
Ko  zaupa  svojemu Bogu,  s  tem kaže  svojo  ljubezen  do  Njega  in  do  vseh
njegovih stvari, to pomeni: do templja in do njegovega ljudstva, za katerega so
prinašali  denar  v  zakladnico.  V  zameno  je  na  temelju  Božje  zvestobe
zagotovljeno vse njeno življenje.
Ko Gregor Veliki razlaga pripravljenost ribičev, da gredo za Jezusovim klicem,
pravi, da ti možje za seboj niso pustili ne vem česa, saj so bili revni. Doda pa,
da je veliko zapustil  tisti,  ki  ni  ničesar zadržal zase. To je smisel  in pomen
pristne vere. Ni važno, ali pustiš veliko ali malo. Važno je, da ničesar ne zadržiš
zase. Važno je, da do dna zaupaš vso svojo pot in vse svoje napore. Na tak
način milost srečanja z Jezusom sčasoma razodene vse svoje sadove.

Vdova je ena od ubogih,  pri  katerih prevlada blagor, ki  ga je Bog v svoji
zvestobi obljubil. V svojem pomanjkanju najde veselje do življenja zato, ker je z
Bogom. Blagor nam, če bomo te uboge srečali in se v njih dotaknili Božjega
kraljestva. V njih nam bo vidno.

**********************************************************

V našo Župnijsko Karitas Rovte vabimo nove, mlajše in starejše, dekleta,
fante, žene in može, da se nam pridružite, saj nam že malo pojemajo
moči.  Z  novimi  močmi  in  novim pristopom do  soljudi,  ki  potrebujejo
kakršno koli pomoč, ne samo sredstva za preživetje bomo še močnejši. 
Sedaj imamo za izposojo 4 električne in 2 klasični postelji, 2 invalidska
vožička in wc stol ter   mizico. Trenutno sta na razpolago   dve električni
postelji in dve klasični z električnim dvigom  glave in trapez, brez jogija,
in invalidski voziček. 
Hvala  vsem  prostovoljcem,  donatorjem,  občini  Logatec,  Krajevni
skupnosti  Rovte,  gasilskemu  društvu  in  šoli,  vsem  dobrotnikom  in
molivcem za vašo nesebično podporo pri delu Župnijske Karitas Rovte.
Hvala tudi 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

*************************************************************

Transakcijski račun ŽK Rovte 
   SI56 020250092511623

Utrip verskega in gospodarskega življenja
v župniji Rovte v letu 2015

1. Krsti 13 8 dečkov
5 deklic

3 so bilo krščenih  v izvenzakonski skupnosti, 1 
iz civilnega zakona. 
Večina krstov je bilo podeljena izven maše.
Za krst je potrebna priprava staršev in botrov.

2. Poroke 7 Od teh je bila ena drugod. Oklicanih je bilo 9 parov. Za 
cerkveno poroko je obvezen tečaj za zaročence. 

3. Pogrebi 11 5 moških (povprečna
starost 78,5 let) 
6 žensk (povprečna 
starost 87 let).

Povprečna starost umrlih 82,5 let.
Vsi pogrebi so bili žarni, razen treh.
Umrli so vsi prejeli zakramente za 
umirajoče.

4. Verski 
tisk:

56 Družina 
71 Ognjišče
11 Mavrica  2015/16

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.

5. Sv. 
Obhajila

17.500 (lani – 2015: 15.500). 
 Prvi petki: povprečno prejme 20 vernikov. 
 Obhajilo bolnim in starejšim za prve petke: 7
V domovih za starejše je iz župnije v Dolnjem Logatcu in na 
Vrhniki 14 faranov, eden v domu Horjul in eden domu Bokalce

6. Povprečen obisk nedeljske maše: 458 163 moških, 195 žensk 
in 100 otrok

7. Obisk 
Verouka 
2015/16  129

19  1.r 
10  2.r 
18  3.r

13  4.r
9  5.r 
15  6.r 

17 7.r 
13  8.r 
15  9.r 

Od teh jih obiskuje verouk iz drugih župnij 5 
V Svetopisemsko bralno priznanje je vključenih 21 

8. 
Prvoobhajanci

13 veroučencev:  8 dečki in 5 deklice

9. Birmanci Na birmo se pripravlja 28 birmancev
10. Ministrantje 10  ministrantov 

11. Oratorij Skupaj z animatorji se ga je udeležilo 70 otrok in mladih

12. Petje pri 
bogoslužju

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

Na koncu so pomembne samo tri stvari;
Koliko si ljubil

kako nežno živel
in kako dostojanstveno si se rešil stvari,

ki ti niso bile namenjene.



13.  Skupine in združenja
* Župnija ima 6 ključarjev, gospodarski svet šteje 16 članov.
* Župnijski pastoralni svet 22 članov.
* Zakonska skupina 10 članov.
* Župnijska Karitas  29 članov in 14 občasnih.
* Bralci božje besede 21.; Molitvena skupina 10 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 bile spominske slovesnosti ob 70 letnici konca II. svetovne
vojne; odhoda domobrancev in beguncev iz Rovt in 50 obletnica smrti msgr.
Janeza Hladnika

14. Gospodarsko področje
Za čiščenje in pospravljanje cerkve in župnijskih prostorov ter prizidka skrbi 24
skupin žena in mož enkrat na teden, ob sobotah ali po dogovoru.
Župnijski  denar  je  bil  porabljen  za  redno  vzdrževanje:  za  elektriko,  za
komunalne  storitve,  za  kurilno  olje  za  cerkev,  župnišče  in  prizidek,  od
septembra 2015 je v župnišču ogrevanje na pelete. Na Nadškofijo v Ljubljano
so bile oddane redne nabirke in pušice (15). Cerkvene stavbe in elektronika je
zavarovana  pri  nadškofiji  Ljubljana.  Redni  izdatek  je  mesečni  prispevek  za
knjigovodske  storitve  servisu  REGAL  iz  Kranja.  Za  redno  krašenje  skrbi
Cvetličarna Anja – Janez Pečkaj. 
V petkovski cerkvi so bile restavrirane slike Križevega pota z okvirji (Legan –
Juvan). Del sredstev je po razpisu prispevala tudi občina Logatec.
Narejen je bil izkop elektrovod z jaški v Rovtah. Urejeno je bilo dvorišče ob
župnišču.  Ob cerkvi  in pri  kapeli  pri  pokopališču je bil  napravljen pločnik z
granitnimi  robniki  ploščami  (Jereb  Boris).  Narejena  je  bila  vrtna  ograja  iz
rostfreja ob vrtu in  gredica.  Urejena je bila  korna ograja v župnijski  cerkvi
(Konzervatorsko  restovratorska  dela).  Del  sredstev  je  prispevala  občina
Logatec.  V  župnijski  pisarni  je  bila  nabavljena  in  postavljena  omara  z
predalniki.  V mesecu decembru je bila podpisana in sklenjena kupoprodajna
pogodba med župnijo Rovte in občino Logatec za prodajo in nakup parcele za
mrliško vežico. 
V  letošnjem  letu  je  v  načrtu  restavriranje  orgelske  omare  in  postopno
restavriranje oltarjev v cerkvi na Praprotnem Brdu.
Za vse opravljeno delo v preteklem letu se vsem iskreno zahvalim. 
Prostovoljnih ur ni nihče pisal. Bilo pa jih je veliko. 

Župnijske Karitas Rovte
»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 9,35)

Gospod skrbi zate, nič ti ne manjka
Dejanja, ki  jih obhaja Cerkev na »Teden Karitas«, nas vabi s  skrivnostjo

notranje drže uboge vdove. Njena notranja drža je: »Gospod je moj pastir, nič
mi ne manjka.« Vdovino srce je bilo polno te gotovosti. Iz enake gotovosti
nam Jezus danes pravi: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več
kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta
pa  je  dala  od  svojega  uboštva  vse,  kar  je  imela,  vse,  kar  potrebuje  za
življenje.«

Jezus  ne  vzpostavlja  lestvice  pomembnosti.  Ljudje  se  med  seboj  redno
vrednotimo po lestvici pomembnosti (najsi bo osebni, po zaslugah, po številu,
po sposobnostih, po denarju ipd). Jezus želi poudariti povezanost, navezanost
in vedenje srca med Bogom in ljudmi. S tem, da je dala v zakladnico vse, kar
je imela za življenje, je vdova izrazila svoje popolno zaupanje v Božjo obljubo,
da vsem, ki mu zaupajo, ne bo ničesar manjkalo. Žena zaupa Bogu z vsem
svojim srcem in bitjem. Seveda Božja obljuba ne potrebuje človeških dokazov,
da  pokaže  svojo  zastonjskost  in  korenitost.  A  le  redki  tako  zaupajo  Božji
obljubi, da bi se kot uboga vdova ponižno in zaupljivo brez zadržkov izročili v
Božjo skrb. Jezus jo hvali, ne da bi ona za to vedela ali celo pričakovala. Bog v
resnici potrebuje le srce, ki ga upa preprosto in popolnoma sprejeti tudi takrat,
ko vse kaže in se zdi ravno nasprotno. In kje se pri tem kaže Božja obljuba?
Dobesedno bi morali prevesti takole: »iz svojega pomanjkanja je vrgla vse, kar
je imela, vse svoje življenje«. Naš Bog je čuden Gospod. Ne zahteva ne malo,
ne  veliko,  ne  vsega.  Zahteva  to,  kar  nimaš.  Vdovina  gesta,  ki  prinaša  iz
svojega pomanjkanja vse, kar je bilo njeno življenje, postane duhovni vzor.
Dovolj  je,  če  se  spomnimo  na  zapovedi.  Bog  nam ukazuje:  bodite  krotki,
usmiljeni, prinašajte mir. Pravilo delovanja med ljudmi je, da vsak da to, kar
ima. Pri Bogu to ne velja: človek mora dati to, kar nima, in s tem tudi sam
dobi to, kar je dal. Tako se od mene, ki v resnici nisem krotak, niti v miru,
zahteva, da sem krotak, da prinesem mir. Kako je to mogoče? To je mogoče le
zato, ker je Bog zvest svojim zapovedim. Če sem v Božjem imenu krotak do
sočloveka, pomeni, da popolnoma zaupam Bogu, da bo tudi mojemu srcu dal
okušati krotkost. V tem okušanju bom končno srečal Njega, ki ga moje srce
ljubi. Kajti kako bi mu lahko zaupal, če ga že ne bi ljubil? Zato Jezus tako hvali
vdovo.                                                                                               >>


