
 
Finančno poročilo Župnijske Karitas Rovte za leto 2011

Prihodki v letu 2011

Dotacija občine Logatec 1.814,72

Donacija podjetij in obrtnikov za dobrodelni koncert 750,00

Prost. Prispevki obiskovalcev dobrodelni koncert 2.004,94

Darovi dobrotnikov, ter skrinjica Karitas 1.445,30

Nabirka nedelje Karitas (del) 163,00

Pozitivne bančne obresti 3,19

----------------------------------------------------------------

Skupaj prihodki 6.181,15

Izdatki v letu 2011

Nakup prehrane ter daril za rojstne dneve starejših, za veliko noč ter 
Miklavževih daril

873,37

Pomoč ljudem v stiski – plačilo položnic, 748,49

Plačilo položnic – dijaški dom 199,96

Plačilo verskih revij in časopisov 106,80

Plačilo poštnih in tel. Storitev 344,49

Stroški organizacije dobrodelnega koncerta 384,19

Stroški izobraževanja članov Župnijske Karitas Rovte 281,32

Pisarniški material za delovanje ŽK, ter stroški za kopirni stroj(servis) in
tiskanje oznanil

624,18

Bančni stroški 133,41

Nakup bolniške postelje in hodulje 1247,96

Romanje bolnih in ostarelih 777,15

----------------------------------------------------------------

Skupaj izdatki 5721,32

Razlika med prihodki in izdatki se prenese v leto 2012 459,83

Poleg navedenih sredstev je KS Rovte krila stroške za izvedbo srečanja bolnih in 
ostarelih v višini 150 €, ter M SORA 100€ za delno kritje stroškov dobrodelnega 
koncerta.
Poročilo pripravil blagajnik ŽK Janez Jereb

Utrip verskega in gospodarskega življenja
v župniji Rovte v letu 2011

1. Krsti 29 14 dečkov
15 deklic

19krstovje bilo podeljenih otrokom staršev iz 
cerkvenega zakona,  eden iz civilnega, 9 pa 
otrokom staršev v izvenzakonski skupnosti. En 
krst je bil podeljen otroku iz druge župnije z 
dovoljenjem. Za vsak krst je obvezna priprava 
staršev in botrov. .

2. Poroke 1 Za poroko je obvezen tečaj za zaročence.

3. Pogrebi 16 6 moških (povprečna 
starost 75,5 let) 
10 žensk (povprečna 
starost 83,5 let) 

Povprečna starost umrlih 79,5 let.
Previdenih je bilo 10, to pomeni, da 
so prejeli zakramente za umirajoče, 
neprevidenih je bilo 5, tudi zaradi 
nagle smrti, eden nepreviden, a  je 
prejemal zakramente. 
Domači poskrbite, da bodo tisti, ki se 
poslavljajo od zemeljskega življenja 
pravočasno prejeli zakramente za 
umirajoče.

4. Verski 
tisk:

67 Družina 
82 Ognjišče
25 Mavrica 2010/11 
22 Mavrica  2011/12

5 Prijatelj
6 Mohorjevke
6 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

18.900 (lani – 2010: 16.800). 
 Na prve petke prejme obhajilo povprečno 20 vernikov. 
 Obhajilo bolnim in ostarelim za prve petke na domu: 6-8
V domovih za ostarele v Dolnjem Logatcu in na Vrhniki živi 12 
faranov, eden v domu v Hrastniku, eden v Ljubljani

6. Povprečen obisk nedeljske 
maše:458

146 moških, 199 žensk in 112 otrok

7. Obisk Verouka 
143

11  1.r 
15  2.r 
17  3.r

13  4.r
15  5.r 
16  6.r 

14  7.r 
22  8.r 
20  9.r 

Iz sosednjih  župnij obiskujejo verouk 6 veroučencev
V Slomškovo bralno priznanje je bilo vključenih 17 
veroučencev

8. Prvoobhajanci 13 prvoobhajancev: 9 dečkov in 4 deklice



9. Birmanci  42 birmancev:  

10. Ministrantje 15  ministrantov, 
 

11.  Bralci 17   bralcev beril
12. Petje pri 
bogoslužju.

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

V novembru je bilo srečanje zakonskih jubilantov, tistih,ki so obhajali 10, 20, 25, 
30, 40, 50 in 60 let skupnega življenja

13.  Skupine in združenja
* Župnija ima 6 ključarjev.
* Gospodarski svet šteje 11 članov.
* Župnijski pastoralni svet 17 članov.
* Župnijska Karitas  24 članov. 
* Zakonska skupina 10 članov

Župnijska Karitas je pripravila in organizirala srečanje BIO v župniji, organizirala 
BIO romanje na Brezje, pripravila in izvedla je 16 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. Kupila električno bolniško posteljo in 
hoduljo

14. 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.
V letu2011 je bilo kupljeno prenosno ozvočenje, napravljena nova stranska vrata za v 
cerkev z barvnim vitražem, kupljeno korito v kurilnici in posode za dežnike v lopi, 
napravljen svečnik iz medenine s križem ob oltarju, velikonočni svečnik, polička za 
darove, urejen električni pomik kazalcev na stolpni uri in izboljšanje elektronike, 
restavriran okvir in Mihelova slika, montirana polovica obhajilne mize v lopi pod 
zvonikom, urejena oba prostora nad zakristijo z opremo, idejni načrt za preureditev 
kora (u. d. i. a. Matija Marinko), kupljena snežna freza.
Na Petkovcu je bilo v mežnariji preurejeno podstrešje za sobe, napeljano centralno 
ogrevanje, vse v lastni režiji, samo en del s pomočjo župnije.
Pri vseh delih je bilo opravljeno veliko prostovoljnega dela, za kar se zahvalim 
ključarjem in gradbenemu odboru in vsakemu, ki je karkoli napravil na duhovnem in 
gmotnem področju. To velja tudi za skupine, ki redno vsak teden čistite cerkev in 
prostore v prizidku. Bog povrni vsem za vsako opravljeno delo.

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.

                                             Župnik Janez Petrič

Župnijska Karitas Rovte

Letno poročilo o delu ŽK Rovte za leto 2011

»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.

Zanesljivo  spoznajte  svojega  soseda,  kajti  to  poznavanje  vas  bo  vodilo  k  veliki
ljubezni, ljubezen pa vas bo vodila k osebnemu služenju.« (Mati Terezija)

Lani smo praznovali 16 letnico dobrodelnega koncerta in 17. 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  12  občasno  –  vsi  prostovoljno  in
brezplačno. Skupaj smo lani opravili več kot 1770 ur prostovoljnega dela.

Razdelili smo 3750 kg EU hrane, od tega 984 litrov mleka, 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  smo tudi  pravno pomagali
družinam in posameznikom.

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. 

Župnijska Karitas je temeljna celica Škofijske Karitas. Preko Župnijske Karitas  se
Karitas krepi,  ob enem pa nam večje število članov Župnijske Karitas omogoča, da
zajamemo, oziroma dosežemo celotno župnijo in zagotavlja ljudem v stiski takojšnjo
pomoč. Večjo razvejanost pomeni tudi več možnosti za odkrivanje stisk in zagotavlja
večji obseg dela. Večja razširjenost članov  ŽK omogoča bolj osebni in celovit pristop
k posamezni stiski. Večje število sodelavcev v župniji  tudi zagotavlja in pomaga in
krepi solidarnost in prostovoljstvo tudi v Cerkvi na Slovenskem.

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


