
UTRIP VERSKEGA IN GOSPODARSKEGA ŽIVLJENJA
V ŽUPNIJI ROVTE V LETU 2022

1. KRSTI: 22; 11 dečkov in 11 deklic. 
Trije krsti so bili podeljeni z dovoljenjem iz druge župnije, 
iz izvenzakonske skupnosti 7, iz civilnega zakona 1. 
Za krst je potrebna priprava za starše in botre. K pripravi po predhodni prijavi 
starši prinesejo družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa, če so iz druge 
župnije, potrdilo o sposobnosti za botra. Večina krstov je bila podeljena izven maše.

2. POROKE: 5; 
Za vsako poroko je potreben tečaj priprave na poroko za zaročence. 
Za poroko se je treba prijaviti dovolj zgodaj, zaradi urejanja poročne 
dokumentacije. Oklicanih je bilo 10 parov.

3. POGREBI: 10; 4 moški, 6 žensk
povprečna starost moških: 83,5 let povprečna starost žensk: 82,5 let,
povprečna starost umrlih: 83 let. Neprevideni so bili štirje.

4. VERSKI TISK: Družina 23, Prijatelj 5, Ognjišče 35, Mohorjevke 3,
Mavrica 2022/23 4, Misijonska obzorja 5,
nekaj naročnikov prejema časopise in revije po pošti.
Vsakih 14 dni izhaja Farni glas župnije svetega Mihaela Rovte, so pa tudi na spletni 
strani župnije Rovte.

5. SVETA OBHAJILA: okrog 9000, leta 2021 okrog 6.500 (pandemija)
Za prve petke prejme obhajilo povprečno 20 vernikov.
Obhajilo bolnim in starejšim: 6

6. POVPREČNI OBISK NEDELJSKE MAŠE: 305;
13. 3. 271, moški 86, ženske 99, otroci 86
13. 11. 339, moški 111, ženske 133, otroci 95

7. OBISK VEROUKA: skupaj: 173, od teh 5 iz drugih župnij
1 r – 16 4 r – 20 7 r – 19
2 r – 22 5 r – 28 8 r – 10
3 r – 21 6 r – 22 9 r – 15

8. PRVOOBHAJANCI: 20; 8 dečkov, 12 deklic  (5. junij 2022)
9. MINISTRANTI: 2 ministranta >>

10. BIRMANCI: 25; 12 fantov, 13 deklet. 
Pred birmo je bila birmanska devetdnevnica. 
Birmovalec: stiški opat, pater Maksimilijan File. (29. maj 2022).

11. ORATORIJ: 60; skupaj z animatorji

12. PETJE PRI MAŠI: Ob nedeljah in praznikih prepevata  pri maši mešani in otroški 
zbor, občasno tudi mladinski zbor.

13. SKUPINE IN ZDRUŽENJA: Ključarji 5, Gospodarski svet 9, ŽPS 15, ŽK 25, 
zakonska skupina 8, bralci beril 10, pritrkovalci 8. 
V župniji je bilo srečanje bolnih in starejših.
Župnijski pastoralni svet in Gospodarski svet sta bila s strani Nadškofije Ljubljana 
potrjena meseca februarja, prav tako tudi ključarji. 
Za pospravljanje in čiščenje cerkve skrbijo za to določene skupine,
za okrasitev cerkve prav tako posebna skupina.



14. GOSPODARSKO PODROČJE: Iz  župnijskega denarja, od pušic, nabirk in darov 
posameznikov se plačujejo položnice za elektriko, telefon, komunalne storitve, 
kurilno olje za ogrevanje cerkve in peleti za ogrevanje župnišča. 
Redni izdatek so pušice in nabirke, ki se oddajajo na Nadškofijo v Ljubljani 
(konsignacija).
V letošnjem letu je Nadškofija Ljubljana župniji odpisala polovico najetega posojila, 
ki smo ga pri njej vzeli.
Vse cerkve in cerkvene stavbe so skupaj z elektroniko zavarovane za  škodo pri 
Nadškofiji Ljubljana.
Knjigovodske storitve za župnijo vodi in opravlja računovodski servis Regal iz 
Kranja.
Za 10 let sta bili podaljšani tudi dve najemni pogodbi za košnjo travnikov.
V  letu 2022 smo praznovali tudi 100-letnico nabave novih zvonov za župnijsko 
cerkev.Za to priliko so bili očiščeni in urejen prostor v zvoniku. Blagoslovljeno je 
bilo tudi na novo zgrajeno župnišče. Blagoslovil ga je ljubljanski pomožni škof dr. 
Franci Šuštar. 
Ostajajo še dolgovi in vračanje posojila Nadškofiji Ljubljana.

Za vse, kar je bilo v tem letu narejenega pri župnišču in cerkvah, se iskreno 
zahvaljujem, prav tako na pastoralnem področju. Veliko je bilo opravljenega 
prostovoljnega dela.

Bog povrni! Župnik.


