
Utrip verskega in gospodarskega življenja 
v župniji Rovte v letu 2005

1. Krsti: 10 7 Dečkov
 3 Deklice

Trije krsti so bili podeljeni otrokom staršev, ki 
živijo v izvenzakonski skupnosti. 
Za krst je potrebna priprava staršev in botrov.

2. Poroke 6 Za poroko je obvezen tečaj za zaročence. Za poroko se je 
treba prijaviti vsaj en mesec prej.

3. Pogrebi 8 3 moški (povprečna 
starost 70 let) 

5 žensk (povprečna 
starost 80,5 let) 

Povprečna starost umrlih 75 let.
Nepredvideni trije. 
Vsi pogrebi so bili s sv. mašo.

4. Verski 
časopisi

97   Družina 
113 Ognjišče 
31   Mavrica 2004/05 

6   Prijatelj
8   Mohorjevke
11 Misijonska obzorja

5. Sv 
Obhajila

18.700 (lani 17.350). 
            Za prve petke prejme obhajilo povprečno 20 vernikov. 
            Obhajilo bolnim in ostarelim na domu 8.

6. Povprečen obisk 
nedeljske maše

438 131 Moški 
181 Ženske
125 Otroci

7. Obisk 
Verouka

14  1.r 
22  2.r 
18  3.r

19  4.r
24  5.r 
13  6.r 

17  7.r 
21  8.r 
16  9.r 

Iz drugih župnij 
trije otroci

18  Prvoobhajanci
      10 dečkov
        8 deklic
37 birmancev se pripravlja na Sveto Birmo, 
      ki bo v nedeljo 14. maja ob 15 uri.
 



8. Verske 
dejavnosti

* Pri  mašah prepevajo trije zbori otroški, mladinski in mešani
cerkveni pevski zbor.

* V župniji je bilo srečanje 50, 60, 70, in 75 letnikov.

* ŽPS šteje 20 članov, Gospodarski svet 11 članov in Župnijska
Karitas 21 članov.

*  Župnijska  Karitas  je  pripravila:  romanje  BIO  na  Brezje,
srečanje  BIO  v  farni  cerkvi,  meddekanijsko  srečanje  na
Petkovcu,  dobrodelni  koncert,  obiskala  bolne  in  ostarele  za
rojstne dneve ter pomagala ljudem, ki so bili v trenutni stiski. 

* Z mesecem septembrom 2005 je začel izhajati župnijski list 
»Farni Glas sv. Mihaela Rovte« 
   

9.  Gospodarsko
področje

* Denar je bil porabljen za redno vzdrževanje in oddajo pušic in
nabirk na Nadškofijo v Ljubljani.

*  Sklenjeni  sta  bili  dve  najemni  pogodbi:  Mežnarija  na
Petkovcu za družino Hladnik Jože in Karin;
za  pokopališče  med  župnijo  Rovte  in  Krajevno  skupnostjo
Rovte.

* Na Petkovcu je bil kupljen novi lestenec za cerkev, restavriran
kelih in štirinajst svečnikov, okrog cerkve je bil napravljen nov
oporni zid (škarpa)

* Na Praprotnem Brdu je bil restavriran kelih in napravljen les
za obnovo zvonika.

* V župnijski cerkvi je bila restavrirana monštranca, kupljeno
3.000l kurilnega olja, očiščeni so bili oltarji in križev pot, pod
klopmi je bil impregniran pod, rastavrirane so bile svetilke za
procesijo, kupljen je bil diaprojektor in napravljeno projekcijsko
platno, dan je bil prispevek za fotokopirni stroj. Za časopise in
revije so bili izdelani regali v cerkvi, na podstrehi župnišča je
bila  položena  izolacija  iz  stiroporja  in  položen  estrih.
Napravljena in montirana so bila podstrešna vrata. Narejena je
bila nova ograja za vrt.


