
 

 

Ljubljana, 27. 10. 2021 
Zadeva št.: B-355MK 

  
 
 

Zadeva: Gradiva za Teden Karitas z naslovom »SRCE, ki sprejema.« 

 
Spoštovani! 
 
Letošnji Teden Karitas bo prilagojen trenutnim razmer v povezavi s COVID-19. Pošiljamo tiskana 
gradiva: plakat in brošuro za oblikovanje svetih maš ter srečanj v Tednu Karitas. Prosimo Vas, da plakate 
tokrat obesite zunaj. Na www.karitas.si/teden-karitas so skupaj s tem pismom na voljo vsa gradiva v         
e-obliki in aktualna obvestila. Hvaležni bomo tudi za objavo v sklopu vaših spletnih oznanil, še posebej za 
povabilo k ogledu Klica dobrote.  
 
Teden Karitas (od 22. do 28. 11. 2021) 
V letošnjem Tednu Karitas 2021 nas bo nagovarjalo geslo: »SRCE, ki sprejema«, ki je še posebej primerno 
za današnji čas. Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem povedal: »Naj nam bo ta teden vsem v spodbudo, da bodo 
naša srca postajala vedno bolj sposobna sprejemati druge v odprtosti Sv. Duhu! Če moje srce bližnjega sprejema, me hkrati 
tudi spodbuja, da se odpravim k njemu in iščem pot do njegovega srca. In potem, ko sem ga slišal in v srcu doumel njegove 
težave, pač nisem več daleč od spoznanja na kak način mu bom mogel biti v oporo in pomoč. Malo je potrebno za povrnitev 
upanja: človeka je treba opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega in 
spoštovanega...« Za vse nas je vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu. 
 
Brošura ob Tednu Karitas 
Brošura vsebuje naslednje vsebine:  
- gradivo za oblikovanju svete maše na 33. navadno nedeljo ob svetovnem dnevu ubogih in poslanica 
papeža Frančiška »Uboge imate vedno med seboj« (Mr 14,7) 
- kratka razmišljanja in prošnje za oblikovanje svetih maš v tednu Karitas,  
- predloge nagovorov ter uvod in prošnje za nedeljo Karitas,  
- molitveno uro in gradiva za oblikovanje srečanj za mlade. 
 
Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo  
Ob 13:30 bo sveta maša na Ponikvi, ki jo bo vodil predsednik Slovenske karitas msgr. Alojzij Cvikl. 
Zaradi epidemije bo udeležba svete maše možna za 500 udeležencev s PCT pogojem. Prijave zbiramo 
na telefonski številki 069 645 187. Po sveti maši bo za udeležence na voljo malica (sendvič, 
piškoti,sok). Nato bodo povabljeni na javno generalko ob 16:00 v  dvorana Golovec v Celju.  
 
Klic dobrote 2021 
V sredo, 24. 11. 2021, bo potekal že 31. dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. 
Neposredni prenos bo na TV SLO - I. program, Radio Slovenija in Radio Ognjišče. Na letošnjem 
večernem koncertu bomo v dvorani na Golovcu lahko sprejeli največ 500 vnaprej prijavljenih oseb z 
izpolnjevanjem PCT pogoja. Prijave so možne na 069 645 184. V času koncerta in tudi še ves december 
bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Vabljeni, da se nam pridružite v živo ali 
preko ekranov oz. radia. 

 
Najlepše se zahvaljujemo za Vaše sodelovanje in delo, ki ga opravljate v dobro bližnjega.  
Z željo po čim več zdravja in notranjega miru Vas lepo pozdravljamo.        
  

Peter Tomažič 
                                                                                         generalni tajnik Slovenske karitas 


