
Utrip verskega in gospodarskega 
življenja v župniji Rovte v letu 2008

1. Krsti 18 11 dečkov
7 deklice

Trije krsti so bila podeljeni 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 9 Za poroko se zahteva tečaj za zaročence.
Spored priprave na zakon je na oglasni deski pod 
zvonikom. Dobite ga lahko tudi pri župniku.
Za poroko se je potrebno prijavit vsaj en mesec prej.
V župniji je bilo oklicanih 16 parov.

3. Pogrebi 6 3 moški (povprečna 
starost 77,3 let) 

3 ženske (povprečna 
starost 78,3 let) 

Povprečna starost umrlih 77,8 let.

4. Verski 
časopisi

79 Družina 
93 Ognjišče
32 Mavrica 2007/08 
27 Mavrica 2008/09

4 Prijatelj
7 Mohorjevke
9 Misijonska obzorja

Nekaj naročnikov prejme verske časopise tudi po pošti.
Vsake 14 dni izidejo tiskana oznanila: Farni glas župnije sv. 
Mihaela Rovte (povprečno 250 do 270 izvodov).

5. Sv. Obhajila 19.600 (lani – 2007: 20.700). 
 Za prve petke prejme obhajilo povprečno 20 vernikov. 
 Obhajilo bolnim in ostarelim za prve petke na domu: 6.

6. Povprečen obisk nedeljske maše:475 117 moški, 253 ženske in 105 otroci

7. Obisk Verouka 14  1.r 
16  2.r 
17  3.r

15  4.r
22  5.r 
20  6.r 

20  7.r 
25  8.r 
15  9.r 

Skupaj 
164

Iz sosednjih  župnij obiskuje verouk 5 otrok.
8. Prvoobhajanci 15  prvoobhajanci: 8 dečkov in 7 deklic

9. Birmanci 32 birmancev je prejelo zakrament  Svete Birme

10. Ministrantje 14 ministrantov

11. Petje pri Pri  nedeljskih, prazničnih, pogrebnih in poročnih mašah 



nedeljski maši prepevajo: otroški, mladinski in mešani cerkveni pevski zbor.
V  župniji  je  bilo  srečanje  50  letnikov  in  zakonskih  parov,  ki  so  praznovali

okroglo obletnico poroke: 10, 20, 30, 40 … let.
12.  Združenja
* Župnija ima 6 ključarjev.
* Gospodarski svet šteje 11 članov.
* Župnijski pastoralni svet ima 18 članov.
* Župnijska Karitas šteje 21 članov. 

Pripravila in organizirala je srečanje bolnih in ostarelih v župniji, iz župnije so 
se bolni in ostareli udeležili srečanja na Brezjah, pripravila in izvedla je 
dobrodelni koncert, pomagala s paketi s hrano in plačilo položnic, člani so 
obiskali bolne in ostarele za rojstne dneve, zbirala je poljske pridelke in se 
udeleževala vseh izobraževanj na ravni Škofijske Karitas. Dobila je priznanje 
občine Logatec.

13. Gospodarsko področje
* Denar  je  bil  porabljen  za  redno  vzdrževanje(elektrika  in  drugo)  in  oddajo

obveznih pušic in nabirk na Nadškofijo v Ljubljani.
* V letu 2008 je bila  prodana s soglasjem ključarjev in gospodarskega sveta

Župnije Rovte, ter z dovoljenjem nadškofije Ljubljana, parcela 582/1 v izmeri
2148 m2 za gradnjo vrtca občini Logatec.

*  Največje  opravljeno  delo  in  tudi  finančni  zalogaj  je  bila  obnova  celotne
zunanjščine župnijske cerkve, nova fasada z opleskom Thermoshield, nova
steklena  okna  za  zaščito  Kregarjevih  barvnih  oken,  dokončane  so  bile
stopnice  za  na kor,  na  zakristiji  so bila  montirana  nova okna in  vrata.  V
zvoniku  so  bile  napravljene  nove  stopnice  in  podesti.  V  cerkvi  so  bili
tapecirani sedeži v klopeh, kupljeno je bilo blago in napravljene obleke za
prvoobhajance,  kupljeno  je  bilo  kurilno  olje  za  ogrevanje  župnišča  in
prizidka.

* Na Praprotnem Brdu so bile napravljene in montirane nove stopnice za na kor.
*  V  prihodnje  načrtujemo  ureditev  notranjosti  cerkve:  oltar  proti  ljudstvu,

ogrevanje, odstranitev ometa zaradi vlage, pleskanje. Koliko bomo naredili,
bo odvisno od denarnih sredstev, ki jih boste darovali. Cerkvene zemlje se za
popravila  in  adaptacije  ne  prodaja.  Nadškofija  da  dovoljenje  za  prodajo
izjemoma, če gre za skupno dobro npr: vrtec, mrliška vežica.

Za  vse  kar  je  bilo  v  preteklem  letu  napravljenega  tako  na
duhovnem, kot na gospodarskem področju v župniji, veliko tudi
s  prostovoljnim  delom  nekaterih  posameznikov  in  skupin  se
vsem  iskreno  zahvalim.  Bog  povrni  vsem  dobrotnikom  naše
župnije.


