ŽUPNIJSKA KARITAS
SLIVNICA

Teden KARITAS
od 23.11. do 29.11.2020
Moto tedna KARITAS JE:

» SLIŠIM TE «
Če želimo, da bi bil naš svet lepši,
da bi bili bolj povezani med seboj,
je prav, da se tudi učimo prisluhniti
drug drugemu in omogočiti drugemu,
da pove, kaj nosi v svojem srcu.
(Metka Klevišar)
SLOVENSKA KARITAS IN ŠKOFIJSKE KARITAS MARIBOR, LJUBLJANA IN KOPER LETOS
PRAZNUJEJO 30. OBLETNICO USTANOVITVE.
15. novembra je ob 4.svetovnem dnevu ubogih papež Frančišek v svoji poslanici med drugim
zapisal:«Srečanje s človekom, ki je ubog, nas izziva in sprašuje. Kako lahko prispevamo k
odpravljanju ali vsaj lajšanju njegove odrinjenosti in trpljenja. Na kak način mu lahko
pomagamo v njegovi duhovni revščini?«
V Karitas moramo o teh vprašanjih razmišljati , iskati rešitve in
si zastavljati cilje katere želimo doseči z našim delom.

V letu 1990 je bila ustanovljena že marsikatera Župnijska Karitas. Tudi v naši župniji so že v
naslednjem letu začele potekati nekatere aktivnosti karitativnega delovanja.
Potrebe po različnih pomočeh in delovanju na duhovnem področju so iz leta v leto naraščale
oziroma smo jih bolje prepoznavali in se na reševanje stisk tudi odzivali. Za delo na tem
področju smo se povezovali z Škofijsko Karitas Maribor in se tudi redno izobraževali. Vsako
leto smo dopolnjevali naš program dejavnosti. Povezovali smo se z drugimi Župnijskimi
Karitas naše dekanije, socialnimi, zdravstvenimi službami ter organizacijami v našem
lokalnem okolju in v župniji. Skupaj smo tako lažje reševali in tudi rešili več stisk družin,
otrok, starejših in posameznikov.
Danes je naše delo utečeno. Trudimo se odzvati na vsako stisko, oziroma prošnjo po pomoči
v okviru naših zmožnosti. Ker so potrebe po finančni pomoči (položnice, nabava kurjave,
šolske potrebščine) vedno večje, se trudimo zbrati več denarja z našimi akcijami (zbiranje
papirja, izdelovanje presmecev, dobrodelni srečelov, ponudba Karitasovega koledarja) in z
zbiranjem donacij. Za naše delo nam nameni nekaj sredstev tudi naša občina Hoče-Slivnica in
nekaj tudi občina Miklavž na Drav. polju. Seveda pa zberemo tudi finančna sredstva od naših
krajanov in nekaterih podjetnikov.
Ob letošnjem tednu in nedelji Karitas z motom »SLIŠIM TE«, vam posredujemo nekaj
razmišljanj našega nadškofa Alojzija CVIKLA, predsednika Slovenske Karitas.
»Malo je potrebno za povrnitev upanja: treba je človeka opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti,
samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega.
Človek ni nikoli številka, je oseba, zato mu je treba iti naproti. To so lahko otroci,mladi,
družine, starejši…., ki pričakujejo,da jim bomo prisluhnili.
Teden Karitas želi biti spodbuda, da bi znali in zmogli
resnično slišati človeka v njegovih stiskah in potrebah.«
Obisk predsednika Boruta Pahorja
pri mariborski Nadskofijski Karitas.

Naša ŽUPNIJSKA Karitas, žal letos ni mogla izvesti dobrodelnih akcij (izdelava presmecev,
dobrodelni srečelov), s katerimi smo zbrali večji del finančnih sredstev. Stiske in potrebe po
pomoči pa so letos še večje.
Prav tako zaradi epidemioloških razmer letos nismo zbirali prehranskih in higienskih darov na
zahvalno nedeljo. Zato bomo v tednu Karitas prosili za donacije in finančne prispevke v naš
nabiralnik.
Kljub vsem omejitvam smo skozi vse leto, ob upoštevanju predpisanih higienskih ukrepov,
razdeljevali prehranske pakete, higienske potrebščine, delili oblačila in pomagali pri plačilih
položnic družinam in posameznikom v stiskah. Žal nismo mogli izvesti srečanja starejših,
bolnih in invalidnih krajanov v naši župniji.

NEDELJA, 29.11.2020, JE NEDELJA KARITAS

Običajno je bila na to nedeljo nabirka pri mašah namenjena za potrebe
Karitas. Letos to ne bo možno,zato vljudno prosimo da vaš dar v ta namen
darujete v škatlo Karitas, ki bo za železno ograjo pri glavnem vhodu .

PROSIMO ZA VAŠ DAR V OKVIRU VAŠIH MOŽNOSTI.

ISKRENO SE ZAHVALJUJEMO VSEM NAŠIM DONATORJEM FINANČNIH SREDSTEV,
POMOČI V PREHRANI IN OBLAČILIH. VSEM, KI SODELUJETE PRI NAŠIH DOBRODELNIH
AKCIJAH IN VSEM TISTIM, KI PODARJATE SVOJ ČAS OSAMLJENIM IN TISTIM, KI NAS
PODPIRATE Z MOLITVIJO.

SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS SLIVNICA

