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Zadeva: Gradiva za Teden Karitas z naslovom »SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO« 

 
Spoštovani! 
 
V drugi polovici meseca novembra poteka Teden Karitas, 21. 11. do 27. 11 2022. Pošiljamo tiskana 
gradiva: plakat in brošuro za oblikovanje svetih maš ter srečanj v Tednu Karitas. Prosimo Vas, da plakate 
obesite na vidno mesto. 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 21. do 27. 11. 2022) 

V letošnjem Tednu Karitas 2021 nas bo nagovarjalo geslo: »SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO«, ki je 
še posebej primerno za današnji čas. Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem povedal: »Nihče ni tako reven, da 
ne bi mogel tudi on sam prispevati svoj delež za skupno dobro. Naj letošnji teden Karitas in Klic dobrote tako odmeva v 
srcih nas vseh, da bomo na vsakem koraku sposobni stopiti skupaj in da bo v nas delovala nova moč in volja delati resnično 
dobro. Poklicani smo, da bi bolj in bolj postajali znamenje Božje ljubezni v svetu.« 
 
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 »Zaradi vas je Kristus postal ubog« (prim. 2 Kor 8,9) 
- 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. 
 
Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo  
Ob 12:00 bo sveta maša na Ponikvi, ki jo bo vodil predsednik Slovenske karitas msgr. Alojzij Cvikl. 
Po sveti maši bo za udeležence na voljo kava in čas.  Ob 14.00 uri bodo sodelavci Škofijske karitas 
Celje v Celju ob dvorani Golovec pripravili kosilo. Nato ste povabljeni na javno generalko ob 16:00 
v  dvorana Golovec v Celju. Mašo bo neposredno prenašala TV Golica. 
 
Klic dobrote 2022 
V sredo, 23. 11. 2022 v dvorani Golovec v Celju, bo potekal že 32. dobrodelni koncert Klic dobrote 
za pomoč družinam v stiski. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite v Celju. Vstopnice so voljo na 01 300 
59 60 ali info@karitas.si.  Neposredni prenos pa bo na TV SLO - I. program, Radio Slovenija in Radio 
Ognjišče.  
 
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 


