
Dolžnost stalnega izpopolnjevanja – skrb za sodelavce
Sodelavci  Karitas  smo  se  pripravljeni  praktično  usposabljati  in  strokovno

izobraževati,  da bi bili  sposobni na primeren in pravilen način opravljati  svoje
delo.  Karitas  mora  v  okviru  časovnih  in  finančnih  zmožnosti  sodelavcem
zagotavljati potrebno izobraževanje in usposabljanje ter jih duhovno podpirati in
spremljati. 

Sodelavce  Karitas  pri  njihovem  delovanju  vodi  notranja  želja,  da  bi  po
Jezusovem zgledu služili drugim, še posebej ljudem v stiskah. Kdor želi pomagati
drugim, pa mora biti tudi sam pripravljen prejemati pomoč od drugih. Zaveda se,
da se človek uči in izpopolnjuje vse svoje življenje, zato se vključuje v različne
programe  za  stalno  izpopolnjevanje  in  skrbi  za  razvoj  svojih  sposobnosti  na
različnih  področjih.  Stalno  dopolnjevanje  vključuje  usposabljanja  na
profesionalnem področju (npr. pridobivanje novih znanj in veščin za delo) in na
osebnostnem področju (delo na sebi, osebna duhovna rast). Vsak sodelavec je
najprej sam odgovoren za svoje vseživljenjsko izpopolnjevanje. Izbira programe
in usposabljanja, ki jih nudi Karitas in druge organizacije, ki ga opremljajo za
boljše  poznavanje  posameznega  področja  delovanja.  Pridobljeno  znanje  na
seminarjih in usposabljanjih deli s svojimi sodelavci in na ta način omogoča, da
nova spoznanja bogatijo širšo skupnost. 

Poleg profesionalnih  izobraževanj  daje  Karitas  veliko  pozornost  spodbujanju
medsebojne povezanosti med sodelavci in poglabljanju na verskem področju, kar
omogočajo letne duhovne obnove, romanja itd. dr. Roman Globokar

V našo Župnijsko Karitas Rovte vabimo nove, mlajše in starejše, dekleta, fante,
žene in može, da se nam pridružite.  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,  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 župniji je trenutno 199 faranov nad 70 let in invalidov, od tega 97 starejših
nad 80 let. V domovih Grampovčnik, Dom Marije in Marte, Horjulu in Idriji  je
skupaj 9 oskrbovancev. Najstarejši faran Mihael Jeršič je v 106 letu.

Letošnje  Romanje  bolnih,  invalidov  in  starejših  na  Brezje  bo  v  soboto  15.
junija, srečanje v farni cerkvi pa v nedeljo 1. septembra. Dobrodelni koncert bo v
nedeljo 3. 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 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

»Sej kar imaš in kar si, da bodo peli žanjci, ko pridejo jutri žet«
**************************************************************

Transakcijski račun ŽK Rovte: SI56 0202 5009 2511 623 (NLB d.d.)

Verski in gospodarski utrip življenja
v župniji Rovte v letu 2018

Krsti 15 8 dečkov
7 deklic

6 krstov je bilo podeljeno otrokom, katerih
starši živijo v izven zakonski skupnosti. 
Večina krstov je bilo podeljena izven maše.
Za starše in botre je obvezna priprava na 
krst.

Poroke 7 Dve poroki sta bili z odpustnico v drugi župniji. 
Za poroko je potreben Tečaj priprava na krščanski 
zakon. 
Oklicanih je bilo 12 parov. 

Pogrebi 9 7 moških (povprečna starost 74let)
2 žensk (povprečna starost 88 let)

Povprečna 
starost umrlih 
81 let.

Verski tisk 46 Družina 
64 Ognjišče
16 Mavrica 2017/18

5 Prijatelj
4 Mohorjeve knjige
5 Misijonska obzorja

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

Sveta 
Obhajila

17.430 (lani – 2017: 15.850). 
Na prvi petke prejme obhajilo povprečno 20 vernikov. 
Obhajilo bolnim in starejšim za prve petke: 8

Povprečen obisk 
nedeljske maše

434 118 moški
195 ženske
121 otroci

Obisk Verouka 
2017/18 

1.r 19
2.r 28
3.r 21

4.r 19
5.r 9
6.r 16

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

Skupaj 148 veroučencev, od teh iz druge župnije 2 
V Svetopisemsko bralno priznanje je vključenih: 6 

Prvoobhajanci 19 veroučencev 13 dečkov
6 deklic



Ministrantje 6 ministrantov 

Birmanci 32 19 birmancev
13 birmank

Oratorij 100 otrok skupaj z animatorji

Petje pri 
bogoslužju

Ob nedeljah in praznikih prepeva pri bogoslužju 
mešani in otroški zbor, mladinski občasno.

Skupine in združenja
* Ključarji 6
* Gospodarski svet 16
* Župnijski pastoralni svet 21
* Župnijska Karitas 26
* Zakonska skupina 10
* Molitvena skupina 10
* Bralci beril 15
* Pritrkovalci 10
V župniji je vsakoletno srečanje bolnih in starejših. 
Letos je bila izdana knjiga msgr. Janeza Hladnik: »Od Triglava do 
Andov« ob 40 letnici prve izdaje in ob 70-letnici prihoda prve skupine 
slovenskih beguncev v Argentino.
Novembra je bilo srečanje zakonskih jubilantov

Gospodarsko področje
Iz župnijskega denarja se plačuje položnice za elektriko, telefon, 
komunalne storitve, kurilno olje za ogrevanje cerkve, peleti za 
ogrevanje župnišča in prizidka, nekaj tudi za nakup knjig.
Večji izdatek je bil namenjen Hladnikovi knjigi.
Redno se oddajajo pušice na Nadškofijo. 
Stavbe in elektronika je zavarovana pri Nadškofiji Ljubljana. 
Vsak mesec se plačuje knjigovodske storitve. 
Nekajkrat na leto se plačuje okrasitev cerkve, pa tudi za servis peči na
pelete. 
Na zvoniku je bila popravljena fasada (barvanje).
V cerkvi na Praprotnem Brdu je bilo popravljeno zvonjenje.
Za župnišče je so bili narejeni načrti in razne dokumentacije (arhitekt 
Matija Marinko).
Za vse, kar je bilo v preteklem letu napravljenega na duhovnem in 
materialnem področju v dobro župnije in ljudi, se iskreno zahvalim.

Župnijske Karitas Rovte
O Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti,
daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim
in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje!

(Frančišek Asiški) 

Ni problem, če imaš denar, toda ...
Pogosto pravimo, da se iz Svetega pisma lahko veliko naučimo za

svoje življenje. To gotovo drži. V Svetem pismu je med drugim opisan
zanimiv dogodek (Mr 10,17-30), ko je k Jezusu prišel mladenič, ki mu
ni manjkalo denarja. Jezusa je vprašal, kaj naj naredi, da bo lahko
prišel  v  nebesa.  Jezus  mu  odgovori,  naj  izpolnjuje  10  zapovedi.
Mladenič mu odvrne, da izpolnjuje vseh deset. Nato mu Jezus reče:
»Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš
zaklad v nebesih, nato pridi in hodi za menoj.« Mladenič je po teh
besedah žalostno odšel. Jezus nato reče: »Otroci, kako težko je priti v
Božje kraljestvo! Lažje gre kamela skozi šivankino uho, kakor pride
bogataš v Božje kraljestvo.« 

Prva misel, ki se nam ob tem dogodku prebudi, je: »Slabo je, če
imamo denar!« Vendar ni čisto tako.

Ni problem, če imaš denar, toda ... človek, ki ima veliko denarja,
lahko hitro postane prevzeten in ohol. Misli, da je več kot drugi, in se
tako tudi obnaša. Tako je pred leti znani nogometaš v jezi rekel: »Kaj
boš  ti  meni!  Jaz  imam toliko  denarja,  da  lahko  kupim tebe  in  še
Šmarno goro zraven!« Jezus nas opozarja, naj kljub denarju ostajamo
normalni ljudje, ki so do drugih človeški.

Ni problem, če imaš denar, toda ... človek, ki ima veliko denarja, se
nasloni samo nanj, in ne računa več na ljudi in na Boga. Toda življenje
je  bolj  lepo  in  barvito,  kadar  smo  povezani  s  soljudmi  in  z  njimi
sodelujemo. Življenje je bolj zanimivo, kadar smo povezani z Bogom
in od njega prejemamo moč, pogum in razsvetljenje. Jezus nas zato
opozarja, naj kljub denarju ostajamo povezani s soljudmi in z Bogom.

Ni problem, če imaš denar, toda ... mnogi z veliko denarja nikoli ne
pomagajo pomoči potrebnim. Tem večinoma pomagajo ljudje, ki so
prav tako dostikrat z denarjem bolj na tesnem. Kako naj ravnamo,
nas uči lastnik kamele, ki je stal pred »šivankinim ušesom«. Tako so
se po nekaterih razlagah imenovala vrata v jeruzalemskem obzidju, ki
so bila namenjena samo za pešce. Ko je s kamele pobral prtljago, je
skoznje lahko šla tudi ona. Jezus nas s tem uči, naj del svojega imetja
namenimo za ljudi, ki so pomoči potrebni. S tem nič ne izgubimo. Še
več – na dolgi rok nam dobrota vedno prinese Božji blagoslov.

Marko Čižman, predsednik Škofijske Karitas Ljubljana


