
Finančno poročilo Župnijske Karitas Rovte za leto 2013 

Prihodki v letu 2013 

Dotacija občine Logatec 1778,83

Donacija podjetij in obrtnikov za dobrodelni koncert 860,00

Prostovoljni prispevki obiskovalcev dobrodelnega koncerta 1927,19

Darovi dobrotnikov, ter skrinjica Karitas 1227,20

Nabirka nedelje Karitas (del) 159,75

Prispevki za nakup bolniških postelj in bolniških pripomočkov 1.771,00

Pozitivne bančne obresti 0,59

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

Skupaj prihodki 7.724,56

Izdatki v letu 2013 

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

1.104,61

Pomoč ljudem v stiski – plačilo položnic, 513,09

Plačilo položnic – dijaški dom, šola v naravi 477,23

Plačilo verske revije 116,20

Plačilo poštnih storitev 374,46

Stroški dobrodelnega koncerta 314,90

Stroški izobraževanja članov Župnijske Karitas Rovte 443,18

Pisarniški material za delovanje ŽK, ter stroški za kopirni stroj 237,35

Bančni stroški 148,21

Nakup dveh bolniških postelj in ortopedskih pripomočkov 1.810,78

Romanje bolnih in ostarelih 816,00

Kurilno olje - župnišče 300,00

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

Skupaj izdatki 6.656,01

Razlika med prihodki in izdatki se krije iz ostanka preteklih let 1.068,55

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 2013

1. Krsti 15 7 dečkov
8 deklic

3 otroci so bili krščenih staršem, ki živijo v 
izvenzakonski skupnosti. 
Nekaj krstov je bilo med sveto mašo.
Za krst je potrebna priprava staršev in botrov. 
Če so botri iz druge župnije, morajo prinesti 
potrdilo o sposobnosti za botra.

2. Poroke 3 V župniji so bili oklicani 4 pari. Za cerkveno poroko je 
obvezen tečaj priprave za zakon. Spored priprave je na 
oglasni deski pod zvonikom, lahko ga dobite pri župniku ali 
najdete na internetu

3. Pogrebi 13 7 moških (povprečna 
starost 80 let) 
6 žensk (povprečna 
starost 74,5 let).

Povprečna starost umrlih 77,5 let.
Na smrt so bili z zakramenti 
pripravljeni, bodisi, da so prejeli 
sveto maziljenje, samo obhajilo in 
bili pri spovedi. Vsi pogrebi razen 
enega so bili žarni.

4. Verski 
tisk:

61 Družina 
74 Ognjišče
17 Mavrica 2012/13
18 Mavrica  2013/14

5 Prijatelj
7 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

16.000 (lani – 2011: 19.500). 
 Prvi petki: 20 vernikov. 
 Obhajilo bolnim in starejšim za prve petke: 5
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:496 142 moških, 246 žensk in 108 otrok

7. Obisk Verouka 
135

19  1.r 
15  2.r 
11  3.r

15  4.r
17  5.r 
13  6.r 

15  7.r 
16  8.r 
14  9.r 

Iz sosednjih  župnij obiskujejo verouk 8 veroučencev
V Svetopisemsko bralno priznanje je bilo vključenih 22 

8. Prvoobhajanci 15 veroučencev:  7 dečkov in 8 deklice

9. Birmanci Na birmo se  pripravlja 30 veroučencev

10. Ministrantje 14  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, redno se udeležujejo srečanj do 10 članov.
* Župnijska Karitas  27 članov in 11 občasnih.
* Molitvena skupina 12 članov, zakonska skupina 8 članov
Župnijska Karitas vsako leto  pripravi srečanje za BIS v župniji, organizirala romanje
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, se
udeležujejo raznih predavanj in duhovnih vaj.
ŽPS pripravi srečanje zakonskih jubilantov.
V  preteklem  letu  je  bilo  odmevno  praznovanje  270  letnice  posvetitve  župnijske
cerkve  na  Mihelovo  nedeljo  in  spominska  slovesnost  ob  20  letnici  postavitve
spomenika povojnim žrtvam župnije Rovte

14. Gospodarsko področje
Župnijski  denar  je  bil  porabljen  za  redno  vzdrževanje:  elektriko,  za  mesečno
plačevanja prispevka za kanalizacijo, za nabavo kurilnega olja za cerkev in župnišče,
za  redno  oddajo  nabirk  in  mesečnih  pušic  na  ekonomat  nadškofije  Ljubljana,  za
zavarovanje cerkvenih stavb in elektronike. 
Župnija vsak mesec plačuje prispevek za opravljene knjigovodske storitve REGALU
iz Kranja. 
Za krašenje cerkve redno skrbi Janez Pečkaj – Cvetličarna Anja. 
Župnija je prodala zemljo na parcelni št. 582/10 Matjažu Kogovšek. 
V župnijski cerkvi je bil obnovljen lestenec, kupljen in montiran je bil nov ojačevalec
in zvočnik za na pokopališče, ter prenosni mikrofon, pod klopmi je bil impregniran
pod, v prizidku je bila pobeljena učilnica in hodnik, v učilnici prebrušen in na novo
polakiran  parket.  V  postopku  je  priklop  telefonskega  kabla  na  župnišče  s  strani
Telekoma. 
Večje  delo  je  bilo  opravljeno  v  cerkvi  sv.  Hieronima  na  Petkovcu  v  notranjosti.
Oklesan je bil omet do oken, na novo so bile ometane stene s protivlažnim ometom,
cerkev  je  bila  znotraj  prepleskana,  napravljene  nove  stopnice  za  na  kor  speskani
oboki  pod  zvonikom,  restavriranje  glavnega  oltarja  in  obnovljena  slika  sv.  Vida.
Občina Logatec je na podlagi razpisa za obnovo oltarja prispevala 8.000€. 
Na Petkovcu so ljudje opravili zelo veliko prostovoljnega dela, za kar se zahvalim
ključarjema  in  Markotu.  Ob  tej  priliki  se  zahvalim  vsem  ekipam,  ki  tedensko
poskrbite,  da je Farna cerkev čista in snažna, prav tako veroučna učilnica, pevska
soba in v zimskem času zimska kapela.
V bodoče je v načrtu obnova stranskih oltarjev v cerkvi na Petkovcu. Kako bo z
obnovo kora v župnijski cerkvi pa bo odvisno od denarnih sredstev ter zavoda za
varstvo  kulturne  dediščine  Republike  Slovenije.  Idejni  načrti,  ki  jih  je  zasnoval
arhitekt Matija Marinko, so narejeni. 

Župnijska Karitas Rovte

Letno poročilo o delu ŽK Rovte za leto 2013

 Prižgimo veliko luči,  da bi razsvetlili  temo. Poslušajmo mnogo glasov, da bi
slišali pravega. Izrekamo brez števila besed, da bi našli življenje. Ko pa zasveti
sonce, so luči nepotrebne. Ko zaslišimo glas srca, vse drugo obmolkne.

In ko spregovori beseda, se rodi življenje.

Dobrota je posebna Božja in človeška krepost in vrlina. Ima nešteto obrazov in vedno
nov sijaj. Dobrota je jezik, ki ga razumejo vsi ljudje, verni in neverni,izobraženci in
preprosti. Dobrota v nobenem političnem sistemu ne zgublja svoje vrednosti, ne pozna
meja,  zagrenjenosti  ali  avtoritarnosti.  Dobrota  ustvarja  odprtost  in  svobodo.  Ker  je
plemenita in velikodušna, ne pušča za sabo razvalin, ampak si prizadeva,  da iz nje
vedno vzklije in požene življenje. Dobrota je izraz življenjske moči. Tem večja je, čim
čistejša in pristnejša je.

Dobrota  ima  sposobnost,  da  nas  bolečina  in  stiska  drugega  prizadene.  Trpljenje
bližnjega  postane  moje  trpljenje.  Tu  se  torej  dobrota  in  trpljenje  združita.  Stiska
bližnjega postane moja stiska. Vsak udarec, ki zadene drugega, zadene tudi mene.

Po zgledu Device Marije in prošnji blaženega Slomška prosimo Gospoda, da bi tudi
mi  imeli odprte oči, odprto srce in odprte roke za potrebe svojih bližnjih. 

Danes v ŽK Rovte aktivno sodeluje 27 rednih članov in 11 občasno, vsi prostovoljno
in brezplačno. Skupaj smo lani opravili več kot 1980 ur prostovoljnega dela. 

Iz namensko zbranih sredstev smo kupili dve električni bolniški postelji, eno novo in
eno rabljeno, toaletni stolček in podložno blazino.

Razdelili  smo 2310 kg EU in druge hrane,  od tega 996 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 400kg
ozimnice in 50 kg obleke. S pomočjo Škofijske Karitas smo tudi pravno in denarno
pomagali družinam in posameznikom v stiski.    

»Kot posamezniki lahko tako malo storimo, da bi pomagali žalostnim in trpečim v
svetu - osamljenim, žalujočim, zaprtim, preziranim, lačnim ..

In  vendar  lahko  pomagamo  tistim,  ki  jih  poznamo,  z  vljudnostjo  in  dobroto,
nepričakovanim darilom, z obiskom. 

Tako, da jim naklonimo spoštovanje, ki ga zaslužijo. Da cenimo njihov pogum.
Da prisluhnemo njihovim zgodbam.
Kajti  vsako prijazno  dejanje  se  širi  v  svetlih  krogih.  Poglejte,  kako dobri  ljudje

povsod po svetu razsvetljujejo temo z obročki svetlobe, ki se dotikajo in prepletajo«. 
(Pam Brown)

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


