
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.

Žal  v  minulem  letu  zaradi  epidemije  nismo  mogli
izpeljati vseh planiranih aktivnosti v obsegu kot je bilo
predvideno  in  računamo  da  letos  ob  normalizaciji
razmer spet organiziramo romanje bolnih, invalidov in
starejših  na  Brezje  pred  poletjem in  srečanje  v  farni
cerkvi na začetku septembra.

Kot že leta do sedaj se izvaja organizacija in dostava
prehrambenih  paketov  iz  projekta  Evropske  Hrane  in
druga  materialna  in  nematerialna  pomoč  našim
prosilcem. 

Sedaj  imamo  za  izposojo  4  električne  in  2  klasični
bolnški postelji, več invalidskih vozičkov in wc stole ter
obposteljne mizice. 

 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.

Vsem skupaj in vsakemu posebej en velik Bog-lonaj.

Župnijska Karitas Rovte

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

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

Verski in gospodarski utrip življenja
v župniji Rovte v letu 2020

Krsti 10 6 dečkov
4 deklice

5 krstov je bilo podeljeno otrokom,katerih 
starši živijo v izvenzakonski skupnosti.
Večina krstov je bila podeljena izven maše.
En otrok je bil z dovoljenjem krščen v  
drugi župniji. Za krst je potrebna priprava
staršev in botrov.

Poroke 1 Ena poroka je bila z odpustnico podeljena v drugi
župniji. Oklicani so bili trije pari.
Za poroko je obvezen tečaj priprave na krščanski 
zakon. 

Pogrebi 17 11 moških (povpr. starost 83 let)   
6 žensk (povpr. starost 74,5 let)

Povprečna 
starost umrlih 
78,5  let

Verski 
tisk

42 Družina 
56 Ognjišče
22 Mavrica 2019/20

5 Prijatelj
3 Mohorjeve knjige
4 Misijonska obzorja

Nekaj naročnikov prejema časopise in revije po pošti.
Vsakih  14 dni izide farni glas župnije  Svetega Mihaela
Rovte, so pa tudi na spletni strani župnije Rovte.

Sveta 
Obhajila

6.500 – (2019: 17.430). 
Na prvi petke prejme obhajilo povprečno 10 vernikov. 
Obhajilo bolnim in starejšim za prve petke: 6

Povprečen obisk 
nedeljske maše

Zaradi corona virusa ni bilo obiska in ne
štetja

Obisk Verouka 
2019/20

1.r 19
2.r 20
3.r 28

4.r 22
5.r 19
6.r 10

7.r 16
8.r 13
9.r 9

Skupaj 156 veroučencev, od teh iz druge župnije 3
V Svetopisemsko bralno priznanje je vključenih: 0

Prvoobhajanci 28 veroučencev 15 dečkov, 13 deklic, 



Ministrantje 4 ministranti

Birmanci 21 birmancev: 11 fantov, 10 deklet

Oratorij V dveh skupinah: 50 skupaj z animatorji

Petje pri 
bogoslužju

Ob nedeljah in praznikih prepeva pri maši mešani in 
otroški zbor, mladinski občasno. Letos zaradi corona
virusa manj sodelovanja.

Skupine in združenja
* Ključarji 6,
* Gospodarski svet 11,
* Župnijski pastoralni svet 19,
* Župnijska Karitas 30,
* Zakonska skupina 10,
* Bralci beril 10,
* Pritrkovalci 8,
* Molitvena skupina 10
V župniji je vsakoletno srečanje bolnih in starejših,romanje na Brezje,
dobrodelni koncert. Letos tega ni bilo.
Srečanja zakonskih jubilantov ni bilo.

Gospodarsko področje
Iz župnijskega denarja se plačuje položnice za elektriko, telefon, 

komunalne storitve, kurilno olje za ogrevanje cerkve, pelete za 
ogrevanje župnišča in prizidka. Redni izdatek so pušice, ki se oddajo 
na Nadškofijo v Ljubljani (konsignacija). Vse cerkve in cerkvene 
stavbe so skupaj z elektroniko zavarovane pri Nadškofijl v Ljubljani. 
Redni izdatek so knjigovodske storitve pri računovodskem servisu 
Regal v Kranju. 

Ostala denarna sredstva,ki ste jih darovali farani, so bila porabljena
za gradnjo in opremo novega župnišča. Ostajajo še dolgovi in 
vračanje posojila Nadškofiji Ljubljana. Nekaj posameznikov  se je 
izkazalo kot donatorji za župnišče. Podaljšana je bila tudi drvarnica, ki
služi za garažo in  razno orodje. 

Vsem,ki ste podpirali in sodelovali pri gradnji župnišča, bodisi 
denarno ali pa s prostovoljnim delom, se iskreno zahvaljujem. 

Bog povrni!
Župnik 

Župnijske Karitas Rovte

»Ob preizkušnjah 
prične iz človeka prihajati

tisto, kar je v njem«.

Strokovnjak za komunikacijo je prišel pred občinstvo
in s seboj prinesel pomarančo. Pokazal jo je ljudem in
jih vprašal: 'Če to pomarančno stisnem v pest, kaj bo
priteklo iz nje?' In so vsi rekli: 'Seveda, pomarančni
sok.' In je nadaljeval: 'Kaj pa, če bi na ta način – v
prispodobi,  seveda –  stisnil  koga izmed vas?  Kaj  bi
priteklo iz tebe?' Takšna preizkušnja, kot je epidemija,
predstavlja takšno stiskanje človeka, ko začne iz njega
prihajati  tisto,  kar  je  v  njem.  Ni  več  igre,  ni  več
predstave za občinstvo, pač pa iz njega prihaja tisto,
kar je v njem. In če je v njem negativnost, potem bo
ta negativnost v teh kriznih časih postala še močnejša.
Če je v njem pozitivna naravnanost, optimistična drža,
pa bo ta zelo prihajala do izraza. 

Vemo,  da  najhujši  časi  rodijo  strašne  zločine  in
neverjetno plemenita dejanja.

(nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore) 

Stanislav Zore je še dodal:
»Pretreslo me je, to moram reči, ko sem prebral 

izjavo: 'Saj umirajo samo starejši.' To je izjava 
razčlovečene duše. In to je tisto, kar je težko.
Ta epidemija razčlovečenosti, ki je hujša in 
daljnosežnejša kot virusna. Za virus bomo imeli 
cepivo, za to pa ni cepiva. Potrebna je vzgoja srca 
skozi leta in leta, skozi generacije.«


