
Obnova pokopališkega križa v
Rovtah

 Pred približno šestimi leti je dal pobudo za obnovo 
križa pokojni Pavle Šemrov.

 Les za križ sta darovala Mici Trček in Niko Skvarča.
 Načrt novega kamnitega križa je brezplačno izdelal 

Janez Logar.
 Kamniti in betonski del je napravilo podjetje Treven.
 Kovinski del je napravil Jože Leskovec.
 Križ in ostrešje je napravil Štefan Petrovčič.
 Kristusa je obnovila absolventka restavratorka Urška 

Nagode.
 Premaz in pleskanje je daroval Roman Mivšek.
 Odstranitev starega in postavljanje novega križa z 

dvigalom je brezplačno izvedlo podjetje Žerjav.
 Za vsa ostala dela in organizacijo so poskrbeli: 

Aleksander Petkovšek, Jože Arhar, Marjan Pišljar, 
Anton Lukančič, Marija Logar ter gospod župnik Janez 
Petrič.

 Za finančno pokritje je poskrbelo Komunalno podjetje 
Logatec iz naslova grobarine ter župnija Rovte.

Skupna vrednost vseh del je 
6.306€ od tega je Komunalno
podjetje Logatec financiralo 
5.726€ župnija Rovte pa 
580€. Ostala dela so bila 
izvedena brezplačno. Vsem, 
ki ste pomagali pri 
organizaciji in izvedbi obnove
križa tudi s prostovoljnim 
delom, se iskreno zahvalim.

Župnik Janez Petrič

Zahvala ob zahvalni nedelji
Kot vsako leto, se tudi letos zahvalim sodelavcem v župniji
za duhovno in materialno podobo le-te. Zahvalim se 
članom Župnijske Karitas, članom Župnijskega 
pastoralnega sveta, ključarjem, gospodarskemu svetu, 
pevcem za oblikovanje nedeljskih in prazničnih bogoslužij, 
družini Treven – Mežnijskim za pospravljanje, čiščenje, 
krašenje cerkve in ostala opravila v cerkvi, ministrantom, 
bralcem beril, Matjažu za pomoč pri obhajanju, Ronkotu in
Petru za tiskana oznanila, Nikotu in osebju gostilne »Pri 
Rezki« za vsakodnevno kosilo, ženam in materam, ter 
članicam Župnijske Karitas za nekajkratno pospravljanje in
čiščenje župnišča. Vsem, ki ste karkoli dobrega naredili za 
duhovno in materialno podobo župnije za dobro vseh ter v 
božjo čast in slavo, se iskreno zahvaljujem.
»Zahvaljujmo se Gospodu, ker je dober, vekomaj naj traja
njegovo usmiljenje…«.
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