
 
FINANČNO POROČILO ŽUPNIJSKE KARITAS ZA LETO 2010

PRIHODKI V LETU 2010

DOTACIJA OBČINE LOGATEC 1791,00
DONACIJA PODJETIJ IN OBRTNIKOV ZA DOBR. KONCERT 790,00
PROST. PRISPEVKI OBISKOVALCEV DOBR. KONCERT 2256,00
DAROVI DOBROTNIKOV, TER SKRINJICA KARITAS 1438,00
NABIRKA NEDELJE KARITAS (DEL) 136,00
POZITIVNE BANČNE OBRESTI 6,00
PRISPEVEK ŠK KARITAS ZA POPLAVE 1500,00
---------------------------------------------------------------- ---------
SKUPAJ PRIHODKI 7917,00

IZDATKI V LETU 2010

NAKUP PREHRANE TER DARIL ZA ROJSTNE DNEVE
STAREJŠIH, ZA VELIKO NOČ TER MIKLAVŽEVIH DARIL 1361,00
POMOČ LJUDEM V STISKI – PLAČILO POLOŽNIC,
TER POMOČ OB POPLAVI 3729,00
PLAČILO POLOŽNIC - ŠOLA V NARAVI 
TER ŠOLSKE PREHRANE 263,00
PLAČILO VERSKIH REVIJ IN ČASOPISOV 105,00
PLAČILO KURILNEGA OLJA ZA ŽUPNIŠČE 700,00
PLAČILO PREVOZA PREHRANE 100,00
PLAČILO POŠTNIH IN TEL. STORITEV 422,00
STROŠKI ORGANIZACIJE DOBRODELNEGA KONCERTA 433,00
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA ČLANOV Ž K 410,00
POTROŠNI IN PISARNIŠKI MATERIAL ZA DELOVANJE Ž K 224,00
BANČNI STROŠKI 73,00
NAKUP INVALIDSKIH VOZIČKOV 391,00
ROMANJE BOLNIH IN OSTARELIH 702,00
---------------------------------------------------------------- ---------
SKUPAJ IZDATKI 8913,00

RAZLIKA MED PRIHODKI IN IZDATKI 996,00
SE KRIJE IZ OSTANKA  SREDSTEV  IZ LETA 2008-2009

Poleg navedenih sredstev je KS Rovte krila stroške za izvedbo srečanja bolnih in 
ostarelih v višini 150 €

Poročilo pripravil blagajnik ŽK Janez Jereb

Utrip verskega in gospodarskega življenja
v župniji Rovte v letu 2010

1. Krsti 22 13 dečkov
 9 deklic

En krst je bil podeljen otroku staršev, ki živijo v
izvenzakonski skupnosti, dva pa otrokoma 
staršev, ki so sklenili cerkveno poroko. Nekaj 
krstov je bilo podeljenih med sv. mašo. Za vsak 
krst je obvezna priprava staršev in botrov.
Če so botri iz druge župnije, si morajo oskrbeti 
dovoljenje za botra.

2. Poroke 8 Za poroko je obvezen tečaj za zaročence.
Spored tečajev in priprav imate obešen na oglasni deski pod 
zvonikom, lahko ga dobite pri župniku. Za poroko se prijavite
dovolj zgodaj zaradi urejanja poročnih dokumentov.
V župniji je bilo oklicanih 11 parov.
V preteklem letu so bile zaradi obnove notranjosti cerkve 
poroke v cerkvi na Praprotnem Brdu, Petkovcu in na Vrhu sv.
Treh  Kraljev.

3. Pogrebi 12 6 moških (povprečna 
starost 63 let) 
6 žensk (povprečna 
starost 75let) 

Povprečna starost umrlih 69 let.
Nepredvideni so bila dva. Domači 
poskrbite, da bodo tisti ki se 
poslavljajo od zemeljskega življenja, 
pravočasno prejeli zakrament za 
umirajoče. 

4. Verski 
časopisi

73 Družina 
89 Ognjišče
29Mavrica 2009/10 
25 Mavrica 2010/11

5 Prijatelj
7 Mohorjevke
7 Misijonska obzorja

Nekaj naročnikov prejme verske časopise tudi po pošti.
Vsake 14 dni izidejo tiskana oznanila: Farni glas župnije sv. Mihaela
Rovte (povprečno 260 do 300 izvodov).

5. Sv. 
Obhajila

16.800 (lani – 2009: 17.800). 
 Na prve petke prejme obhajilo povprečno 15 vernikov. 
 Obhajilo bolnim in ostarelim za prve petke na domu: 5 
V domovih za ostarele v Dolnjem Logatcu in na Vrhniki živi 15 
faranov, eden v domu v Hrastniku.

6. Povprečen obisk nedeljske 
maše:490

159 moških, 207 žensk in 124 otrok

7. Obisk Verouka 
160

16 1.r 
13  2.r 
16  3.r

16  4.r
14  5.r 
22  6.r 

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

Iz sosednjih  župnij obiskujejo verouk 4. veroučenci
V Slomškovo bralno priznanje je bilo vključenih 20 
veroučencev



8. Prvoobhajanci 15 prvoobhajancev: 6 dečkov in 9 deklic
9. Birmanci  45 birmancev: 19 fantov in 26 deklet
10. Ministrantje 13 ministrantov
11. Petje pri 
bogoslužju.

Pri  nedeljskih, prazničnih, pogrebnih in poročnih mašah 
sodelujejo: mešani, mladinski in otroški zbor. Ljudsko 
petje pri mašah vodi župnik.

V župniji je bilo srečanje 50 letnikov, 60 letnikov in 80 letnikov, srečanje bolnih in 
ostarelih in srečanje zakonskih parov, ki so obhajali  okrogle obletnice poroke.
12.  Skupine in združenja
* Župnija ima 6 ključarjev.
* Gospodarski svet šteje 11 članov.
* Župnijski pastoralni svet 17 članov.
* Župnijska Karitas  24 članov. 
* Zakonska skupina 8 članov

Župnijska Karitas je pripravila in organizirala srečanje bolnih in ostarelih v župniji, 
organizirala BIO romanje na Brezje, pripravila in izvedla je 15 dobrodelni koncert, 
pomagala s paketi s hrano in plačilo položnic, člani so obiskali bolne in ostarele za 
rojstne dneve, zbirala je poljske pridelke, se udeleževala vseh izobraževanj na ravni 
Škofijske Karitas in udeležili duhovnih vaj.

13. Gospodarsko področje
Denar je bil porabljen za redno vzdrževanje(elektrika, kurilno olje in manjša 
popravila) in za oddajo obveznih pušic in nabirk na Nadškofijo v Ljubljani.
Na Praprotnem Brdu je bil napravljen nadstrešek nad glavnim vhodom v cerkev, na 
Petkovcu je bil restavriran križ in deli bandera.
Vse cerkve in stavbe so skupaj z elektroniko zavarovane pri Nadškofiji Ljubljana.
Največ denarnih sredstev je bilo porabljenih za ureditev notranjosti cerkve po načrtih 
univ. dipl. ing. arhitekture g. Matija Marinko iz Ljubljane. V višini 2,5m je bil 
odstranjen omet in zamenjan z novim protivlažnim. Preurejen je bil prezbiterij z 
novim oltarjem proti ljudstvu in novim ambonom ter talnim ogrevanjem. Celotna 
cerkev je bila prepleskana, napeljana elektrika in razsvetljava, v celotni cerkvi in v 
lopi pod zvonikom je bil položen marmornat tlak. Ob tej priliki je bila v sredini ladje 
odprta grobnica, foto dokumentirana in izmerjena. Napeljano je bilo centralno 
ogrevanje pod klopmi in prostorih nad zakristijo. Poleg zakristije je bila napravljena 
kotlovnica z avtomatiko. V lopi pod zvonikom je bil oklesan omet in speskani kamniti 
oboki, popravljen je bil kamnit portal nad glavnim vhodom v cerkev.
V župnišču je bila kupljena in montirana nova peč za centralno ogrevanje, bojler in 
avtomatika. Pri vsem delu v cerkvi je bilo opravljeno veliko prostovoljnega dela, za 
kar se zahvaljujem vsem faranom, še prav posebno obema ključarjema in ožjemu 
odboru gospodarskega sveta..
Po smrti mežnarice Julke so se od 30.10.2010 organizirale skupine za čiščenje 
župnijske cerkve, trenutno je prijavljenih 24 skupin. Informacije Istenič Peter
Vsem, ki ste v preteklem letu skrbeli za duhovno in gmotno podobo 
župnije in pri tem tudi sami osebno sodelovali se iskreno zahvalim. 
Bog povrni vsem dobrotnikom župnije.

Župnijska Karitas Rovte

Letno poročilo o delu ŽK Rovte za leto 2010

»Ne moremo delati velike stvari- delamo lahko samo majhne stvari z veliko ljubezni.
Nikoli ne mislite, da majhno opravilo, ki ste ga naredili za vašega soseda, ni veliko
vredno.  Ni  pomembno,koliko  naredimo,  temveč  koliko  ljubezni  vložimo  v  svoje
dejanje. To je tisto, kar dobri Bog hoče- in sicer zato, ker je on ljubezen in nas je
ustvaril po svoji podobi, da bi ljubili in bili ljubljeni.

Lačen ljubezni gleda nate. Žejen prijaznosti  te roti zanjo; brez zaupanja je in upa
vate; bolan je v ječi- prijateljstva hoče od tebe; brezdomec je in te prosi za zavetje v
tvojem srcu. Mu boš vse to ponudil?« (Mati Terezija)

Lani smo praznovali 15 letnico dobrodelnega koncerta in16. let ŽK Rovte, zato bi se
radi še enkrat prav posebej zahvalili vsem prostovoljcem, ki so v teh letih darovali del
svojega časa in dela služenju bližnjim ter vsem dobrotnikom za darove, da je naša ŽK
mogla opravljati svoje delo.

Danes  v  ŽK  aktivno  sodeluje  24  članov  in  22  občasno  –  vsi  prostovoljno  in
brezplačno. Skupaj smo lani opravili več kot 2250 ur prostovoljnega dela.

Razdelili smo 3222 kg EU hrane, od tega 1332 litrov mleka, 1890 kg ostale prehrane
EU, ter 621 kg ostale prehrane, napisali in poslali več kot 500 vizitk ter obiskali več kot
67  starejših  in  to  večkrat.  Zbrali  smo  preko  600kg  ozimnice  in  50kg  obleke.  S
pomočjo Škofijske Karitas pomagali družini ob poplavi.

Na Karitas se trudimo poiskati ljudi, družine, ki so v stiski in jim na nevsiljiv način
ponuditi materialno in denarno pomoč. Najraje pa bi seveda videli, da bi se pomoči
potrebni ljudje opogumili  in sami izpostavili konkreten kontakt z nami s predhodno
najavo v župnišču. Predvsem pa bi radi pomagali vsem posameznikom ali družinam, ki
s svojimi dohodki minimalno presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči
po predpisih o socialnem varstvu, pa potrebujejo pomoč (veččlanske družine z otroci,
eden od staršev brezposeln, dolgotrajna bolezen, požar, nezgode, …).

Radi bi posvetili več pozornosti osamljenim, starejšim in bolnim posameznikom z
obiski in pomočjo pri raznem delu. Seveda pa ne moremo nuditi nege na domu, ker za
to nismo usposobljeni niti ne pristojni. Za nego na domu je pristojna ustrezna socialna
služba, ki ima posebej zato izšolane kadre. 

Delo  Karitas  ni  samo  dajanje  materialne  pomoči,  temveč  tudi  osebna,  notranja
udeleženost pri stiski in trpljenju soljudi. Da pomoč oziroma dar drugega ne poniža ni
dosti samo, da damo nekaj svojega (obleka, denar…), ampak, da damo tudi samega
sebe, svojo ljubezen, čas, spoštovanje. Življenje zna biti zelo trdo in težko je že samo
priznati svojo nemoč, da potrebujemo pomoč, da smo v stiski. Naučiti se moramo znati
dajati pomoč, ko smo sami v stiski se je pa moramo tudi naučiti sprejemati.

Iskreno  se  zahvaljujemo,  tudi  v  imenu  prosilcev,  vsem dobrotnikom za  denarne
prispevke,  za  vse  prinesene  in  podarjene dobrine,  za  vse  spodbude  in  prostovoljne
pomoči.  Priporočamo  se  vam  tudi  v  bodoče,  da  nam  pomagate  s  svojimi  darovi,
takšnimi ali drugačnimi. Bog naj vam povrne.                                      

Številka tr. računa NLB : 02025-0092511623 Župnijska Karitas Rovte


