
Prijazne besede so lahko
kratke in preproste,

njihov odmev pa
je neskončen.

Mati Terezija

Na Žalah 2, SI-1000 Ljubljana
M: 064 253 133
E: karitas.svetikriz@gmail.com

URADNE URE:
vsako sredo: 16.30-17.30

POTREBUJETE POMOČ?

Izdala: Župnijska karitas Sv. Križ, tajnik Bojan Novak
Odgovarja: Alek Zwitter, predsednik

MEDGENERACIJSKA 
SKUPINA »SREČANJE«

Z medgeneracijsko skupino »Srečanje« 
so enkrat mesečno zaživele sobote 
v mesecu, zlasti pa srečanja v 
adventnem in postnem času. Zbiramo 
se ob skrivnostih rožnega venca. Naša 
druženja občasno popestrijo zanimivi 
gosti s svojim pričevanjem. Ta čas 
za nas si medsebojno podarjamo s 
skupnimi izleti, s sprehodi, s kulturnim 
udejstvovanjem, s plesom. 

Povejte ljudem v svoji sredi, seznanite 
svoje sosede in sorodnike, pridite 
skupaj na sobotna druženja!

DRUŽENJA Z REKREACIJO

Člani naše Župnijske Karitas vas ob 
ponedeljkih ob 15. uri vabimo na 
telesno vadbo, s katero boste lahko 
redno in vztrajno skrbeli za gibljivost 
telesa in prožnost misli. Vadba je 
v družbi prijetnejša, skupina pa je 
zagotovilo, da boste radi prišli.  

Vidimo se v ponedeljek v veroučnih 
učilnicah!



OBISKOVANJE OSAMLJENIH 
IN BOLNIH

Nimate nikogar, s komer bi si krajšali 
trenutke osamljenosti – ali pa poznate 
koga, ki potrebuje naš obisk?
Med nami so sodelavci Župnijske 
Karitas, ki obiščejo ljudi, ki so osamljeni 
ali bolni – ali pa le potrebujejo pogovor, 
druženje. 

Sporočite nam, koga želite, da 
obiščemo! Radi bi vam ali vašim 
bližnjim prinesli žarek upanja, topline in 
medsebojnega druženja. 

SKUPINA ZA ŽALUJOČE

Izguba bližnje osebe je boleča in zelo 
težka življenjska preizkušnja. Ljudje se 
nanjo odzovemo različno, morda tudi ne 
takoj, ko se z izgubo soočimo. 
V žalovanju, ki preizkušnji sledi, se lahko 
počutimo nerazumljene, nesprejeta, v 
breme okolici, osamljene. Če čutite, da 
bi vam bila naša skupina v pomoč, vas 
povabimo, da pridete med nas in nam 
svojo bolečino zaupate

vsako drugo sredo v mesecu v prostorih 
župnijske Karitas Ljubljana – Sv. Križ od 
20.00 do 21.30 ure.

DELITEV MATERIALNE 
POMOČI

Člani naše Župnijske Karitas, ki 
jih združuje dobra volja, znanje 
matematike, smisel za računalniške 
evidence, nekaj mišic in smisel za red 
– so zavezani k temu, da pridobljeno 
pomoč v hrani pravično razdelijo vsem 
upravičenim prosilcem. Poleg redne 
materialne pomoči obstajajo tudi 
izredne oblike materialne pomoči, ki pa 
jo odobri in zagotovi Škofijska Karitas. 


