkejših. 

 

PLANI ZA LETOŠNJE LETO 

Po letu delovanja v župnijski Karitas odkrivamo polno 

potreb v okviru naše župnije. Tako želimo uvesti dve 

delavnici;  

Prva delavnica bo učenje klekljanja. Vodila ga bo gospa 

Vegelj Nada. Za vse, kar se potrebuje za začetno delo, bo 

preskrbljeno (40 evrov), da bodo čim manjši stroški. Delavnica 

prične z delovanjem takoj po birmi. V programu je skupna 

izdelava prta za kapelo. Povabljeni vsi, ki vas to delo veseli in 

želite nekaj narediti za svojo dušo in skupno dobro.  

Druga delavnica bi bila v pomoč ob določenih oratorijskih 

dnevih, da bi organizirali in pomagali animatorjem in otrokom 

delati venčke, voščilnice, rožice itd. Če imate talent, vabljeni! 

Želimo si, da bi zaživela ustvarjalna ekipa, ki bi svoje znanje 

prenašala na mlajše rodove.  

Ob obletnici posvetitve naše cerkve bomo v soboto 

organizirali župnijsko srečanje, ki naj bi skupaj s praznikom 

posvetitve cerkve postal tradicionalen. Poudarek bo na 

pomenu in vrednoti družine. Začeli bomo z mašo v farni 

cerkvi, nato bomo nadaljevali po programu srečanja pred 

gasilskim domom. Med nami bodo predstavniki Škofijske 

Karitas Novo mesto in družina od drugod s svojimi pričevanji. 

Program bo družaben, zato želimo povabiti k sodelovanju vse, 

ki znate igrati, peti, deklamirati ... Lahko kot družina skupina in 

posamezno. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Poveselimo se 

in obogatimo drug drugega.  

Ob prazniku Vsi sveti bomo izpeljali akcijo "Lučka ljubezni" 

(Upanja). Namesto razkošnega nažiganja sveč na 

pokopališču bomo zbirali za naše družine, ki imajo otroke s 

posebnimi potrebami. Obiskali jih bomo v predbožičnem času.  

Ob tednu Karitas bo organizirali dan odprtih vrat z razstavo.  

Želimo si dobrega medsebojnega sodelovanja, dobrih 

predlogov, ki bodo v veselje nas vseh in Bogu v čast.  

 

STALNO DELOVANJE SKOZI  

TEKOČE LETO 

Čez leto potekajo naslednje dejavnost župnijske 

Karitas Cerklje ob Krki: 

� dežurstvo vsako sredo od 15'00 do 16'00 

� delitev hrane (materialna pomoč) 

� sprejemanje prošenj za pomoč pri plačilu položnic 

� pomoč družinam v stiski 

� sprejemamo in posredujemo naprej: obleke, obutev, 

pohištvo, posteljnino, otroška oprema, gospodinjski 

aparati, šolske potrebščine, pomoč pri prevozu ... 

� sodelovanje v akcijah s Škofijsko Karitas Novo mesto 

� vsakoletno srečanje ostarelih na Binkošti 

� organizacija srečanja na soboto pred posvečenjem 

cerkve 

� teden Karitas – 1. adventna nedelja – sodelovanje pri 

mašah, dan odprtih vrat v prostorih Karitas 

� predbožično obiskovanje starejših s sodelovanjem 

birmancev.  

Vabljeni k sodelovanju pri delu za skupno dobro in 

zahval vsem, ki žrtvujete čas in denar za sočloveka v 

stiski.  

 

 


