Utrip verskega in gospodarskega
življenja v župniji Rovte v letu 2006
1. Krsti:

13 8 Dečkov
5 Deklice

6

2. Poroke

Dva krsta sta bila podeljena otrokoma
staršev, ki živijo v izvenzakonski skupnosti.
Za krst je potrebna priprava staršev in botrov.
En krst je bil podeljen otroku iz druge župnije
z dovoljenjem.

Za poroko je obvezen tečaj za zaročence.
Za poroko se je treba prijaviti vsaj en mesec prej.
Tri pare so poročili drugi duhovniki.

3. Pogrebi

16 9 moški (povprečna
starost 63,5 let)
7 ženske (povprečna
starost 63,5 let)

Povprečna starost umrlih 66,5 let.
Trije si bili neprevideni.

4. Verski
časopisi

95 Družina
110 Ognjišče
31 Mavrica 2005/06

6 Prijatelj
8 Mohorjevke
10 Misijonska obzorja

5. Sv Obhajila

20.300 (lani 18.700).
Za prve petke prejme obhajilo povprečno 20 vernikov.
Obhajilo bolnim in ostarelim za prve petke na domu 7.
554

6. Povprečen obisk
nedeljske maše
7. Obisk Verouka

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

149 Moški
260 Ženske
144 Otroci
19 4.r
24 5.r
13 6.r

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

18 Prvoobhajanci
8 dečkov
10 deklic
37 birmancev je prejelo Sveto Birmo
16 birmancev
21 birmank

Iz drugih
župnij štirje
otroci

8. Verske
dejavnosti

* Pri nedeljskih in prazničnih mašah prepevajo: otroški,
mladinski in mešani cerkveni pevski zbor.
* Ministrantov je 18.
* V župniji je bilo srečanje 50, 60,70 in tri zlate poroke.
* 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, dobrodelni koncert,
obiskala bolne in ostarele za rojstne dneve ter pomagala
ljudem ki so bili v trenutni stiski.
* V letu 2006 je izšlo 26 številk povprečno 260 izvodov
glasila »Farni Glas sv. Mihaela Rovte«

9. Gospodarsko * Denar je bil porabljen za redno vzdrževanje in oddajo
področje
pušic na Nadškofijo v Ljubljani.
* V zakristiji je bila napravljena nova elektro omara,
popravljeno in urejeno je bilo ozvočenje v cerkvi,
kupljeno je bilo prenosno ozvočenje ter projektor za
projeciranje pesmi.
* Na Petkovcu so bila v mežnariji zamenjana okna s
termopan zasteklitvijo.
* Dve večji deli sta bili v župniji: Obnova cerkve na
Praprotnem brdu in obnova strehe na župnijski cerkvi v
celoti. Dela na obeh cerkvah so bila opisana v »Farnem
glasu župnije sv. Mihaela Rovte« za leto 2006 Leto
II.št. 26.
Za vse kar je bilo v letu 2006 napravljenega tako na
gospodarskem kot duhovnem področju v župniji, se vsem, ki
ste kakorkoli sodelovali pri tem delu, iskreno zahvalim.
Bog vam povrni.

