
Utrip verskega in gospodarskega 
življenja v župniji Rovte v letu 2007

1. Krsti: 14 9 dečkov
5 deklic

Štirje krsti so bila podeljena otrokom 
staršev, ki živijo v izvenzakonski skupnosti.
Za krst je potrebna priprava staršev in 
botrov. K pripravi za Krst je treba že prej 
prinesti družinsko knjižico, rojstni list 
otroka in potrdilo za botre, če so iz druge 
župnije.

2. Poroke 6 Dva para sta poročila druga duhovnika.
Za poroko se zahteva tečaj za zaročence.
Spored priprave na zakon za leto 2008 je na oglasni 
deski pod zvonikom. Dobite ga lahko tudi pri župniku.
Za poroko se je potrebno prijavit dovolj zgodaj (vsaj en 
mesec prej)

3. Pogrebi 19 7 moških (povprečna 
starost 71 let) 

12 žensk (povprečna 
starost 71 let)

 

Povprečna starost umrlih je71 
let.
Šest je bilo nepredvidenih. 

4. Verski 
časopisi

86   Družina 
104 Ognjišče
31   Mavrica 2006/07 

6   Prijatelj
7   Mohorjevke
10 Misijonska obzorja

5. Sv Obhajila 20.700 (lani – 2006: 20.300). 
 Za prve petke prejme obhajilo povprečno 25 vernikov. 
 Obhajilo bolnim in ostarelim za prve petke na domu: 6.

6. Povprečen obisk nedeljske maše: 486 127 moški, 221 ženske in 137 otroci

7. Obisk Verouka 16  1.r 
17  2.r 
15  3.r

22  4.r
20  5.r 
19  6.r 

24  7.r 
15  8.r 
17  9.r 

Iz drugih 
župnij trije 
otroci

8. Prvoobhajanci 24  prvoobhajanci: 13 dečkov in 11 deklic

9. Birmanci 32 birmancev se pripravlja na zakrament  Svete Birme

10. Ministrantje 19 ministrantov

11. Petje pri 
nedeljski maši

Pri  nedeljskih, prazničnih, pogrebnih in poročnih mašah 
prepevajo: otroški, mladinski in mešani cerkveni pevski 
zbor.



12.  Dejavnosti * V župniji je bilo srečanje 60 letnikov.

*  ŽPS  šteje  19  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,
predavanje  in  blagoslov  veroučencev  ob  začetku
šolskega leta, obiskala bolne in ostarele za rojstne dneve
ter pomagala ljudem ki so bili v trenutni stiski. 

* V letu  2007 je izšlo 27 številk, povprečno 260 izvodov
glasila »Farni glas župnije sv. Mihaela Rovte« 

   
13. Gospodarsko področje

* Denar je bil porabljen za redno vzdrževanje (elektrika in manjša popravila) in
oddajo obveznih pušic in nabirk na Nadškofijo v Ljubljani.

* V preteklem letu je bil restavriran en kelih in patena, kupljeno kurilno olje,
izdelan  načrt  za  izdelavo  novih  stopnic  za  na  kor(Ronald  Tomažič  –
Ljubljana).  Kupljeni  plohi  za  stopnice  in  izdelane  stopnice  za  zvonik
župnijske cerkve ( še ne montirane), postavljen vodnjak »figura« za cerkvijo,
napeljan in montiran strelovod na župnijski cerkvi (Lavrinec – Eltip, Škofja
Loka),  napravljene  so  bile  betonske  stopnice  za  na  kor  in  nadstrešek,
popravljen del ometa na stropu nad zakristijo, montirane nove ključavnice na
vratih v župnišču in zakristiji, napravljena omarica za čevlje za veroučence v
župnišču,  restavrirana  in  pobarvana so  bila  vrata  pod zvonikom,  kupljena
ograja za stopnice za na kor.

*  Na  Praprotnem Brdu  so  bili  proti  lesnim zajedavcem zastrupljeni  vsi  trije
leseni oltarji, prav tako tudi na Petkovcu, kjer so bili napravljeni tudi novi
podesti in stopnice za v zvonik.

*  V  letu  2008  predvidevamo  sledeča  dela:  fasado  na  župnijski  cerkvi  in
zamenjava  zunanjih  oken  in  okenskih  polic,  tapeciranje  klopi  v  cerkvi,
popravilo dimnika v župnišču, ogrevanje v cerkvi. Vse bo odvisno od tega,
koliko denarnih sredstev bomo zbrali.

Za  vse  kar  je  bilo  v  preteklem  letu  napravljenega  tako  na
duhovnem kot na gospodarskem področju v župniji,  se vsem
iskreno zahvalim. Bog povrni vsem dobrotnikom.


