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Klic dobrote in Teden Karitas 2019 

Teden Karitas (pon. 25. 11. – ned. 1. 12. 2019) in 29. dobrodelni koncert Klic dobrote 2019 (sre. 27. 

11. 2019) 

Letošnji Teden Karitas bo potekal od 25. 11. 2019 do 1. 12. 2019. S Tednom Karitas bomo obeležili 

29-letnico organizirane oblike delovanja Karitas v Sloveniji. V Tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo 

geslo »Dobro iz vsakega srca« in nas vabilo najprej k sočutju, dobroti in konkretni solidarnosti z 

ljudmi v stiski. Vsako človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, vsako človeško srce 

je poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. Iz vsakega srca pa lahko pride dobra misel in želja, dobra 

beseda in spodbuda ter dobro delo. 

V Tednu Karitas bo Slovenska karitas, v sredo, 27.11.2019 organizirala 29. dobrodelni koncert Klic 

dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju s pričetkom ob 20.00. Tudi tokrat 

nas Slovenska karitas vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost do družin v stiski ter jim podarimo 

svoj prispevek. Vsakodnevno se žal srečujemo s številnimi družinami in posamezniki, ki so odvisni 

od pomoči drugih. Družine najprej potrebujejo osnovno pomoč s hrano, plačilom položnic, kurjavo 

in higienskimi pripomočki.  

Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije Karitas v mesecu decembru so glavni vir za materialno 

pomoč na župnijskih Karitas, kjer pomoč vsako leto prejme več kot 20.000 družin v stiski. Karitas 

ljudem v stiski odpira vrata na 464 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta 11.000 prostovoljcev 

trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski. 

Na nacionalni ravni bosta v Tednu Karitas potekala dva osrednja dogodka: 

Sreda, 27. 11. 2019: ROMANJE PROSTOVOLJCEV IN SODELAVCEV KARITAS NA SLOMŠKOVO 

PONIKVO. Pričetek romanja bo ob 11.30 z molitvijo in ob 12.00 sledi sv. maša, ki jo bo daroval 

predsednik Slovenske karitas, nadškof msgr. Alojzij Cvikl. 

Sreda, 27. 11. 2019: DOBRODELNI KONCERT KLIC DOBROTE Ob 20.00 bo dobrodelni koncert z 

neposrednim prenosom na TV Slovenija, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. V času koncerta ter ves 

mesec december bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Vstopnice za večerni 

koncert so brezplačne s prošnjo za donacijo za pomoč družinam. Na voljo so na Slovenski karitas tel: 

(01 300 59 60 ali info@karitas.si) in na vseh škofijskih Karitas. 

Teden Karitas se zaključi z Nedeljo Karitas, 1. 12. 2019, ko po vseh župnijah potekajo različna 

praznovanja in predstavitve dela Karitas.  

Na lokalni ravni bodo v Tednu Karitas župnijske Karitas pripravile naslednje dogodke, dneve odprtih 

vrat ter manjše koncerte. Dogodki so objavljeni na spletni strani: 

https://www.karitas.si/teden-karitas-25-11-do-1-12-in-klic-dobrote-2019/  

Odprimo srce za sočloveka v stiski. HVALA! 

 

https://www.karitas.si/teden-karitas-25-11-do-1-12-in-klic-dobrote-2019/
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POMOČ NADŠKOFIJSKE KARITAS MARIBOR 

Kakor v preteklih tiskovnih konferencah moramo tudi tokrat izpostaviti, da največje stiske opažamo 

v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne 

življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne 

obveznosti.  Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno 

socialno pomoč in otroške dodatke.  

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Trenutno se 

najpogosteje srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih 

električne energije, opomini pred odklopom. Opažamo dolgove za prostovoljno zdravstveno 

zavarovanje. Po pomoč prihaja veliko upokojencev, ki se z nizkimi dohodki s težavo prebijajo iz 

meseca v mesec. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in 

duševnim zdravjem.  Na Nadškofijski karitas Maribor opažamo tudi povečano povpraševanje po 

oblačilih in drugih rabljenih artiklih (posteljnina, posoda, igrače).  

V desetih mesecih smo v sprejemno informacijski in svetovalni pisarni NŠKM sprejeli že kar 3.022 

prošenj ljudi v stiski, ki so prosili za različne oblike pomoči. Do sedaj so različne oblike pomoči NŠKM 

nudile pomoč kar 6.771 osebam. Izdali smo že 2.114 prehranskih in higienskih paketov, 781 peketov 

pomoči v oblačilih in obutvi ter drugih artiklih. Realiziranih je 345 prošenj za finančno pomoč pri 

plačilu položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine (elektrika, najemnina, ogrevanje, …).  

V mreži Župnijskih karitas smo razdelili tri dobave hrane iz operativnega programa EU za materialno 

pomoč najbolj ogroženim (410 t) in drugo podarjeno humanitarno pomoč. Naveden ukrep doseže 

po sodelavcih in prostovoljcih ŽK preko 17.000 socialno najbolj ogroženih oseb na širšem 

mariborskem, koroškem in ptujskem področju. 

V desetmesečnem obdobju smo v okviru projekta Donirana hrana zbrali kar 180 t hrane in iz 

zbranega pripravili ter razdelili 7.651 prehranskih paketov. Skupno je bilo v navedenem obdobju v 

program vključenih 142 uporabnikov – družin ali posameznikov oziroma 444 socialno najbolj 

ogroženih oseb.  

Dnevno z navedeno pomočjo pomagamo 20-25 družinam ali posameznikom, ki so praviloma 

vključeni enkrat oz. dvakrat tedensko. Delež oseb, ki živijo same je 38 %.  

Izredno smo veseli sodelovanja s sodelavci in prostovoljci Župnijskih karitas v Mariboru ter 

nekaterimi ustanovami, ki vsak dan po dogovorjenem redu prevzamejo kruh in pekovske izdelke ter 

jih razdeljujejo med socialno ogrožene skupaj z drugo humanitarno pomočjo. Tako se dobrota širi. 

Nihče ne sme ostati lačen, brez kruha.  

Na Nadškofijski karitas Maribor se trudimo, da bi bila nudena pomoč celostna, zato v večini 

programov redno opravljamo individualne svetovalne pogovore preko katerih spremljamo situacijo 

ljudi, ki so vključeni, nudimo svetovanje ali jih napotimo na specializirane ustanove.  

V vseh programih NŠKM (Ljudska kuhinja Betlehem, Ambulanta, Materinski dom Mozirje in Žalec, 

Zavetišče za brezdomne – sv. Martin, …  zaznavamo, da se je stiska pri mnogih še poglobila.  
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Dobrodelne prireditve in aktivnosti 
v mreži Nadškofijske karitas Maribor ob Tednu Karitas 2019 

 
9. 11. Duhovna obnova za sodelavce in prostovoljce Karitas mariborske nadškofije, Ptujska gora ob 9.30 
15.11. Dobrodelni koncert ŽK Ruše, Župnijska cerkev Ruše, ob 17.30 
16.11. Srečanje starejših, ŽK Maribor – sv. Marija, Frančiškani, ob 9.00  
17.11. Dobrodelni koncert ŽK Hoče, Kulturni dom, ob 17.00 
17.11. Dobrodelni koncert ŽK Kamnica, Kulturni dom, ob 17.00 
22.11. Tiskovna konferenca, Nadškofijska karitas Maribor, ob 9.30 
22.11. Dobrodelni koncert ŽK Jurovski dol, Kulturni dom Jurovski Dol, ob 18.00 
24. 11. Praznovanje 20. obletnice ŽK Črneče, Župnijska cerkev Črneče, ob 8.00 
24.11. Dobrodelni koncert ŽK Šentilj, Kulturno prosvetni dom Vlada Pipana, Šentilj, ob 16.00 
28.11. Dan odprtih vrat, Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, od 9.00 – 11.00 
29.11. Dobrodelni koncert DK Ptuj – Zavrč, Minoritska cerkev sv. Petra in Pavla – Ptuj, ob 19.00 
1.12. Dan odprtih vrat ŽK Prevalje, Zajtrk za vse udeležence sv. maše, srečelov, Prevalje, 7.00-11.00 
1.12. Dobrodelni koncert ŽK Šentilj pod Turjakom, Dovrana Lopan v Mislinji, ob 15.00 
1.12. Dobrodelni koncert ŽK Maribor – sv. Jožef, Dvorana, Obrežna 1, Maribor ob 16.00 
1.12. Dobrodelni koncert ŽK Slovenska Bistrica, Slomškov dom v Sl. Bistrici, ob 17.00 

 
 
Sodelavci in prostovoljci v mreži Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji so ali še bodo pripravili 
tudi druge dobrodelne prireditve in s tem opozorili na pomen solidarnosti ter konkretno lajšali 
stiske. Srečanja za starejše, obiski onemoglih, dobrodelne prireditve, stojnice, sodelovanje na 
prireditvah lokalnih skupnosti, … ter še mnoge druge aktivnosti v katere bodo skušali vtkati letošnje 
vodilo Tedna Karitas ter prenašati vrednote solidarnosti in medsebojne pomoči mlajšim 
generacijam.  
 

Podrobnejše informacije: Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 

350, F: 0590 80 360; e: info@karitasmb.si, splet: www.karitasmb.si  

mailto:info@karitasmb.si
http://www.karitasmb.si/

