
Pomagali smo tudi izven naše fare in imeli kar nekaj dobrodelnih akcij, naj omenim
Drežniške  ravne,  kjer  smo  družini  pomagali  po  potresu  do  celotnega  ostrešja  nove
stanovanjske hiše in oken, plazu v Logu pod Mangartom, kjer smo 4 družinam finančno
pomagali, bolniški župniji, Domu Marije in Marte v Logatcu, Domu Bratstva invalidov
na Zaplani, v poplavah v Železnikih, na Kamniškem in še kje, pa tudi za povodenj v
BIH in Srbiji smo zbrali polen kombi raznega potrebnega materiala, enako za zadnje
novembrske poplave. Že 10 let zbiramo poljske pridelke za duhovniški dom v Ljubljani
in tako naprej, Pripravili že 19 dobrodelnih koncertov, da dobimo sredstva za pomoč v
stiskah.  Sodelujemo  z  osnovno šolo,  že  od  samega  začetka  nam učenci  s  pomočjo
mentorice Marije Logar izdelujejo voščilnice za Božične in Velikonočne praznike. Za
rojstne dneve pa nekateri posamezniki.  Hvala jim. 

Vzorno  je  tudi  sodelovanje  z  Občino  Logatec,  kjer  smo  na  razpisih  za  denarna
sredstva kar uspešni, sodelovanje z županom in Centrom za socialno delo Logatec.

 Vsem še enkrat hvala za vse ure, ki smo jih skupaj  žrtvovali za pomoč ljudem v
stiski. To je  na kratko opis dela naše Župnijske Karitas Rovte. Je pa še veliko skritega
dela, ki se ga nikjer ne vidi, a  Bog vse vidi. Hvala tudi našemu gospodu župniku Janezu
Petrič, ki nas vse skozi pri našem delu podpira in nam daje tudi svobodno pot. Bog mu
nakloni zdravja in moči, da bi še naprej mogel delovati med nami.

Ne nazadnje pa hvala Gospodu Bogu in svetemu Duhu, da nam je dal to milost da
lahko širimo dobroto. 

 Vsem skupaj in vsakemu posebej en velik Bog-lonaj,          Župnijska Karitas Rovte

Številka tr. računa NLB : 0202 5009 2511 623  
*****************************************************************

Resnično bogastvo človeka je dobro,
ki ga stori drugemu!

Vsak dan je nova priložnost
za veselje in ljubezen!

V pesmi življenja so najlepši toni
posvečeni ljubezni!

Pravo vrednost življenja lahko začutiš le s srcem!
Največje darilo je življenje samo!

Vsaka stvar na svetu je čudež - čudež življenja!
Ko bodo utihnile vse misli,

boš zaslišal Svoj glas!
Daj svetu najboljše, kar imaš, 
in najboljše se bo vrnilo k tebi!

Bodi sam sprememba, ki jo želiš v svetu!
Pomembna je pot, po kateri hodiš,

in ne kraj, kamor greš!
Pot ljubezni do celega sveta 

vodi do lastnega srca!
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi!

Življenje je potovanje od "jaz" do "mi"!

Utrip verskega in gospodarskega življenja
v župniji Rovte v letu 2014

1. Krsti 28 12 dečkov
16 deklic

8 otrok je bilo krščenih staršem, ki živijo v 
izvenzakonski skupnosti, 2 iz civilnega zakona.
3 krsti so bili podeljeni otrokom, ki so bili stari 
več kot 1 leto.
Večina krstov je bilo podeljena izven maše.
Za krst je potrebna priprava staršev in botrov. 
Če so botri iz druge župnije, morajo prinesti 
potrdilo o sposobnosti za botra.

2. Poroke 2 V župniji je bilo oklicani 6 parov. Za cerkveno poroko je 
obvezen tečaj za zaročence. 

3. Pogrebi 9 6 moških (povprečna 
starost 65 let) 
3 žensk (povprečna 
starost 70 let).

Povprečna starost umrlih 67 let.
Vsi pogrebi so bili žarni, razen dveh.

4. Verski 
tisk:

61 Družina 
73 Ognjišče
11 Mavrica  2014/15

5 Prijatelj
5 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

15.500 (lani – 2014: 16.000). 
 Prvi petki: povprečno prejme 25 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 Horjul in eden domu Bokalce

6. Povprečen obisk nedeljske maše:441 131 moških, 212 žensk in 97 otrok

7. Obisk Verouka 
127

10  1.r 
18  2.r 
14  3.r

9  4.r
15  5.r 
17  6.r 

13 7.r 
15  8.r 
16  9.r 

Od teh jih obiskuje verouk iz drugih  8 
V Svetopisemsko bralno priznanje je bilo vključenih 15

8. Prvoobhajanci 11 veroučencev:  3 dečki in 8 deklice

9. Birmanci  30 veroučencev: 13 fantov in 17 deklet



10. Ministrantje 12  ministrantov 

11. Petje pri 
mašah

Ob nedeljskih, prazničnih, in pogrebnih  mašah 
sodelujejo:  mešani in otroški zbor, mladinski občasno 

12.  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  28 članov in 11 občasnih.
* Molitvena skupina 10 članov, zakonska skupina 8 članov
* Bralci božje besede 12
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  bila  spominska  slovesnost  ob  70  letnici  postavitve  sprane
kapelice Matere božje vsem vojnim žrtvam župnije Rovte in blagoslovitev obnove
nortranjščine podružnične cerkve Sv. Hieronima na Petkovcu.

13. Gospodarsko področje
Župnijski denar je bil porabljen za redno vzdrževanje: za elektriko, za komunalne
storitve,  za  kurilnega  olja  za  župnišče  in  cerkev,  za  redno  oddajo  nabirk  in  na
Nadškofije v Ljubljano, za zavarovanje cerkvenih stavb in elektronike. Odplačan je
bil tudi mesečni prispevek za kanalizacijo. Redi izdatek je tudi mesečni prispevek za
knjigovodske storitve servisu REGAL iz Kranja.
Za krašenje cerkve skrbi Cvetličarna Anja – Janez Pečkaj. 
V Cerkvi  sv.  Hieronima na Petkovcu sta bila restavrirana stranska oltarja in križ
(Podobarstvo Kavčič iz Šentjošta), zaradi žleda je bil popravljen del strehe in žlebov.
Na župnijski cerkvi je bila popravljena poškodovana streha zaradi žleda, večji poseg
je  bil:  povečava kora  in  obnova le-tega po načrtih  arhitekta  Matija  Marinkota  iz
Ljubljane ter obnova igralnika za orgle, nov pod, klopi in ograja. V župnišču so bile
obnovljene stopnice in narejeni dve omari s predali, kupljeno je bilo kurilno olje.
V načrtu je obnova križevega pota v cerkvi sv. Hieronima na Petkovcu, v župnijski
cerkvi pa dokončanje dela na ograji kora in restavriranje orgelske omare.
Vsak teden žene in  matere  počistijo cerkev,  veroučno učilnico,  zimsko kapelo in
pevsko sobo.
Kar precej prostovoljnega dela je bilo opravljenega. Vsem, ki ste pri tem sodelovali,
se vam zahvalim.
V  bližnji  ali  daljni  prihodnosti  je  prodaja  cerkvene  zemlje  za  mrliško  vežico  in
gasilski dom, za kar je dala dovoljenje Nadškofijska gospodarska uprava Nadškofije
Ljubljana.

20 let Župnijske Karitas Rovte

Naš blaženi Slomšek je zapisal: Zadovoljni bodimo s tem, kar nam je Bog dal, in če
smo revni, pomislimo, da je veliko več revnejših od nas.

Naj vam na kratko predstavimo našo Župnijsko Karitas Rovte. Ustanovljena je bila
31. maja 1994. V naši ŽK deluje 28 rednih članov in 11 občasnih. 

Prehajamo v 21. leto delovanja. Naše delo je bolj ali manj enako vsem Župnijskim
Karitas na podeželju, vendar ima vsaka svojo posebnost. Naša je mogoče v tem, da
imamo veliko aktivnih moških članov.

        Delovanje se je začelo z romanjem bolnih in ostarelih na Brezje. Potem pa smo
počasi začeli delovati na več področjih. Najprej pa je bilo na vrsti izobraževanje na
Škofijski Karitas,  saj smo tam dobili  prve smernice, največ od gospe doktor Metke
Klevišar,  Lepa hvala  ji.   Vse skozi  je dobro sodelovanje s  Škofijsko in Slovensko
Karitas. Lepo je sodelovanje z vsemi sosednjimi Župnijskimi Karitas.  Tukaj bi se prav
lepo zahvalil takratni predsednici Župnijske Karitas Logatec, gospej  Elki Kokalj, ki
nam je res dala veliko navodil in pa gospodu, takratnemu tajniku Župnijske Karitas
Velike Lašče Jožetu Stritarju za pogum, ki nam ga je dal. Še naprej veliko skrbimo za
izobraževanje in duhovno pomoč.  Tako se redno udeležujemo vseh izobraževanj  in
duhovnih obnov, tudi v lastni izvedbi, nekako 70% vseh članov. Lani smo bili na Gori,
kjer je živela mistkinja Magdalena Gornik. Sodelujemo z vsemi organizacijami v kraju
(gasilci, športno društvo, ..) in z osnovno šolo. Delujemo v okviru ŽPS. Poleg pomoči,
v obliki plačila položnic, delitvi hrane, razne fizične pomoči, zbiralnih akcij  in obiskov
za  rojstne  dneve,  ter  voščilom za  praznike   imamo  pa  kar  nekaj  rednih  dogajanj:
romanje  bolnih  in  invalidov  na  Brezje,  zadnjo  nedeljo  v  avgustu  srečanje  bolnih,
invalidov in ostarelih v farni cerkvi z obiskom tudi drugih duhovnikov, prvo nedeljo v
novembru  dobrodelni  koncert  in  prvi  ponedeljek  v  novembru  zbiranje  poljskih
pridelkov za duhovniški  dom v Ljubljani,  obdarovanje  in obiski  bolnih in duševno
prizadeti  otrok in ostarelih pred Božičem in za Veliko Noč. Za izposojo imamo na
voljo tri bolniške  postelje, (vse so v izposoji), dva invalidska vozička, toaletni stol,
hoduljo,  bergle.  Brez  plačila.  Ravno  v  izposoji  bolniških  postelj  in  ortopedskih
pripomočkov se je izkazalo za zelo koristno in potrebno. Srečujemo se povprečno na
dva meseca, oziroma po potrebi. Deset članov nas deluje že od samega začetka. Nekaj
pa  jih  je  zaradi  poroke  ali  drugih  obveznosti  prenehalo  delovati.  Dva  sta  že  tudi
pokojna in pri Bogu prosita za nas.

Naj naštejemo samo nekaj številk. 
V vseh teh dvajsetih letih  smo prostovoljno naredili  več kot  20.000 delovnih ur,

nekaj tisoč obiskov pri bolnih ostarelih, za rojstne dneve in podobno, popeljali več kot
1.000 starejših na Brezje, na srečanje BIS v farno cerkev je prišlo tudi z našo pomočjo
okoli 2.000 BIS, pomagali veliko družinam in posameznikom v materialnih in denarnih
stiskah, 




