
Finančno poročilo Župnijske Karitas Rovte za leto 2012

Prihodki v letu 2012

Dotacija občine Logatec 1.990,27

Donacija podjetij in obrtnikov za dobrodelni koncert 690,00

Prostovoljni prispevki obiskovalcev dobrodelnega koncerta 1.774,71

Darovi dobrotnikov, ter skrinjica Karitas 1.409,11

Nabirka nedelje Karitas (del) 139,00

Pozitivne bančne obresti 2,74

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

Skupaj prihodki 6005,83

Izdatki v letu 2012

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

1.163,90

Pomoč ljudem v stiski – plačilo položnic, 1.550,00

Plačilo položnic – dijaški dom, šola v naravi 285,26

Plačilo verske revije 30,00

Plačilo poštnih storitev 387,73

Stroški dobrodelnega koncerta 384,59

Stroški izobraževanja članov Župnijske Karitas Rovte 224,00

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

766,63

Bančni stroški 135,99

Nakup kompletov miz (1/2) 792,00

Romanje bolnih in ostarelih 795,30

Kurilno olje - župnišče 300,00

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

Skupaj izdatki 6.815,40

Razlika med prihodki in izdatki se krije iz ostanka preteklih let 809,57

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 2012

1. Krsti 24 16 dečkov
8 deklic

5 otrok je bilo krščenih staršem, ki živijo v 
izvenzakonski skupnosti, eden iz civilnega 
zakona. Za 2 krsta je bilo dano dovoljenje iz 
druge župnije. Nekaj krstov je bilo med sveto 
mašo.
 Za krst je potrebna priprava staršev in botrov. 
Če so botri iz druge župnije, prinesejo potrdilo o
sposobnosti za botra.

2. Poroke 8 Oklicanih je bilo v župniji 13 parov. Za poroko je obvezen 
tečaj za zaročence. Spored priprave je na oglasni deski pod 
zvonikom, ali pa ga dobite pri župniku.

3. Pogrebi 10 4 moških (povprečna 
starost 63 let) 
5 žensk (povprečna 
starost 78,5 let) 
1 Otrok.

Povprečna starost umrlih 70,5 let.
Neprevideni so bilo 3, zaradi nagle 
smrti. 
Domači ali sorodniki, pravočasno 
poskrbite za prejem zakramentov pri 
tistih, ki se poslavljajo s tega sveta.

4. Verski 
tisk:

62 Družina 
79 Ognjišče
22 Mavrica 2011/12
17 Mavrica  2012/13

5 Prijatelj
6 Mohorjeve knjige
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

19.500 (lani – 2011: 18.900). 
 Prvi petki: 15 - 20 vernikov. 
 Obhajilo bolnim in starejšim za prve petke: 6
V domovih za starejše je iz župnije v Dolnjem Logatcu in na Vrhniki
13 faranov, eden v domu v Hrastniku, eden v Ljubljani

6. Povprečen obisk nedeljske maše:470 133 moških, 220 žensk in 117 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 29 

8. Prvoobhajanci 17 veroučencev:  13 dečkov in 4 deklice

9. Birmanci  42 birmancev: 20 fantov in 22 deklet 

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. 

13.  Skupine in združenja
* Župnija ima 6 ključarjev, gospodarski svet šteje 11 članov.
* Župnijski pastoralni svet 17 članov.
* Župnijska Karitas  26 članov in 11 občasnih.
* Molitvena skupina 15 članov, zakonska skupina 12 članov
* Maša za otroke povprečno 10 otrok
Koliko so te skupine dejavne v župniji, se pokaže v praktičnem življenju župnije
Župnijska Karitas vsako leto  pripravi srečanje za BIS v župniji, organizirala srečanje 
BIS na Brezje,  dobrodelni koncert, pomoč v hrani in drugih stvareh, obisk starejših za
rojstne dneve v župniji in v domovih za starejše, zbiranje poljskih pridelkov, razna 
predavanja in duhovne vaje.
ŽPS pripravi srečanje zakonskih jubilantov.

14. Gospodarsko področje
Denar je bil porabljen za redno vzdrževanje: komunalna storitev,elektriko, kurilno olje
za cerkev in župnišče, za redno oddajo mesečnih pušic in nabirk na ekonomat 
nadškofije Ljubljana. Teh je 15, za zavarovanje cerkvenih stavb in elektronike.
Na Petkovcu sta zakonca Karin in Jože Hladnik obnovila v mežnariji mansardo in to 
tudi sama financirala. Tako je bila izpolnjena pogodbena obveza.
Za Cerkev na Praprotnem Brdu je bilo kupljenih pet stolov.
Plačani so bili načrti za obe spovednici arhitektu Matiju Marinkotu. Vsak mesec 
župnija plačuje opravljene knjigovodske storitve Regalu iz Kranja.
Krašenje cerkve ima na skrbi cvetličarna Anja.
V cerkvi pod korom in v prostoru nad zakristijo sta bili napravljeni novi spovednici in 
elektrificirani. Skupaj s župnijsko Karitas je bilo nabavljenih 11 kompletov miz, 
(polovica). Napravljena sta bila priključka na kanalizacijsko omrežje za župnišče in 
mežnarijo. Kupljenih je bilo 30 knjig: Mati novih cerkva. 
Inpregnirane so bile podnice pod klopmi v cerkvi, izdelane police za v župnišče za 
kurilnico.
V nasajenem smrekovem gozdu v Lisičju je bilo opravljeno redčenje smrek.
Občini Logatec je bila za vrtec prodana parcela št. 582/2 k.o. 2008-Rovte. Za prodano 
parcelo je bilo župniji izplačano 27.500€. od tega je župnija plačala DURS-u 550€ in 
nadškofiji Ljubljana za Vovkov sklad 2.750€. z občino Logatec je bila tudi sklenjena 
služnostna pogodba za parcelni št.  580/1 in 582/7. 
Veliko je bilo opravljenega prostovoljnega dela. Zahvala gre predvsem ključarjem in 
gradbenem odboru, posebno ožjemu odboru, ter ekipam, ki tedensko poskrbite, da je 
cerkev čista in snažna, prav tako pa tudi zimska kapela, veroučna učilnica in pevska 
soba.
Za naprej je v načrtu restavriranje glavnega oltarja cerkve sv. Hieronima na Petkovcu 
in obnova kora v župnijski cerkvi. Kulturnovarstveni pogoji so že zagotovljeni s strani
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna enota Ljubljana.
Vse pa bo odvisno od denarnih sredstev in dobre volje faranov.

Župnijska Karitas Rovte

Letno poročilo o delu ŽK Rovte za leto 2012

»Našega življenja čaša je prazna, nepopisana knjiga, ki nam jo je Bog dal, da bi
jo z dobrimi deli popisali. Za vsak dan je ena stran. Ni v naši moči prešteti pole v
knjigi življenja! To pa je v naši moči, da vsako stran popišemo z dobrimi deli.«

A. M. Slomšek
Beseda srečanje nosi v sebi srečo. Vsako srečanje je dar, priložnost, da drug drugemu
podarimo  del  sebe.  Takrat,  ko  podarjamo  sami  sebe,  podarjamo  največ,  kar
premoremo. Da pa to zmoremo, se moramo najprej znati  slišati. Vsakdo si želi biti
slišen in spoštovan v svoji enkratnosti. In takrat ko dobi ta varen prostor, dobi tudi
pogum, da se sam odpre in podarja naprej. Zato je bistvo vsakega srečanja v našem
življenju pravilno poslušanje. 

Lansko geslo tedna Karitas »VESELJE VSOŽITJU« je izziv in popotnica, ne le za
sodelavce in prostovoljce Karitas, ampak tudi za vsakega kristjana danes. Iti se sožitje
danes pomeni biti v pravem odnosu z nekom, biti blizu z nekom, biti varen ob nekom,
biti v srcu nekoga. Iti se sožitje v veselju – gre za tisti notranji žar, da imam priložnost
biti z nekom, da imam dar osrečiti ga, da imam možnost udomačiti se v njegovem srcu.

V  letu  2012  nam  žal  ni  uspelo  nabaviti  še  ene  električne  bolniške  postelje.
Potreba po dodatni postelji je vedno večja, saj je ena vedno v izposoji. Naprošamo
vse farane, obrtnike, podjetnike, da bi nam z donacijo omogočili nakup dodatne
postelje. Informativna cena je 1.150,00 €.  S tem bi pomagali mogoče prav vašemu
bližnjemu. Hvala vam!

Danes  v  ŽK  aktivno  sodeluje  26  članov  in  11  občasno  –  vsi  prostovoljno  in
brezplačno. Skupaj smo lani opravili več kot 1900 ur prostovoljnega dela.

Razdelili smo 2330kg EU in druge hrane, od tega 660 litrov mleka, napisali in poslali
več kot  600 vizitk ter  obiskali    starejše doma in v domovih za ostarele za rojstne
dneve, Miklavža in za Veliko Noč. ter po potrebi. Zbrali smo preko 300kg ozimnice in
50 kg obleke.  S pomočjo Škofijske Karitas smo tudi  pravno pomagali  družinam in
posameznikom.  Najraje pa bi seveda videli, da bi se pomoči potrebni ljudje opogumili
in  sami  izpostavili  konkreten  kontakt  z  nami  s  predhodno  najavo  v  župnišču  ali
posameznemu članu. 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,
brezposelnost, dolgotrajna bolezen, požar, nezgode, …). Veliko smo se posvetili tudi
izobraževanju.  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.  

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. Priporočamo se tudi v molitvi. Bog naj vam povrne.

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


