
Dolžnost stalnega izpopolnjevanja 
skrb za sodelavce

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 obposteljne mizice. Kot že leta
do sedaj se izvaja organizacija in dostava prehrambenih paketov
iz projekta Evropske Hrane in druga materialna in nematerialna
pomoč našim prosilcem. 
V župniji je trenutno starejših od 70 let oziroma invalidnih 202
faranov, od tega 93 starejših od 80 let.. Najstarejši faran Mihael
Jeršič je v 107 letu.
Letošnje Romanje bolnih, invalidov in starejših na Brezje bo v
soboto 20. junija
srečanje v farni cerkvi v nedeljo 6. septembra. 
25. Dobrodelni koncert bo v nedeljo 8. 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

Na svetu si, da gledaš sonce. 
Na svetu s, da greš za soncem. 

Na svet si da sam si sonce
 in da s sveta odganjaš – sence. 

 (Tone Pavček)
**************************************************************

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

Verski in gospodarski utrip življenja
v župniji Rovte v letu 2019

Krsti 18 4 dečkov
14 deklic

9 krstov je bilo podeljeno otrokom, katerih
starši živijo v izven zakonski skupnosti.
1 krst je bil podeljen triletnemu otroku
Večina krstov je bilo podeljena izven maše.
Za vsak krst je potrebna priprava botrov in
staršev za botre iz drugih župnij je 
potrebno dovoljenje za botra.

Poroke 6 Dve poroki sta bili podeljeni s pooblastilom
ena je bila brez maše. Oklicanih je bilo 8 parov 
Za poroko je obvezen tečaj priprave na krščanski 
zakon. 

Pogrebi 13 9 moških (povprečna starost 72let)
4 žensk (povprečna starost 84 let)

Povprečna 
starost umrlih 
78 let.

Verski tisk 44 Družina 
58 Ognjišče
21 Mavrica 2018/19

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

17.400 (lani – 2018: 17.430). 
Na prvi petke prejme obhajilo povprečno 20 vernikov. 
Obhajilo bolnim in starejšim za prve petke: 8

Povprečen obisk 
nedeljske maše

428 108 moški, 216 ženske, 99 otroci

Obisk Verouka 
2018/19

1.r 21
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 150 veroučencev, od teh iz druge župnije 4 
V Svetopisemsko bralno priznanje je vključenih: 4 

Prvoobhajanci 21 veroučencev 12 dečkov, 9 deklic, 

Ministrantje 6 ministrantov 



Birmanci za leto 2020 se pripravlja 22 birmancev in birmank

Oratorij V letu 2019 oratorija v župniji ni bilo

Petje pri 
bogoslužju

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

Skupine in združenja
* Ključarji 6, * Gospodarski svet 16, * Župnijski pastoralni svet 19,
* Župnijska Karitas 31, * Zakonska skupina 10. * Bralci beril 10,
* Pritrkovalci 10, * Molitvena skupina 10
V župniji je vsakoletno srečanje bolnih in starejših, romanje na Brezje,
dobrodelni koncert.
Letos je bila 25. let Župnijske Karitas Rovte
Novembra je bilo srečanje zakonskih jubilantov

Gospodarsko področje
Iz župnijskega denarja se plačuje položnice za elektriko, telefon, 
komunalne storitve, kurilno olje za oklevanje cerkve, pelete za 
ogrevanje župnišča in prizidka. Redni izdatek so pušice, ki se oddajo 
na Nadškofijo v Ljubljani (konsignacije). Vse cerkev in cerkvene 
stavbe so skupaj z elektroniko zavarovane pri Nadškofijl v Ljubljani. 
Redni izdatek so knjigovodsko storitve pri računovodskem servisu 
Regal v Kranju. 
Največji izdatek je bila pridobitev načrtov in gradbena dokumentacija 
za gradnjo novega župnišča. Staro župnišče je bilo porušeno. Meseca 
junija je prišlo gradbeno dovoljenje. Dela je prevzel Bojan Žerjal, 
d.o.o. Potekala je tudi akcija zbiranja denarja preko župnijskega žiro 
računa ali osebno pri župniku. Skupaj z novo gradnjo so potekali tudi 
na prizidku: kritin in fasada, preureditev prostorov v pritličju. 
Na PETKOVCU so bile napravljene izmere za mežnarijo in določene 
meje s sosed, ter služnostne pogodbe za pota. Mežnarijo s 
pripadajočim ozemljem sta kupila Karin in Jože Hladnik, ki sta že sedaj
živela v njej. Kupoprodajna pogodba je bila potrjena s strani 
Nadškofije Ljubljana in overjena pri notarki Nives Vidmar. Prodana je 
bila za 36.000€. Denar bo porabljen za gradnjo novega župnišča v 
Rovtah. Najeto je bilo tudi posojilo pri Nadškofiji Ljubljana (50.000€) z
odplačevanjem za 5 -ih let. 
Za vse, kar je bilo v preteklem letu narejeno na duhovnem in 
materialnem področju za dobro ljudi in župnijske skupnosti, se iskreno
zahvalim. Župnik 

Župnijske Karitas Rovte

Vsakič, ko se komu nasmehneš,
je to dejanje ljubezni, prelepa stvar, dar drugi osebi.
 (Mati Terezija) 

Dobro iz vsakega srca.

To pomeni: kadar se odločite, lahko dobro pride tudi
iz vašega srca! Redki ljudje so obdarjeni s posebnimi in
velikimi  darovi,  kot je  dar ozdravljanja.  Vsakemu od
nas pa Bog daje  moč,  da lahko  delamo dobra  dela.
Radi torej delajmo čudeže dobrih del. Bodimo sočutni,
solidarni in dobrodelni. (Marko Čižman, župnik v župniji
Ljubljana – Podutik)

Vsi  smo  poklicani,  da  odpremo  srca  za  stisko
sočloveka in mu po svojih zmožnostih pomagamo. Da
pa lahko pomagamo, moramo stisko najprej opaziti. Pri
dobrodelnosti  ni  nič  predpisano, kaj,  koliko, komu in
kdaj  naj  darujemo.  Ko  odpremo  svoja  srca,  je  to
najboljša priprava na Kristusov prihod, saj on prihaja
kot beseda, kot berač, bolnik, tujec ali sosed. 
(Cvetko Valič, župnik v župniji Kromberk)

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

25 let Župnijska Karitas Rovte

25 let Župnijske Karitas Rovte
1994 - 2019

»Kar koli ste storil enemu
od teh mojih najmanjših
bratov ste meni storili«


