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Zbornik ob 30-letnici delovanja



Katarina JAKLITSCH JAKŠE

Srečna je pot, če je ljubezen vodnik … 
Treba je samo prijazne besede  
in prijaznega pogleda  
in ozdravljena je vsaka bolezen  
in vsaka žalost je pri kraju. 

             Ivan Cankar 

Ni lahko imeti odprtega srca, včasih boli, tudi zakrvavi, 
morda okameni … Lepo je, ko podarimo denar, obleko, 
hrano, a človek ne živi samo od kruha. Kako lepo je, ko 
opazimo človekovo stisko, negujemo dobrodelnost, a še 
bolj pomembno je, da znamo pomagati človeku najti smi-
sel, dostojanstvo, v vsej plemenitosti mu risati pot in mu 
včasih znati podariti le nasmeh – ga znati sprejeti v vsej 
njegovi preprostosti in vedeti, da zmore velika dejanja – in 
takrat smo bogati.



KARITAS - odprto srce
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“Uboge imate namreč vedno med seboj.”  
(Mr 14,7)

Jože TOMINC, župnik

Jezus se je ustavil pri Simonu Gobavcu. Prišla je tudi 
žena z dišečim, dragocenim oljem iz pristne narde za ma-
ziljenje. Mnogi so bili nejevoljni in so v tem videli veliko 
potrato. »Čemu ta potrata olja. Lahko bi ga prodali in de-
nar dali ubogim.« Take in podobne misli se širijo skozi vse 
čase in rodove. Kdo naj pomaga ubogim, revnim, invali-
dom, nemočnim, žalostnim, lačnim, žejnim, otrokom brez 
staršev, beguncem, ujetnikom, krivoobtoženim, samskim, 
slepim, gluhim ... ta bolečina se vije iz dneva v dan iz veka 
v vek in nikoli je ne bomo do konca pregnali. Odgovor 
najdemo samo v Jezusovih besedah: »Kar koli ste storili 
enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.«  
(Mt 25,40).

Te misli Jezus ne pove samo učencem, ne samo Simo-
nu, ki je prebolel gobavost, temveč vsem, ki so se tedaj 
znašli v njegovi hiši. Te besede veljajo za vse ljudi: “Uboge 
imate namreč vedno med seboj.” To je veliko sporočilo za 
vse karitativno delovanje v Cerkvi. Delo v Karitas po nava-
di traja neko določeno obdobje in ni vseživljenjsko delo, 
a tudi v to služenje kliče božji glas – delati dobro. Prav je, 
da ga jemljemo z vso resnostjo. Za to delo pripravljamo 
tudi mlade in jih vabimo k sodelovanju v raznih krožkih, 

“Uboge imate namreč vedno med seboj.”  
(Mr 14,7)
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tečajih, skupnih delih s starejšimi člani, s pripravljanjem 
dogodkov v župniji, z obiskom birmancev starejših, v pi-
sanju voščilnic za praznike ... 

Za čim boljše karitativno delo je potrebno tudi izobra-
ževanje in usposabljanje, lahko se udeležimo predavanj, 
srečanj, beremo karitativni mesečnik, odkrivamo nova 
pota sodelovanja s sodelavci in tudi z drugimi dobrodel-
nimi ustanovami.

Ne nazadnje ne pozabimo na vedno večje število sta-
rejših oseb v naši domovini. Res da nam oblast obljublja 
večje število domov za starejše, a si mnogi želijo svoj večer 
življenja preživeti v krogu domačih, tam kjer so preživeli 
večino svojega življenje ali pa morda ustvariti vsaj manjše 
skupnosti za večer življenja.

Ob 30-letnici delovanja se iz srca zahvaljujem vsem so-
delavkam in sodelavcem, ki ste v teh desetletjih orali ledi-
no, da naša Župnijska karitas živi in dela dobro. Bog naj 
vam bo bogat plačnik. In veselo naprej z zavestjo, da vsa-
ko dobro delo šteje pred Bogom.
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“Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.”  
( Jn 13,34) 

Marija KRAŠKOVIC, tajnica Župnijske karitas Škofljica

V naše življenje, v življenje naše vere, sodi tudi karita-
tivna dejavnost. Ni zunanji izraz samo članov župnijske 
karitas, ampak celotnega občestva v župniji. Izraz naše 
dobrote in ljubezni je naše srce, ki vidi. Ljubezen nas od-
pira za drugega in s tem postaja osnova za odprte člove-
ške odnose. Vidi vse tiste, ki so v materialni stiski, in še 
vse druge, ki so osamljeni, bolni, ovirani v telesnem in du-
ševnem razvoju, nezaposleni, odvisni od alkohola, mamil, 
računalnika, iger na srečo, odrinjeni na rob družbe. Veli-
kokrat izgubljajo upanje in izhod iz vseh nastalih težav. S 
karitativnim delom se moramo postaviti na stran vseh teh 
ljudi, ki trkajo na naša vrata in jim dati upanje in pomoč za 
izhod iz nastale situacije. 

Z Jezusovimi zapovedmi smo vsi poklicani k ljubezni 
in usmiljenju, ki ju v polnosti vsak dan znova tudi sami 
prejemamo. 

“Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.” 
( Jn 13,34)
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“Pojdi in ti delaj prav tako.”  
(Lk 10,37)

Imre JEREBIC, dolgoletni generalni tajnik Slovenske karitas

Karitas – Ljubezen je služenje, strežba do najmanjših 
bratov in sester. Vsi kristjani: aktivni ali manj aktivni, bolj 
ali manj pobožni, smo poklicani in obdarjeni od Sv. Duha, 
da odigramo to vlogo, ker to storimo za Jezusa tukaj in 
zdaj.

V 30-ih letih poklicnega ali ljubiteljskega dela na Karitas 
sem se često napajal ob zgodbi usmiljenega Samarijana: 
bil večkrat v stiski, dostikrat na razpotju, znal sem se pa 
tudi odzvati s samarijanskim srcem in tvegal odigrati vsaj 
polovično vlogo Samarijana (prim. Lk, 10, 30-37). 

Karitas je zgodba srca in to mojega srca, v mojem od-
nosu do bližnjega in seveda v zastonjskem objemu Jezu-
sovega usmiljenega srca.

Troje src se prepleta in uresničuje in to na razpotjih na-
šega življenja (npr. bolezen, brezposelnost, družinske, du-
ševne stiske, pregorelost, ločitve …) ali v kriznih situacijah 
našega skupnega življenja (npr. ujme, potresi, prihod be-
guncev, politične krize, covid …); to smo živa Cerkev, ki jo 
vsak kristjan gradi po svojih močeh in z božjo pomočjo.

“Pojdi in ti delaj prav tako.”  
(Lk 10,37)
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“Ljubezen naj bo brez hinavščine.  
Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega.”  
(Rim 12,9)

Peter TOMAŽIČ, generalni tajnik Slovenske karitas 

Karitas je po vsej Sloveniji v 30 letih prehodila dolgo 
pot, kjer je mnogim pomagala iz stiske in vsakovrstne rev-
ščine. Danes je najbolj prepoznavna pri reševanju materi-
alne revščine za več kot 40.000 gospodinjstev, družin, sta-
rejših in posameznikov. Pomaga praktično v vsaki občini. 
Poznana je tudi po pomoči ob naravnih nesrečah, pomo-
či v revnih državah, materinskih domovih, programih za 
zdravljenje zasvojenih ter tudi po preventivnih programih 
in spodbujanju prostovoljstva. Njeno delo temelji na več 
kot 450 župnijskih karitas. To je srce karitas, ki bije z do-
broto skoraj 10.000 prostovoljcev po vsej Sloveniji. In en 
velik del tega srca je tudi na Škofljici, v skupini sodelavcev, 
ki uradno že 30 let, neformalno pa še mnogo dlje, pomaga 
ljudem v različnih težavah. Čestitke Župnijski karitas Ško-
fljica ob njenem prazniku in veliko moči tudi za delo v pri-
hodnjih letih. 

“Ljubezen naj bo brez hinavščine.  
Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega.”  
(Rim 12,9)



ZAČETKI KARITATIVNEGA DELA  
na Škofljici
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“Kdor vrača ljubezen, daruje pšenično moko, kdor daje vbogajme,  
daruje zahvalno daritev.” (Sir 35,2)

Leta 1978, dve leti po ustanovitvi 
župnije, je tedanji župnik Peter Kva-
ternik poskrbel za ustanovitev Komi-
sije za diakonijo in s tem dodal po-
slanstvu cerkve še tretjo razsežnost 
– dobrodelnost. S tem so bili v okvi-
ru možnosti, ki jih je takrat država do-
puščala, postavljeni temelji za izvr-
ševanje trojne službe: oznanjevanje 
božje besede, bogoslužje in služenje 
ljudem s karitativnimi dejavnostmi. 
Člani komisije so to delo opravljali 13 
let, zdaj pa že 30 let njihovo delo na-
daljuje Župnijska karitas.

Z imenovanjem Komisije za diako-
nijo v letu 1978 so bila srečanja bol-
nih, ostarelih in invalidov najprej pri 
cerkvi na Gumnišču, nato v starem 
župnišču, potem pa v novozgrajeni 
cerkvi. 

Prav tako so člani Komisije za dia-
konijo v postnem in adventnem času 
obiskovali in obdarovali vse ostarele, 
bolne in invalidne župljane, ki so bili 
vključeni v našo krajevno cerkev.

Člani Komisije za diakonijo so kar 
nekajkrat zbirali tudi oblačila, zdravi-
la in šolske potrebščine. Te pošiljke 
so bile namenjene našim misijonar-
jem v Afriki in sestram na Kosovu. Za-
radi drage poštnine in težav pri poši-
ljanju paketov po pošti se je podpora 
dela misijonarjev potem nadaljevala 
v finančni obliki. S tem imajo misijo-
narji možnost podpreti lokalno kme-
tijstvo in gospodarstvo in je tako po-
moč še bolj učinkovita.
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Srečanje bolnikov in ostarelih na Gumnišču l. 1986
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Pakiranje obleke v starem župnišču



VRSTE POMOČI
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“Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov,  
ste meni storili.” (Mt 25,40)

Duhovna pomoč

Naša posebna skrb je že od vsega 
začetka namenjena starejšim, bolnim 
in invalidom, ki jih vsako leto povabi-
mo na obisk sv. maše in druženje po 
njej v župnijsko dvorano, dvakrat let-
no pa jih tudi obiščemo po domovih.

Z ustanovitvijo Župnijske karitas 
so se obiski te ranljive skupine raz-

širili na vse župljane in občane po 
krajih, ki jih vključuje župnija, ne 
glede na vero in narod nost. Tako se 
je število 43 iz prvih let obiskovanja 
povzpelo tudi do 248. V to število pa 
niso vključeni stanovalci Centra Dol-
fke Boštjančič (70-80 stanovalcev), 
Doma starejših občanov na Škofljici 
(150 stanovalcev), Društva Novi Para-

Srečanja strejših, bolnih in invalidov so vedno dobro obiskana  
29. 9. 2019
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doks na Malem Vrhu in mater z otro-
ki ter žena v materinskem domu na 
Gumnišču.

Župnijska karitas se vsako leto s 
skromnim darilom spomni starostni-
kov v župniji ob njihovih jubilejih, 80-, 
85-, 90-, 95- in 100-letnici rojstva. Sta-
rostniki jubilanti prejmejo ob darilu 
tudi posebno voščilnico, ki jih izdela-
mo sami.

Posebej smo ponosni, da je bilo 
prvo usposabljanje prostovoljcev za 
delo na Zaupnem telefonu Samarijan 

Obdarovanje starostnikov jubilantov na srečanju bolnikov, invalidov  
in ostarelih v župnijski dvorani l. 2012

prav v naši župniji in kar nekaj naših 
članov se je takrat vključilo v to obliko 
dobrodelne pomoči klicalcem v du-
ševni stiski.
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Vsakoletna srečanja bolnih, starejših in invalidov, organiziranih v okviru 
Župnijske karitas, so bila za našo družino vedno nepozabna doživetja in po-
seben blagoslov.

Namreč, po vsakem srečanju, ki se je začelo s sveto mašo, ki je sledila po-
gostitev in druženje, smo dve stanovalki Doma v Ponikvah, Joži in Zdenko, 
povabili še k nam domov na kosilo.

Joži in Zdenka sta nas naučili: kako biti potrpežljiv, saj z invalidskim vo-
zičkom težko hitiš; kako dobro prisluhniti, če želiš nekoga, ki težko govori, 
res razumeti; in kako malo je potrebno, da narediš nekomu veliko veselje. 
Še danes vidim iskrice v očeh, ko sem postregla domač pražen krompir. 

Zdaj Jožico obiskujemo le še na pokopališču, ji prižgemo svečko, zmoli-
mo in se ji za vse lepo zahvaljujemo. Z Zdenko se slišimo po telefonu in re-
dno jo obiskujemo. Naše prijateljstvo traja že 27 let in nas vse bogati. Bogu 
hvala, da je povezal naše poti. 

Nada
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Materialna in finančna pomoč v župniji

župljani ali pa jih dobimo iz skladi-
šča Škofijske karitas.

 • Bolnim in socialno ogroženim po-
sameznikom ter družinam smo ku-
pili tudi belo tehniko (dva pralna 
stroja, hladilnik, grelni panel, šte-
dilnik na drva, sesalec in bojler).

 • Z nakazili smo ljudem v stiski po-
ravnali račune za najemnino, elek-
triko, kurilno olje, vodovodno na-
peljavo, prevoze na rehabilitacijo, 
zdravila, dodatno zavarovanje, del 
stroškov zdravljenja, delno za na-
kup in montažo dvigala za invalida, 
delno plačilo vrtca, pogrebne stori-
tve, izdelavo dokumentacije za pri-
dobitev lokacijskega dovoljenja (za 
to so zbirali denarna sredstva tudi 
dijaki Škofijske klasične gimnazije 
v Ljubljani).

 • Denarno pomoč smo dodelili štu-
dentu brez staršev, materi samo-
hranilki s hčerko, ovirano v tele-
snem in duševnem razvoju, naši 
župljanki laični misijonarki v Indiji, 
krajanki brez svojcev in lastnih de-
narnih sredstev v domu za ostarele.

 • Bolnim smo pomagali s prevozi k 
zdravniku, ljudem v stiski pa tudi s 
svetovanji, izpolnjevanji obrazcev 

 • Redna karitativna dejavnost v žu-
pniji je tudi pomoč ljudem v fi-
nančni stiski z živili in s higienskimi 
potrebščinami.

 • V župniji, v nekaterih primerih pa tudi 
izven nje (Lavrica, Želimlje, Gradišče, 
Smrjene, Pijava Gorica) pomagamo 
socialno ogroženim posameznikom 
in družinam z nakupom prehram-
benih paketov s pralnim praškom. 
Mnogim starejšim osamljenim, bol-
nim ali kako drugače preizkušenim 
faranom pa redno delimo tudi hrano 
iz Sklada za evropsko pomoč.

 • Za varovance bivalne enote Dol-
fke Boštjančič na Škofljici smo z 
denarnimi nakazili pomagali pri 
izvedbi letovanja za njihove varo-
vance na morju in nakupu trenirk. 
V župniji smo za njih zbirali pralna 
oblačila. V prvih letih delovanja Žu-
pnijske karitas smo v času dežur-
stev zbirali in delili prosilcem obla-
čila in obutev. Zaradi neprimernih 
prostorov za skladiščenje se sedaj 
tovrstna pomoč opravlja v skladi-
šču Škofijske karitas v Ljubljani, ka-
mor napotimo morebitne prosilce.

 • Za bolne in nepokretne poskrbimo 
za dostavo plenic, ki so jih podarili 
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in vlog in posredovanjem na ura-
dih za urejanje njihovih zadev.

 • Najbolj pa nas vedno prevzame tr-
pljenje otrok, zato njim namenja-
mo posebno skrb. Trudimo se, da 
tisti iz socialno ogroženih družin v 
vrtcu ali v šoli ne bi bili prikrajšani 
za šolske interesne dejavnosti, šolo 
v naravi, tečaje plavanja, šolsko 
prehrano, počitnice na morju zato 
jim v sodelovanju s Škofijsko kari-
tas plačamo vse to in poskrbimo 
za razdelitev zvezkov, učbenikov in 
vrednostnih bonov. 

 • S prostovoljci iz OŠ Škofljica in nji-
hovo mentorico Katarino Hafner 
Blatnik obiskujemo in z darili raz-
veseseljujemo tudi družine, kjer so 
otroci ovirani v telesnem in dušev-
nem razvoju. Ti obiski so zahvala in 
spodbuda vsem tem požrtvoval-
nim staršem in sorodnikom, nam 
pa šola za življenje. 

 • Vsako leto pomagamo družinam z 
otroki, ki so ovirani v telesnem in 
duševnem razvoju. V naši župniji je 
19 takih otrok,  ki jim vsako leto po-
magamo pri nakupu oblačil, obu-
tve in pripomočkov, prilagojenih 
njihovim potrebam. Za izvedbo le-
tovanja v Kančevcih jim namenimo 
tudi denarno pomoč.

V okviru šolskega prostovolj-
stva že vrsto let sodelujemo z Žu-
pnijsko karitas. Ko sem prvič po-
klicala go. Marijo Kraškovic, če bi 
lahko na kakršen koli način sode-
lovali z njimi, je po nekaj trenutkih 
ponudila možnost sodelovanja 
pri izdelavi adventnih venčkov. Za 
mlade prostovoljce je bila to ču-
dovita priložnost medgeneracij-
skega sodelovanja in prispevka k 
dobrobiti celotnega župnijskega 
občestva.

Vsem članom in članicam ob 
30. jubileju iskreno čestitamo za 
prehojeno pot služenja sočloveku 
ter želimo še veliko uspešnih pro-
jektov in osrečenih src. Naj vaše 
karitativno delo še naprej navdi-
huje mlade, da bodo pristopili v 
vaše vrste.

Katarina Hafner Blatnik  
s prostovoljci OŠ Škofljica

 • Pri izbruhu epidemije COVID 19 
smo za Občino Škofljica izdelali 
1.200 zaščitnih mask, še nekaj pa 
tudi za našo župnijsko cerkev.
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PREGLED GLAVNIH KARITATIVNIH DEJAVNOSTI  
V OBDOBJU OD 2016 DO 2020

1. Delitev osnovnih živil in higienskih potrebščin iz treh virov: hrana 
iz Sklada za evropsko pomoč, podarjena hrana ini ta, ki jo kupimo 
s sredstvi Župnijske karitas ali Škofijske karitas Ljubljana

V petih letih smo razdelili skupaj 36.270 kg osnovnih živil in higienskih 
potrebščin ali povprečno 7.254 kg letno, ki smo jih odpremili na 87 na-
slovov za 171 oseb. Pri razdelitvi in dostavi prejemnikom je sodelovalo 
15 članov Župnijske karitas, odrasli skavti in 6 drugih občasnih sode-
lavcev. Povprečno je bilo letno za to porabljeno 978 ur.

2. Obiski starejših, bolnih, invalidov, starostnikov jubilantov in dru-
žin z otroki, oviranimi v telesnem in duševnem razvoju

Skupno smo v petih letih opravili 4.535 obiskov ali 907 letno. Za izvr-
šitev tega programa je 14 članov opravilo 575 prostovoljnih ur na leto.

3. Letno srečanje starejših, bolnih in invalidov
V petih letih se je teh srečanj udeležilo skupno 454 oseb ali povprečno 
91 na leto. Pri tem programu je sodelovalo 12 članov Župnijske karitas 
in 17 občasnih sodelavcev in opravilo 194 ur letno.

4. Obiski in obdarovanje starostnikov jubilantov
V letih od 2016 do 2020 smo obiskali in obdarili 217 starostnikov jubi-
lantov. Pri realizaciji tega je sodelovalo 9 članov Župnijske karitas, ki 
so opravili 361 prostovoljnih ur.

5. Izdelava adventnih venčkov in voščilnic
V petih letih smo izdelali 825 adventnih venčkov, povprečno 165 letno 
in 4.368 voščilnic ali 874 letno, za izdelavo katerih je bilo potrebnih 348 
ur na leto.
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6. Izobraževanje
V letih od 2016 do 2020 smo izvedli 23 predavanj, ki se jih je udeležilo 
722 poslušalcev, kar je povprečno 144 na leto.

7. Vsako leto Župnijska karitas družinam, v katerih je 19 otrok s po-
sebnimi potrebami, nabavi ali prispeva sredstva za nakup oblačil, 
obutve, zdravil in pripomočkov kot majhno pozornost pri njiho-
vem vključevanju v družbo, ki največkrat ne prepozna njihovih 
specifičnih potreb 

V realizacijo programa so vključeni 4 člani. Občasno se ob obisku teh 
otrok pridruži tudi skupina prostovoljcev iz OŠ Škofljica. Osnovnošol-
ski prostovoljci pomagajo pri izdelavi adventnih venčkov. Darovi za te 
pa so namenjeni prav tej ranljivi skupini naših župljanov.

Družabno srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih  
po sv. maši v župnijski dvorani l. 1993
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DVA NAJVEČJA USPEŠNO IZVEDENA PROJEKTA  
V ČASU DELOVANJA ŽUPNIJSKE KARITAS 
ŠKOFLJICA

 • Za družino v izredno težki situaciji dograditev stanovanjskega ob-
jekta z zamenjavo ostrešja s kritino, vgradnjo vrat, zamenjavo peči, 
vodovodnimi, elektro in mizarskimi deli ter ureditvijo okolice 
Pri tem je sodelovalo 12 članov Župnijske karitas in 5 občasnih so-
delavcev. Ocena projekta je bila 35.000 €. S finančnimi prispevki so 
ga omogočili Občina Škofljica, Škofijska karitas Ljubljana, Župnij-
ska karitas Želimlje, številni občani, obrtniki in podjetja v občini in 
tudi izven nje, s podarjenim materialom TONDACH Slovenija d.o.o., 
Boreci, SBS trgovina Slanc Alojz, Lavrica in HOJA, Škofljica. Izvajal-
ci del Tesarstvo in krovstvo Mehlin, Škofljica, Zidarstvo Lado Dolin-
šek, Zalog, Vodotex Zabukovec k.d., Reber, Mizarstvo Perovšek, Ško-
fljica, Fabjan Jože s.p., Reber, Elektroinstalaterstvo Anžič Franc s.p.,  
Škofljica so dela opravili brazplačno ali po znatno znižanih cenah. 
Ta projekt je dokaz, da je v sodelovanju moč za premostitev vseh ovir.

 • Vseslovenska akcija zbiranja oblačil, obutve in zdravil za kosovske 
begunce v Albaniji
Zbiranje se je vršilo v naši župnijski cerkvi. Vse pripeljano blago smo 
člani Župnijske karitas in občasni sodelavci pregledali, marsikaj zara-
di neprimernosti izločili, veliko oblačil pa tudi oprali in zašili. Vse smo 
sortirali po vrstah in velikosti ter ponovno zapakirali v kartone. Nato-
vorili smo jih na kamione, ki so jih odpeljali za odpremo v Luko Koper. 
Pri tem je sodelovalo 17 naših članov in 8 občasnih sodelavcev. Za to 
delo smo porabili 786 ur.



• 22 •

Največja akcija župnijske karitas je bila organizacija in pomoč pri 
dograditvi stanovanjskega objekta l. 2008
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V prvih letih smo delovanje finan-
cirali izključno z darovanimi sredstvi 
župljanov v cerkvi ali z darovi za ad-
ventne venčke, ročno poslikane ste-
klenice z vinom, poslikane namenske 
kozarce s stiškimi čaji, z velikonočni-
mi šopki, z ročno poslikanimi pirhi 
in voščilnicami, ki smo jih člani Žu-
pnijske karitas s sodelavci iz župni-
je izdelovali za obdarovanje starejših 
in bolnih ter zbirali finančne darove 
za uresničitev zastavljenih načrtov. 
Tako smo tudi pletli košare, vezli pr-
tičke, žgali podobe v okrasne lesene 
krožnike.

V septembru in oktobru tudi v naši 
župnijski cerkvi poteka akcija Sloven-
ske karitas "Manjša sveča, za sočlove-
ka sreča". S temi razgradljivimi sve-
čami zbiramo darove, namenjene za 
pomoč ljudem v stiski, hkrati pa opo-
zarjamo na ohranjanje narave.

Vsako leto člani Župnijske karitas in 
občasni sodelavci izdelamo 150–180 
adventnih venčkov in tudi vse voščilni-
ce za obiske v postnem in adventnem 
času.

Veseli smo tudi podpore vseh lju-
di, ki ne pozabijo na ljubezen do tr-

Akcija Slovenske karitas, ki se ji vsako leto pridružimo tudi mi

FINANCIRANJE DELOVANJA ŽUPNIJSKE KARITAS
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Nekaj izdelkov članov in sodelavcev Župnijske karitas Škofljica
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Nabirka živilskih in higienskih potrebščin v trgovini Hofer na Lavrici

pečih, do bližnjih v stiski in se jih le-ta 
dotakne.

Od leta 1999 se redno prijavljamo 
na občinski razpis za sofinanciranje 
dela društev v občini Škofljica in ta vir 
sredstev nam je zelo dobrodošel.

Zadnja leta dobro sodelujemo s 
trgovskim podjetjem HOFER, ki nam 
omogoči, da dvakrat na leto izvede-
mo dobrodelno nabirko v njihovi po-

slovalnici na Lavrici. Darovana živila 
in druge podarjene artikle razdelimo 
socialno ogroženim občanom.

Seveda je naše delovanje tesno 
povezano tudi z dobrodelno noto na-
ših obrtnikov, podjetnikov in dobro-
tnikov. Brez njihove pomoči ne bi mo-
gli uresničiti marsikaterega projekta v 
teku našega delovanja. Hvaležni smo 
jim, da nam širokosrčno priskočijo na 
pomoč ob različnih akcijah.
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Kot župan se vedno rad odzovem na prošnje s humanitarno noto, saj sem 
kot otrok na lastni koži občutil, kako je živeti v pomanjkanju. Na Občini letno 
objavljamo razpis za sofinanciranje društev, na katerega se redno prijavi 
Karitas s svojimi programi, ki jih Občina tudi sofinancira. Zavedam se, da 
s sofinanciranjem še zdaleč ne zagotovimo finančnih potreb za delovanje 
Karitas, je pa vsekakor kamenček v mozaiku. Nekaj sredstev lahko prispe-
vam še prek županovih sredstev. Pomoč sočloveku je zame poslanstvo, za 
katerega smo poklicani vsi, najsibodi finančno, materialno ali zgolj z vzpod-
budno besedo.

Velika zahvala vsem prostovoljcem, ki sodelujete pod okriljem Karitas 
Škofljica, ki ste s svojim čutom za pomoč vedno pripravljeni priskočiti člove-
ku v težavah. Hkrati pa prejmite iskrene čestitke ob praznovanju 30-letnice. 

Ivan Jordan, župan

Zelo rad dam, kar tako, za dušo, 
za lastno zadovoljstvo, ker hočeš 
pomagati. Poskusiš pomagati. 
Ker je to organizacija, kjer gre res 
v roke človeka in se ne zatika …
Sem delaven, pošten, veren Slove-
nec in postaviti dobrodelen odnos 
iz tega ni težko, pomagati potreb-
nim mi ne predstavlja nobenega 
problema, ali kot podpora za roč-
na dela, za maternski dom … Ker 
dobrodelna nota je dodana vre-
dnost v življenju …

 dobrotnik, podjetnik

Pomagati sočloveku, ki je v sti-
ski, je ena od osnovnih civilizacij-
skih norm. 

Zakaj Karitas? 
Ker je to ena redkih, če ne celo 

edina dobrodelna organizacija, ki 
ji zaupam. 

Zakaj pomagati? 
Ker sem prepričan, da je tako 

prav.
Leon Herman, 

dolgoletni donator



USMERJENI TUDI NAVZVEN
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Čeprav organizirani v okviru žup-
nije, smo blažili stiske vseh ljudi, ne 
glede na njihovo narodnost, vero ali 
prepričanje. Z zbiranjem oblačil, obu-
tve, zdravil, šolskih potrebščin, igrač 
in denarnih sredstev smo najprej po-
magali ljudem na področju župnije in 
občine, nato pa tudi izven nje.

Rada bi vam povedala, kako ganjena sem bila, ko sem odpirala paket za 
paketom in strmela nad vsem poslanim, ker je bilo tako čisto, lepo zloženo 
in v dobrem stanju. Koliko plemenitosti, časa, truda, denarja, a kar je največ 
vredno, vere, da v bližnjem Jezus trpi, je potrebno za takšno akcijo dobrote. 
Posebej Bog plačaj Vam, g. Peter, ker vem, da ste Vi duša in srce tega dobre-
ga dela, tisti, ki svoje spodbuja k dobrordelnosti v Jezusovem imenu in Zanj.

Tako smo pomagali srbskim rudar-
jem, potrebnim pomoči v Bosni in 
tudi za ljudi, ki so zbežali iz Kosova v 
Albanijo. Za odpremo v Albanijo je bil 
centralni zbirni center za ljubljansko 
škofijo prav pri nas. S. Mirjam Prapro-
tnik se je za vse naše pošiljke večkrat 
pisno zahvalila.
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V času vojne v BiH smo beguncem 
pomagali z nakupom živil, kurjave, 
posteljnine in štedilnika. Za BiH smo 
Škofijski karitas Ljubljana nakaza-
li tudi sredstva za nakup štedilnikov 
in čevljev. Z eno akcijo smo posebej 
zbirali in odpremili hrano in oblačila 
v begunski center v Kočevju. Za vojna 
področja smo zbirali denar za nakup 
hrane.

Za žrtve vojne na Hrvaškem smo 
leta 1992 zbrali čevlje, oblačila, odeje,  
prevleke, rjuhe, brisače ...

Posebna zahvala bolniškega župnika Mira Šlibarja  
vsem župljanom za darove l. 2000

S posebej organizirano akcijo smo 
v božičnem času l. 1995 obdarili 40 
otrok v rejniških družinah.

Finančno smo pomagali tudi pri   
vodni ujmi v Podvolovljeku leta 1990 
in katastrofalnih poplavah v Železni-
kih leta 2007.

Župnijska karitas je zbrala tudi fi-
nančna sredstva za kapelo in te-
levizijski prenos bogoslužja v UKC 
Ljubljana.
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Vseslovenska akcija zbiranja oblačil, obutve in zdravil  
za kosovske begunce v Albaniji, ki je potekala pri nas



BREZ NJIH NE BI ŠLO
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“Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil sem bil in ste mi dali 
piti, tujec sem bil in ste me sprejeli” (Mt 25,35)

Naše sodelavke in sodelavci 

V nadaljevanju lahko preberete mi-
sli treh naših članov o svojem delu pri 
Karitas.

Staro pravilo tistega, ki želi kaj do-
prinesti napredku in dobrobiti družbi 
je, da nekaj pripomoreš k temu in da 
to storiš tako, da tvoja leva roka ne ve, 
kaj stori desna roka. Če tako delaš, ti 
je nerodno opisovati, kaj vse si storil, 
kaj si dal in koliko časa si za to pora-
bil. To se dogaja, ko je treba oceniti-
in poročati, kaj in koliko je storila ta 
in ona dobrodelna organizacija; na 
primer v občini ali kje drugje, kjer gre 
za dodelitev sredstev posameznim or-
ganizacijam. Te pa zmoti, ko vidiš na 
TV-poročanju samega sebe in drugih 
sopomagajočih pri zbiranju in razde-
ljevanju pomoči v okviru Karitas in ko 
te prikažejo pri drugi dobrodelni orga-
nizaciji. Tudi ni primerno, da se zahte-
va od članov dobrodelne organizacije 
zbiranje članarine.

Sem aktiven član Karitas že več kot 
dve desetletji in želim, da družba na-
preduje, da tistim, ki so potrebni po-

Letos je za našo Župnijsko karitas 
jubilejno leto: minilo je 30 let od nje-
ne ustanovitve in 43 let od začetka 
karitativne dejavnosti na Škofljici. Da 
delo in vsa pomoč poteka brezhib-
no, je danes na voljo 23 prostovoljk in 
prostovoljcev, pri večjih karitativnih 
dejavnostih (razdeljevanju živil, izde-
lavi adventnih venčkov, pripravi sre-
čanj in predavanj) pa nam priskoči na 
pomoč še 28 občasnih sodelavcev.

Najstarejši član naše Župnijske ka-
ritas je rojen leta 1938, najmlajši član 
pa je rojen 1997. Član, ki je najdlje pri 
Karitas, pa je tajnica Marija KRAŠKO-
VIC, ki je dejavna že od vsega začetka 
- 13 let pri Komisiji za diakonijo in 30 
let pri Župnijski karitas.

Delo naših prostovoljcev ni na-
menjeno samemu sebi. Velikokrat je 
prezrto; včasih namesto pohvale in 
zahvale doživimo tudi kakšno poniža-
nje in razočaranje. A svetilka na gori 
gorÍ in to je Karitas, sveti in razsveljuje 
obraze ljudem v stiski.
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moči, vsakdo vsaj malo pomaga.
Želim, da posameznik ni porinjen v 

stran, da se v družbi dobro počuti in 
da bo, ko bo to zmogel, tudi sam kaj 
storil za družbo. To naj bi bila težnja 
vsakega občana. Ne razumem ljudi, ki 
težijo za tem, da bi komu kaj hudega 
storili. Življenje je kratko in vsakdo se 
mora zavedati, da bo za svoje ravna-
nje nekoč odgovarjal. Seveda mi kri-
stjani mislimo, da bomo svoje račune 
podajali pred Bogom. In menimo, da 
»če ljubiš Boga, je ljubezen do sočlo-
veka samoumevna«.

član Župnijske karitas Škofljica

Helena GRUDEN, dolgoletna čla-
nica ŽK in blagajničarka vse do leta 
2003 in je sedaj v Domu starejših ob-
čanov na Škofljici. Vsa dela v Župnij-
ski karitas je opravljala zelo predano 
in odgovorno. Ob vsakem času je bila 
takoj pripravljena ponuditi roko po-
moči potrebnemu. Ob njenih obiskih 
ljudje niso bili več osamljeni, njene 
besede so jih opogumljale pri pre-
magovanju težav in jim vlivale novo 
upanje.

Helena Gruden se je leta 1991 z ve-
seljem odzvala povabilu Silve Česnik, 
da bi kot aktivna članica sodelovala 

Člani in sodelavci župnijske karitas na romanju l. 2011.
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pri na novo ustanovljeni Župnijski ka-
ritas. Sprejela je delo blagajničarke in 
vse do leta 2003 natančno skrbela za 
finančne prilive in odlive. Zelo dobro 
je ves čas sodelovala s tajnico Župnij-
ske karitas Marijo Kraškovic. Skrb in 
pomoč za šibke, starejše in odrinjene 
na rob družbe ji je vlivala nove ener-
gije in poguma. Vedno znova se je ve-
selila trenutkov, ko je skupaj z ostalimi 
članicami in člani obiskovala starejše 
in trpeče, pripravljala srečanje bolnih 
in ostarelih …

Kljub temu da že mnogo let ni več 
aktivna članica, je vesela obiskov svo-
jih nekdanjih sodelavcev in novic o ka-
ritativnem delu.

zapis je pripravila  
nečakinja Helena

Ana (blagajničarka Župnijske ka-
ritas) s svojim možem že vrsto let 
pomaga pri vseh delih, vse svoje 
družinske obveznosti podredita – pri-
lagodita karitativnemu delu. 

»Nosite bremena drug drugem in 
tako boste izpolnili Kristusovo posta-
vo.« (Gal 6,2) 

Kot relativno mlada upokojenka 
sem se pred dobrimi dvajsetimi leti 
vključila v Župnijsko karitas z name-
nom, da tudi sama nekaj svojega pro-
stega časa namenim v dober namen. 
Čutila sem, da bo najbolje, da se vklju-
čim v Karitas. Takrat je bil za mene kar 
precejšen izziv, kako se odzvati na 
vsakdanje potrebe osamljenih, starej-
ših in drugih pomoči potrebnih, da jih 
ob nepravilnem ravnanju ne prizade-
neš. Naj bi moja prizadevanja poteka-
la v duhu pravičnosti in ljubezni in da 
bi na ta način izpolnjevala Gospodovo 
postavo. 

Anica Marolt
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Izobraževanja, romanja in duhovne obnove

Pri karitativnem delu spoznavamo, 
da delitev hrane in plačila položnic 
niso najvažnejša stvar. To je le delna 
rešitev, pozornost in delitev stiske v 
danem trenutku. Marsikaj se lahko 
naučimo, da bi vedeli, kako ravnati 
v določeni situaciji ali bi jo znali celo 
preprečiti. Zato organiziramo redna 
strokovna predavanja z uveljavljeni-
mi strokovnjaki za posamezna po-
dročja, tečaje in usposabljanja za čla-

ne Župnijske karitas in vse občane, ki 
jih to nagovori. 

Dvakrat smo organizirali tudi tečaj 
zdravstvene nege na domu z gospo 
Anico Sečnik, ki je bil zelo lepo sprejet.

Za člane in sodelavce Župnijske ka-
ritas poskrbimo tudi za njihovo dušo. 
Vsako leto organiziramo romanja, ki 
so namenjena druženju, izmenjavi 
idej in boljšemu spoznavanju med 
seboj. Radi si ogledujemo lepote in 

Leta 2006 smo izvedli prvi tečaj zdravstvene nege na domu,  
ki ga je vodila viš. med. sestra  Anica Sečnik
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znamenitosti Slovenije ter kulturnih 
spomenikov in prireditev. Seveda je v 
okviru romanja vedno vključena tudi 
daritev svete maše.

Vsako leto v Tednu karitas (pred za-
četkom adventa) tudi v naši župniji 
potekajo praznovanja, ki jih obeleži-
mo na različne načine. Gesla prazno-
vanj Tedna karitas in letnih srečanj 
so usklajena z geslom Škofijske ka-
ritas in so izbrana s premislekom in 
zelo nagovarjujoča, kot so npr.: Tu-
kaj sem, pošlji mene! Skupaj stopimo 

na sončno stran življenja, Ali me imaš 
rad, Srce, ki vidi, Verjamem vate, V ob-
jemu dobrote, v letu 2020 pa je nago-
varjalo geslo Slišim te in je opozarjalo 
na osnovno človeško potrebo po bli-
žini, ko si vzamemo čas za drugega in 
mu posvetimo vso pozornost. Vabilo  
je tudi, da prisluhnemo, poskušamo 
razumeti in tudi odgovoriti z besedo, 
darovi ali prostovoljstvom pri pomoči 
ljudem v stiski. Kar je trenutno pose-
bej pomembno v času epidemije …

Vsako leto se udeležujemo tudi duhovnih obnov   
vseh župnijskih karitas grosupeljske dekanije
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Organizirana strokovna predavanja 
z različnih področij,  
izvedena na Škofljici

KAJ MORAMO VEDETI, KO V NAŠ DOM VSTOPI BOLEZEN – mag. Joži-
ca Ramšak • DRUG DRUGEMU BREMENA NOSITE – direktor Misijonskega 
središča Stane Kerin • IZZIVI STARŠEVSTVA – prof. dr. Christian Gostečnik 
• IMAM VEČ PRILOŽNOSTI ZA VESELJE KOT SI MISLIM – slepa socialna de-
lavka Albina Krek • AVTIZEM DA ALI NE – dr. Alenka Vojska Kušar • SKRITA 
MOČ DRUŽINE – dr. Katarina Kompan Erzar • SOBIVANJE GENERACIJ – 
višja medicinska sestra in pedagoginja Anica Sečnik • predavanje skupno-
sti odvisnikov LAUTARI • MEDGENERACIJSKI ODNOSI – dr. Jože Ramovš • 
KAKO SPOZNAVAMO IN REŠUJEMO TEŽAVE, KI JIH POVZROČA ALKOHOL – 
dr. med. Vinko Razboršek • POT K IZBOLJŠANJU IZ ZASVOJENOSTI DROG 
– univ. dipl. soc. delavka Helena Potočnik • DOBRO SODELOVANJE – POT 
DO LJUBEZNI – univ. dipl. psihologinja Silva Matos • DEDEK, BABICA, KJE 
STA? – direktorica Doma starejših Grosuplje Marta Gašparovič • LJUBI-
TI KOGA ALI KAJ – dipl. slavistka Berta Golob • MLADI, PROSTOVOLJNO 
DELO IN USMERJANJE K POZITIVNIM VREDNOTAM – dipl. soc. delavka in 
učiteljica Marta Ozimek z mladimi prostovoljci iz Stranj • SODOBNI PRO-
BLEMI OSAMLJENOSTI – mag. Marko KOVAČIČ • POSTAVLJANJE MEJ V 
ČASU ODRAŠČANJA – logoterapevtka Darja Kalamar Frece • LJUBEZEN 
DO DOMOVINE – dr. Rosvita Pesek • ALZHEIMERJEVA BOLEZEN – Štefani-
ja Zlobec • NAŠE KORENINE – ddr. Verena Perko • SLOVENEC KOT BEGU-
NEC – dr. Helena Jaklitsch.
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DOBRO SODELOVANJE – POT DO LJUBEZNI –  
predavanje univ. dipl. psihologinje Silve Matos v občinski dvorani

Predstavitev teme MLADI, PROSTOVOLJNO DELO IN USMERJANJE  
K POZITIVNIM VREDNOTAM – dipl. soc. delavka in učiteljica Marta 

Ozimek z mladimi prostovoljci iz Stranj



SODELOVANJE  
V SOŽITJU Z DRUGIMI
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“Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je 
ljubezen”. (1 Kor 13,13)

Zelo smo veseli, da na naši karita-
tivni poti v naši župniji in občini tako 
lepo sodelujemo z dobrimi ljudmi, 
posamezniki, obrtniki, podjetji, do-
natorji, tudi z Občino Škofljica ter s 
Škofijsko in Slovensko karitas.

Vsem se iz srca zahvaljujemo. Vsi ti 
dobrotniki niso pozabili na ljubezen 
do trpečih. Ljubezen jim kaže zna-
menje za življenje, vstane in jim poda 

roko za pomoč. Močna kakor smrt je 
ljubezen, velike vode je ne morejo 
pogasiti in reke je ne morejo prepla-
viti. Pot se nadaljuje, vije čez breg in 
dol ter čez številne ovire.

Povezani smo tudi z Osnovno šolo 
Škofljica, Vrtcem Škofljica, Zdravstve-
nim domom Škofljica in tamkajšnjo 
patronažno službo, VDC Dolfke Bo-
štjančič - enotama Gumniški vrh in 

Otvoritvena sv. maša ljubljanskega nadškofa dr. Stanislava Zoreta 
12. 2. 2016 v Domu starejših Škofljica



• 41 •

Barje, Zavodom Pelikan - Karitas - 
materinski dom na Gumnišču, Dru-
štvom Novi Paradoks Mali Vrh in Do-
mom starejših Škofljica. Stanovalcem 
tega doma naši prostovoljci enkrat 
tedensko nudijo duhovno oskrbo in 
pomoč pri obisku le-te v tamkajšnjih 
prostorih, saj zaradi njihove zmanj-
šane gibljivosti ali celo priklenjenosti 

Z Župnijske karitas Škofljica 
smo stanovalci in zaposleni v sta-
novanjski skupnosti Društva Novi 
Paradoks, enota Mali Vrh, poveza-
ni že več let.

Ob velikonočnih in božičnih pra-
znikih nas vedno znova razveseli-
ta z obiskom ga. Marija Kraškovic 
in ga. Ana Marolt. Njun obisk nam 
veliko pomeni. Vedno smo deležni 
tudi prazničnih dobrot.

Stanovalec Jože nam je zatrdil: 
"Lepo, da obstaja Karitas!"

Čestitamo vam ob obletnici in 
se zahvaljujemo za vse pozorno-
sti, ki smo jih bili deležni tekom let.

Natalija Nose in Nada Marinčič
Društvo Novi Paradoks,  

Stanovanjska skupina Mali Vrh

na invalidski voziček nimajo možno-
sti priti v župnijsko cerkev.

V naše delo vključujemo tudi ško-
fljiške mlade in odrasle skavte, žu-
pnijsko mladinsko skupino, učence 
iz prostovoljske skupine OŠ Škofljica 
in letos tudi udeležence oratorija na 
Škofljici.

V imenu stanovalcev in zaposle-
nih SVZ Vitadom, PE Dom starejših 
Škofljica čestitam Župnijski karitas 
Škofljica ob njenem jubileju. 

Vse od odprtja našega doma v 
letu 2015 zgledno sodelujemo ob 
različnih priložnostih. Vaši prosto-
voljci redno obiskujejo naše sta-
novalce in se z njimi družijo ter jim 
tako krajšajo ure in jim nudijo vsa-
kotedensko duhovno oskrbo. 

Obenem se jim zahvaljujemo 
za njihov trud in predanost kari-
tativnemu delu. Ostanite takšni še 
naprej.

Igor Horvat,  
direktor
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Ob trideseti obletnici Župnijske karitas Škofljica vam čestitamo za dobro 
in predano delo in naše medsebojno sodelovanje. Na nas se spomnite več-
krat letno, ko nas obdarite in nam pošljete voščilnice. Do "koronskega" časa 
smo se udeleževali tudi srečanj bolnikov in invalidov, ki jih je organizirala 
Karitas, česar so se naši stanovalci vedno zelo veselili. Vse naše okrogle ju-
bilante ste še posebej obdarili in jih s tem zelo razveselili. Pri vas se vedno 
čutimo sprejeti. Res hvala, da smo povezani.

Naj bo praznovanje obletnice v hvaležnosti za prehojeno pot in spodbu-
da za nadaljnje delo. Veselimo se našega sodelovanja še naprej in želimo 
lepo praznovanje.

V imenu stanovalcev BE Barje in Doma Škofljica  
Andreja Mejač Kušar, univ. dipl. socialna delavka

Varovanci BE Barje in Doma Škofljica se redno udeležujejo srečanj  
bolnih, invalidov in ostarelih v naši cerkvi
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Življenje je edinstven dar, čeprav 
se tega premalokrat zavedamo. Lah-
ko ga obogatimo, napolnimo z lepim 
in dobrim, se samo prepustimo toku 
ali pa ga celo počasi zapravljamo. 
Žal vsem ni namenjeno, da bi bil nji-
hov vsakdanjik običajen, brezskrben 
in lagoden, zato se mi zdi, da je pre-
prosto človeško pomagati, deliti ter 
imeti odprte oči in srce za sočlove-
ka, ki se znajde v stiski. Dejstvo je, da 
vedno, ko daješ, tudi dobivaš. Kako 
prijeten je namreč občutek, ko neko-
mu vsaj za trenutek preženeš sivino 
v očeh in mu vrneš nasmeh na obraz 

  
Roman Brunšek,  

ravnatelj OŠ Škofljica

Karitas je organizacija, ki ne daje samo hrane, oblek, plačuje račune, 
ampak opazi stisko ljudi, ki so lačni tudi pozornosti, lepih misli, drobnih ra-
dodarnosti … Sama že 36 let delam na Škofljici in mi socialna nota vašega 
kraja ne uide. Karitas veliko pripomore, ker poleg hrane daje tudi darilca 
in obisk za veliko noč, božič. Ljudje, ki so osamljeni, sami, dobijo nekaj več, 
spoštovanje, izkazovanje pozornosti ... Zelo hudo je namreč, ko so ljudje 
osamljeni, izgubljeni, zavrženi.

Karitas so ljudje, ki so pripravljeni pomagati, prostovoljci, ki ne delajo za 
to, da jih bodo hvalili, ustvarjajo odprt odnos, da bo zaupanje, osebna skriv-
nost varna z njimi - z osamljenimi z roba; pomoč je pomembna tudi za tiste 
premožne, ki se čutijo odrinjene, izgubljene in potrebujejo pogovor.

Marija Zalar, patronažna sestra

V imenu mater in otrok iz 
materinskega doma na Gu-
mnišču se Župnijski karitas 
Škofljica iskreno zahvaljuje-
mo za dolgoletno sodelovanje. 
Ob jubileju pa vam želimo, da 
bi svoje poslanstvo še naprej 
opravljali z ljubeznijo in poslu-
hom za ljudi v stiski.

Naj vas pri delu spremljajo 
besede Matere Tereze: "Lahko 
delam stvari, ki jih ne moreš, 
lahko delaš stvari, ki jih ne mo-
rem; skupaj lahko naredimo 
velike stvari."

Vodja in strokovne delavke 
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25-letnico našega delovanja smo praznovali 26. 11. 2016  
s slovesno sv. mašo, ki jo je daroval ljubljanski pom. škof dr.  Franc 

Šuštar ob somaševanju dr. Petra Kvaternika in g. Jožeta Tominca

Naša srečanja vedno popestrimo tudi s kulturnim programom



POGLED V PRIHODNOST
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“Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,  
ker na veke traja njegova dobrota.”  
(1Krn 16,34)

Karitas v Sloveniji v prihodnosti poleg materialne pomoči, ki je osnovna po-
moč ljudem v stiski, čaka veliko izzivov pri vključevanju v skupnost vseh odri-
njenih, pozabljenih, zavrženih in drugačnih. Veliko ljudi danes živi osamljeno, 
brez družine in brez socialne mreže. Tudi če imajo štiri stene, v resnici nimajo 
doma. Niso izključeni samo starejši, ampak tudi osebe v aktivni dobi in otroci. 
V družbi digitalnih družabnih omrežij in navidezne popolnosti, ki veje iz ekra-
nov, mnogi še dodatno obupujejo v samoti, čeprav okrog njih kar vrvi od ko-
munikacije. Mnogi niso primerni za trg dela in jih ta zavrže, ker so prestari, 
ker nimajo dovolj sposobnosti, zaupanja vase, ker imajo težave v duševnem 
zdravju ali pa so v svoji ranjenosti preprosto otrpnili.

Vedno je največji izziv župnijske karitas ohranjati človečnost, dobronamer-
nost in sprejetost za vsakega človeka, ki potrka na njena vrata. Tudi če ima te-
žave z zasvojenostjo, če je jezen na ves svet, na svojo družino ali službo, če se 
je vdal v usodo in žalost, če nima najboljših navad in vztrajnosti ali če samo 
razmišlja, kaj mu pripada ..., je pred nami oseba. Gledamo v oči človeka z do-
stojanstvom. Če je prišel do Karitas, zagotovo potrebuje pomoč, ne samo v 
hrani, ampak največkrat v potrebi, da bi bil v naših očeh vreden. Lahko preho-
dimo z njim del poti in mu pomagamo, da se bo počutil sprejetega in da bo v 
sebi in v okolici (ponovno) odkril tisto najboljše in najlepše. 

Zato je prihodnost Župnijske karitas, da postane dom za vse izključene, ki 
ne sodijo nikamor, pa vendar so tukaj in vendar so ljudje s srcem, ki bije. To je 
dom, ki ga lahko tudi v fizični obliki skoraj ob vsakem času obiščeš, tam popi-
ješ čaj, se pogreješ, celo kaj prebereš, predvsem pa začutiš živega sočloveka, 
ki mu ni vseeno in ki se zanima prav zate. In ko steče beseda, so to prvi koraki 
k spremembi na bolje. 

Peter TOMAŽIČ, generalni tajnik Slovenske karitas
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SMERNICE ZA KARITATIVNO DELO V PRIHODNOSTI

Strnemo jih lahko v nekaj naslednjih točk:
 • Člani Župnijske karitas Škofljica in občasni sodelavci bomo tudi v prihodnje 

izvajali obstoječe programe, ki so usklajeni z lokalnimi potrebami in Sloven-
sko karitas. Nove programe je težko napovedovati. Te nam bodo nareko-
vale posamezne situacije v časih, ki prihajajo in na katere se bomo morali 
karitativni delavci odzvati in jih vključiti v svoje delovanje. 

 • Storili bomo vse, da se članstvo pomladi in poveča. 
 • Pri delih bomo vključevali tudi ostale župljane, saj smo vsi poklicani za izvr-

ševanje karitativnih del. Tako bi našim starostnikom, bolnim in osamljenim 
ter drugim ljudem v težki preizkušnji namenili več obiskov in časa za pogo-
vor z njimi. 

 • Zagotavljanje pomoči družinam in posameznikom z živili in higienskimi po-
trebščinami ter plačilo neporavnanih obveznosti bo vedno zelo pomemb-
na naloga. 

 • Največji poudarek pa moramo v prihodnosti nameniti gradnji medsebojnih 
odnosov, saj so ti precej načeti. Storiti moramo vse, da se v našo družbo vr-
nejo vera, ljubezen do sočloveka in vsega stvarstva, pravičnost, sočutje in 
narodni ponos.

Sprejmimo Boga v svoje srce in tako bomo na poti življenja v človeku, ki 
nam v stiski prihaja nasproti, videli Njegov obraz. Pri delu v prihodnosti pa naj 
nas vse opogumljajo besede: Razsul je, dal je ubogim; njegova pravičnost osta-
ne na veke. Veselimo se neizčrpnega zaklada v nebesih, ki ga molj ne razjeda in 
kamor se tat ne približa (prim. Lk 12,33).
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Izdala: Župnijska karitas Škofljica, zanjo Jože Tominc, župnik
Priprava besedila: Marija Kraškovic, Katarina Jaklitsch Jakše

Uredil: uredniški odbor Župnijske karitas
Fotografije: arhiv Župnijske karitas Škofljica, Stane Kočar

Priprava za tisk: Stane Kočar 
Tisk: Demago d.o.o.

Škofljica, november 2021

PRAZNOVANJE 30-LETNICE DELOVANJA  
IN IZDAJO BROŠURE SO OMOGOČILI

PEKARNA PEČJAK D.O.O., ŠKOFLJICA
OBČINA ŠKOFLJICA

BOŠTJAN BEVEC, ŠKOFLJICA
TESARSTV0 MEHLIN D.O.O., ŠKOFLJICA

NADA IN SILVO MARINČIČ, GLINEK
MIZARSTVO KUTNAR ANDREJA S.P., GLINEK

MIZARSTVO PEROVŠEK S.P., ŠKOFLJICA
MIZARSTVO ZALAR, ŠKOFLJICA

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU IGOR ZUPANČIČ S.P., ŠKOFLJICA
MESARSTVO BLATNIK, ŠKOFLJICA
SLAVKO BRGLEZ S.P., ŠKOFLJICA

TURBO IDEAL D.O.O., ZALOG
SLIKOPLESKARSTVO BOŠTJAN REPAR S.P., LANIŠČE

PREVOZI, TGM, POSREDNIŠTVO PODRŽAJ JANKO S.P., ŠKOFLJICA
MATIJA ŽGAJNAR, LAVRICA

DRUŽINA HRIBAR, REBER PRI ŠKOFLJICI 
NEIMENOVANI





In Jezus mu je rekel:  
»Pojdi in ti delaj prav tako!«  

(Lk 10,37)


