Utrip verskega in gospodarskega življenja
v župniji Rovte v letu 2016
1. Krsti

24

11
8 otrok je bilo krščenih staršem, ki živijo v
dečkov
izven zakonski skupnosti, 2 otroka sta bila
13 deklic krščena v starosti 4 in 9 let.
Večina krstov je bilo podeljena izven maše.
Za krst je potrebna priprava staršev in botrov.

2. Poroke

2

Ena poroka je bila z odpustnico podeljena v drugi župniji.
Za vsako poroko je obvezen tečaj za zaročence. Oklicanih
je bilo 8 parov.

3. Pogrebi

12

7 moških
(povprečna starost
70,5 let)
5 žensk (povprečna
starost 88,8 let).

4. Verski
tisk:

55 Družina
70 Ognjišče
15 Mavrica
2015/16

Povprečna starost umrlih 79,5 let.
Previdenih je bilo 8. Vsi pogrebi
razen enega so bili žarni.

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

15.250 (lani – 2015: 15.500).
Prvi petki: povprečno prejme 20 vernikov.
Obhajilo bolnim in starejšim za prve petke: 6 do 10
V domovih za starejše je iz župnije v Dolnjem Logatcu in na
Vrhniki 12 faranov, eden v domu Horjul in eden domu Bokalce

6. Povprečen obisk nedeljske maše: 437
7. Obisk Verouka
2015/16 127

8. Prvoobhajanci

124 moških, 210 žensk
in 102 otrok

19 1.r
13 4.r
17 7.r
10 2.r
9 5.r
12 8.r
17 3.r
15 6.r
15 9.r
Od teh jih obiskuje verouk iz drugih župnij 5
V Svetopisemsko bralno priznanje je vključenih
14
17 veroučencev: 9 dečki in 8 deklice

9. Ministrantje
10. Birmanci
11. Oratorij

9 ministrantov
28, 15 birmancev in 13 birmank
Skupaj z animatorji se ga je udeležilo 60 otrok
in mladih

12. Petje pri bogoslužju Sodelujejo Mešani, mladinski in otroški zbor
13. Skupine in združenja
* Župnija ima 6 ključarjev, gospodarski svet 16 članov.
* Župnijski pastoralni svet 22 članov.
* Zakonska skupina 10 članov.
* Župnijska Karitas 31 članov in 14 občasnih.
* Bralci božje besede 12; Molitvena skupina 15 članov.
Odmevna dogodka v župniji sta bila: Razstava o msgr. Janezu Hladniku in
Hladnikov večer ter obisk kipa Fatimske Marije v župniji.
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.
14. Gospodarsko področje
Župnijski denar je bil porabljen za redno vzdrževanje in plačevanje položnic:
Elektrika, Komunalne storitve, telefon, nabava kurilnega olja za cerkev in
peletov za župnišče, za nabavo knjig.
Redni dohodki so pušice in nabirke. 15. nabirk je bilo oddanih na nadškofijo v
Ljubljani.
Redni mesečni izdatek je plačevanje računovodskega servisa Regal iz Kranja.
Nekajkrat na leto se plača okrasitev cerkve (Pečkaj). Nekaj denarja je bilo
porabljenega za cerkveno opremo.
Večja opravljena dela in izdatki: Zavarovanje cerkvenih stavb in elektronike pri
nadškofiji Ljubljana, 10% za Vovkov sklad od prodane zemlje za mrliško vežico
in zemlje gasilskemu društvu Rovte, vzdrževalna dela na ogrevanju, betonska
podlaga za vrtno ograjo, žična ograja in del škarpe, vlom in kraja denarja v
župnišču, obnova orgelske omare v župnijski cerkvi(Legan) in uglasitev orgel
(del sredstev je po razpisu namenila tudi Občina Logatec), za srečanje
župnijskih sodelavcev, za polaganje keramičnih ploščic v zakristiji, idejni načrt
in osnutek za morebitno novo župnišče (Marinko).
Nedokončano je ostalo delo na duhovniških grobovih.
Za vse opravljeno delo se vsem iskreno zahvalim, zahvaljujem se tudi vsem
skupinam za tedensko čiščenje cerkve in župnijskih prostorov.

Župnijske Karitas Rovte
Nikoli ne obžaluj nobenega dneva v tvojem življenju

Usmiljenje
Ah, koliko neizmerne Ljubezni je v teh besedah... Usmiljenje nosi tudi obličje
tolažbe. »Tolažite, tolažite moje ljudstvo« (Iz 40,1), so srčne besede, ki jih
prerok daje slišati še danes, da bi lahko tiste, ki trpijo in jih muči bolečina,
dosegla beseda upanja. Ne pustimo si nikoli vzeti upanja, ki prihaja od vere v
vstalega Gospoda. Res je, da smo često hudo preizkušani, a nikoli ne sme
izginiti gotovost, da nas Gospod ljubi. Njegovo usmiljenje se izraža tudi v
bližini, naklonjenosti in podpori, ki jo toliko bratov in sester lahko ponudi, ko
nas doletijo dnevi žalosti in stiske. Obrisati solze je konkretno dejanje, ki stre
krog osamljenosti, kamor smo često zaprti.
Vsi potrebujemo tolažbe, ker ni nihče odporen proti trpljenju, bolečini in
nerazumevanju. Kakšno bolečino lahko povzroči sovražna beseda, sad zavisti,
ljubosumja in besa! Kolikšno trpljenje izzove izkustvo izdanosti, nasilja in
zapuščenosti; koliko grenkobe spričo smrti ljubljene osebe! In vendar ni Bog
nikoli daleč, ko preživljamo take drame. Beseda, ki da pogum, objem, po
katerem čutiš, da si razumljen, nežnost, po kateri zaznaš ljubezen, molitev, ki
te usposobi, da si močnejši … vse to so izrazi Božje bližine preko tolažbe, ki jo
ponudijo bratje.
Včasih lahko zelo pomaga tudi tišina. Kajti včasih besede ne dajo odgovora
na vprašanja trpečih. Ko pa zmanjka besed, lahko vskoči sočutje navzočega,
bližnjega, ki ljubi in poda roko. Ni res, da je tišina znamenje predaje;
nasprotno, to je trenutek moči in ljubezni. Tudi tišina sodi v našo govorico
tolažbe, ker se spremeni v konkretno dejanje podelitve in soudeležbe pri
trpljenju brata."
Mehkobe objema prijatelja. Nežnosti v odnosih in nežnosti s samim seboj.
Čas in svet nas učita krutosti in strogosti. Naučili smo se preživeti tako, da drug
drugemu zadajamo rane. Ni nas strah ničesar, bojimo pa se dotikov. In če se
že dotikamo, so naši dotiki grobi, kot bi nas jih bilo sram. Ne znamo pobožati.
Ne znamo ljubkovati. Poznamo pa sarkazem in cinizem, same hladne in uradne
besede. Poleg tega verjamemo, da si zaslužimo kazen in se obilno kaznujemo.
Mučimo se. Ne znamo si odpustiti. Ljubimo krivdo.

V sredo te naše grobosti kot zimsko sonce stopa Vzhajajoči. Ne sodi in ne
obsoja. Ne tolče. Ne zahteva. Z nežnimi vprašanji vstopa v človeka, se skriva
in nas ljubkuje. Poljublja rane in objema grehe. Posluša. Morda ne razumemo
zmeraj njegove nežnosti, ne čutimo je vedno, ker je drugačna. A vedno
nevsiljiva in topla. Kot zimsko sonce.

Trpljenje je največji zaklad na zemlji - očiščuje dušo.
V trpljenju spoznamo, kdo nam je pravi prijatelj.
Prava ljubezen se meri s toplomerom trpljenja.
(sv. Favstina Kowalska)

**********************************************************
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 – lani smo pridobili dve članici.
Sedaj imamo za izposojo 4 električne in 2 klasični postelji, več invalidskih
vozičkov in wc stol ter mizico. Trenutno sta na razpolago dve električni postelji
in dve klasični z električnim dvigom glave in trapez, jogijem in več invalidskih
vozičkov. V planu je nabava še wc stol in obpostelna mizica.
V župniji je bilo 82 starejših nad 80 let, v domovih Grampovčnik, dom Marije
in Marte, Vrhnika, Horjul in Bokalce je bilo lani skupaj 14 oskrbovancev.
Letošnje Romanje bolnih, invalidov in starejših na Brezje bo v soboto 17.
junija, srečanje v farni cerkvi pa v nedeljo 3. septembra. Dobrodelni koncert
bo v nedeljo 5. novembra.
Hvala vsem prostovoljcem, donatorjem, občini Logatec, Krajevni skupnosti
Rovte, gasilskemu društvu in Osnovni 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 0202 5009 2511 623

dobri dnevi te osrečijo,
slabi ti dajo izkušnjo,
še slabši lekcijo,
in najboljši dnevi spomine.

