
ETIČNOST – ZRCALO RAVNANJA SODELAVCEV KARITAS 
Sodelavci Karitas si prizadevamo za sočuten odnos do vseh ljudi,

še posebej do revnih, zatiranih, odrinjenih na rob in ljudi v stiski, ki
mora  prehajati  v  solidarno  odgovornost  in  delovanje  v  smislu
družbene pravičnosti.

Podpiramo pravično razdelitev  dobrin  in  enake možnosti  za vse.
Prizadevamo si za uresničitev skupnega dobrega za vse in vsakega
posameznika.

Zrcalo naše etičnosti je naš ljubeč obraz, ki govori neposredno ob
prvem stiku s človekom v stiski, pa naj gre za njegovo materialno,
čutno ali duhovno revščino. 

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 novega člana in članico. Žal pa
tudi dve članici izgubili.

Sedaj  imamo za izposojo  4  električne in  2 klasični  postelji,  več
invalidskih vozičkov in wc stol ter ob posteljne mizice. Trenutno je na
razpolago ena električna postelja 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 trenutno skupaj nad 70 let in z invalidi 200 faranov, od
tega 91 starejših nad 80 let, v domovih Grampovčnik, dom Marije in
Marte,  Horjul  je  skupaj  9 oskrbovancev.  Najstarejši  faran  Mihael
Jeršič je v 105 letu.

Letošnje  Romanje  bolnih,  invalidov  in  starejših  na  Brezje  bo  v
soboto 16. junija, srečanje v farni cerkvi pa v nedeljo 2. septembra.
Dobrodelni koncert bo v nedeljo  4. novembra.

Hvala vsem prostovoljcem, donatorjem, Občini  Logatec, Krajevni
skupnosti  Rovte,  Gasilskemu  društvu,  Osnovni  šoli  Rovte,  vrtcu
Rovte, 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

»Kje sem doma« 
»Kjer najdemo toplino in varno zavetje, 
kjer vladata medsebojno zaupanje in ljubeča skrb, 
kjer ima vsak za vsakogar čuteče srce«               (Phil Bosmans)
*************************************************************
Transakcijski račun ŽK Rovte: SI56 0202 5009 2511 623 (NLB d.d.)

Utrip verskega in gospodarskega življenja
v župniji Rovte v letu 2017

1. Krsti 20 11 
dečkov
9 deklic

8 otrok je bilo krščeno staršem, ki živijo
v izven zakonski skupnosti, 2 iz 
civilnega zakona
Večina krstov je bilo podeljena izven 
maše.
Za starše in botre je obvezna priprava.

2. Poroke 5 Ena poroka je bila z odpustnico v drugi župniji. 
Oklicanih je bilo 8 parov. 
Za vsako poroko je obvezen tečaj za zaročence.

3. 
Pogrebi

11 6 moških 
(povprečna 
starost 80,8 let) 
5 žensk 
(povprečna 
starost 75,6 let).

Povprečna starost umrlih 78,5
let.
Previdenih je bilo 7. 
9 pogrebov je bilo žarnih. 
Vsi so bili s sveto mašo

4. Verski 
tisk:

52 Družina 
69 Ognjišče
19 Mavrica  2016/17

5 Prijatelj
5 Mohorjeve knjige
5 Misijonska obzorja

Nekaj naročnikov prejema Družino in Ognjišče po pošti.
Vsake 14 dni izide Farni glas župnije sv. Mihaela Rovte.

5. Sv. 
Obhajila

15.850 (lani – 2016: 15.250). 
Prvi petki: povprečno prejme povprečno 20 vernikov. 
Obhajilo bolnim in starejšim za prve petke: 5 do 7

6. Povprečen obisk 
nedeljske maše: 429

110 moških, 212 žensk in 107 otrok

7. Obisk Verouka 
2016/17: 133

22  1.r 
19  2.r 
9  3.r

18  4.r
12  5.r 
9  6.r 

15 7.r 
17  8.r 
12  9.r 

Iz drugih župnij 3 
V Svetopisemsko bralno priznanje je 
vključenih: 6 

8. Prvoobhajanci 10 veroučencev:  4 dečki in 6 deklic

 9. Ministrantje 11 ministrantov 



 10. Birmanci Na birmo se je pripravljalo 32 birmancev
 11. Oratorij Z animatorji se ga je udeležilo 65 otrok in 

mladih
12. Petje pri 
bogoslužju

Pri nedeljskih mašah sodelujejo Mešani in 
otroški zbor,  mladinski občasno

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.
* Molitvena skupina 15 članov.
* Bralci božje besede 12
V župniji je bil odmeven obisk kapelice s kipom fatimske Marije po
družinah, srečanje bolnih, invalidov in starejših, desetletnica smrti
rojaka  misijonarja  Jankota  Slabeta  in  izdana  brošura  o  njem  in
zaznamovali smo 104. letnico farana Miha Jeršiča. Novembra je bilo
je srečanje zakonskih jubilantov.
14. Gospodarsko področje
Iz župnijskega denarja se krije plačilo položnic za telefon, elektriko, 
komunalne storitve, kurilno olje za cerkev in peleti za ogrevanje 
župnišča in prizidka, nekaj tudi za nakup knjig.
Redno se oddajajo nabirke in pušice na Nadškofijo v Ljubljani. Vse 
stavbe in cerkev so zavarovane skupaj z elektroniko pri Nadškofiji v 
Ljubljani.
Vsak mesec se plačuje knjigovodske storitve Regalu iz Kranja.
Nekajkrat na leto se plača okrasitev cerkve An-Jan-u. Nekaj sredstev
gre tudi za čiščenje in servis peči za ogrevanje.
V župnijski cerkvi so bili na treh oknih montirani komarniki, 
opravljeno je bilo čiščenje tlaka v cerkvi, popravljena fasada na 
zvoniku, obnovljeni so bili duhovniški grobovi, zlasti črke na 
spomenikih. 
Izdana je bila brošura o Jankotu Slabetu in razstava o njem.
Na Petkovski cerkvi je bila položena nova kritina, popravljeno je bilo 
zvonjenje in bitje ure.
Arhitekt Matija Marinko je napravil osnutek novega župnišča. 
Vsak teden skupine poskrbijo za čiščenje cerkve, župnišča in 
prizidka. 
Veliko je bilo opravljenega prostovoljnega dela v dobro župnije za 
kar se vsem iskreno zahvalim.

Župnijske Karitas Rovte

»Bodi obziren do ljudi, ravnaj z njimi nežno, kajti ljudje so krhki. 
Ponudi jim kruha svoje dobrote. 
Bodi jim pribežališče, pristan, oaza.«

(Phil Bosmans) 

Tam, kjer je varnost, sožitje, veselje
Priče  smo  velikemu  preseljevanju  narodov  zaradi  posledic  vojn,
suše, plemenskih sporov, avtoritarnih režimov ...
Priče smo veliki mobilnosti, turizmu in potovanju ljudi z enega konca
sveta na drugega ali vsaj do bližnjih dežel.
Priče smo pa tudi iskanju novega doma ljudi v naši sredi, ker se jim
je nekaj zalomilo ali ker se doma slabo počutijo.
Za nas Slovence in tudi za sodelavce Karitas velja: LJUBO DOMA,
KDOR GA IMA. To pomeni, da nam rojstni dom predstavlja korenine
in se tja radi vračamo še na stara leta, ko smo si že davno ustvarili
lastni dom in svojo družino. Še vedno ponosno povemo: »Jaz sem
doma od tam in tam!« ali »V moji rojstni hiši je mladi rod, ki me
sprejme na obisk.«
Svojo  pozitivno izkušnjo  dóma,  ki  ni  le  lepa in  mogočna hiša  ali
udobno stanovanje,  smo dolžni  podeliti  s  tistimi,  ki  so  svoj  dom
izgubili ali se jim je ta zamajal. 
Nismo stanovanjski sklad, ki ima na rezervi prazna stanovanja.
• Smo pa živa Karitas, ki je sposobna nekomu stati ob strani in mu
ponuditi delček varnosti, ko trepeta pred nami in ne ve, kje bo jutri
prespal.
• Smo živa Karitas, ki čuti in je v sožitju z mlado materjo in njenima
otrokoma  in  jim  po  svojih  močeh  pomaga  najti  začasni  dom  in
finančno  priskoči  na  pomoč  brez  obsojanja,  preverjanja  ali  golih
napotkov pojdite tja in tja. 
• Smo živa Karitas, ki se, kot rad poudarja papež Frančišek, veseli z
vsakim in mu je v oporo na poti iskanja novega doma, ki je negotov,
ali obnovitvi starega, kjer sta doma praznina in osamljenost.

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske Karitas 

Gospod Imre, ob odhodu v tretje obdobje vašega življenja vam hvala za vse
obiske, nasvete  in dejanja, ki ste jih izkazal tudi naši Župnijski Karitas Rovte.
Čestitke za nagrado in priznanje, ki vam ga je podelilo Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti 8. decembra 2017. ŽK Rovte


