
Skupina naših romarjev na Brezjah 

Romanje bolnih, invalidov in starejših na Brezje leta 2012  

Tudi škof msgr. Metod Pirih je bil takrat 

vodja romanja na Brezjah 

romanja z večernicami v cerkvi     

svetega Mihaela v Mengšu, 

skupinska slika z vodjo Župnijske 

Karitas Mengeš, Gospo Jerco Stopar. 

Ljudje so pridno prinašali dob-

rine potrebne za poplavljene    

v     BIH in Srbiji    

Samo v dveh dneh smo 

zelo veliko zbrali.  

 

Kombi se hitro 

polni. Prostovoljec 

bo brezplačno 

odpeljal v centralno 

skladišče  Karitas v    

Ljubljano. 

Prijazni nasmejani darovalci. 

VSA ZAHVALA VSEM DOBROTNIKOM 

Zbirni prostor se polni. 

Transakcijski račun ŽK Rovte:       

02025-0092511623  

notranjščine farne cerkve,pred srečanjem 

ŽUPNIJSKA KARITAS ROVTEROVTEROVTE 

31. maj1994 - 31. maj 2014 

20 let delovanjadelovanjadelovanja 

Srečanje v kapeli leta 2010, ki ga vodi 

gospod Jože Poje, takratni bolniški kaplan  

Zadovoljni bodimo s tem, kar nam je Bog dal in če smo revni, pomislimo, da 

je veliko več revnejših od nas. (naš blaženi A. M. Slomšek)                      

DVAJSET LET ŽUPNIJSKE KARITAS ROVTE 

Naša ŢUPNIJSKA KARITAS ROVTE je bila ustanovljena prav na današnji dan leta 1994. Pri nas deluje 

28 rednih članov in 10 občasnih. Pravkar smo dobili novo članico. Dobrodošla. Naše delo je bolj ali 

manj enako vsem ţupnijskim Karitas na podeţelju in hkrati ima vsaka svojo posebnost. Naša je morda 

v tem, da imamo veliko aktivnih moških članov.  

Delovanje se je začelo z romanjem bolnih in ostarelih na Brezje. Postopoma se je razširilo delovanje 

na vsa področja, za kar je bilo potrebno izobraţevanje pri Škofijski Karitas, s katero vseskozi odlično 

sodelujemo, Prav tako sodelujemo z Slovensko Karitas ter z vsemi našimi sosedi. Tukaj se posebej 

velja zahvaliti predsednici ŢK Logatec, gospe Eliki Kokalj ki nam je dala veliko nasvetov, ter gospodu 

takratnemu tajniku ŢK Velik Lašče, Joţetu Stritarju za veliko oporo. Vseskozi veliko skrbimo za izob-

raţevanje in duhovno pomoč, tako se nekako 70%  članov redno udeleţuje aktivnosti s teh področij. 

Letos smo obiskali Goro kjer je ţivela mistikinja Magdalena Gornik. Sodelujemo z vsemi organizacija-

mi v kraju (gasilci, ŠD, OŠ ... ). Delujemo v okviru ŢPS: Poleg pomoči v obliki plačila poloţnic, delitvi 

hrane, ter razne materialne pomoči, zbiralnih akcij, obiskov in voščil ob pomembnih skupnih ter oseb-

nih praznikih, imamo tudi nekaj  tradicionalnih dogajanj: romanje bolnih in invalidnih na Brezje; zadnjo 

nedeljo v avgustu srečanje bolnih, invalidnih in ostarelih v farni cerkvi z obiskom več duhovnikov; prvo 

nedeljo v novembru zbiramo poljske pridelke za duhovniški dom v Ljubljani, v času pred Boţičem in 

pred Veliko nočjo obiskujemo ter obdarujemo bolne, prizadete otroke , ostarele. >>>                                                                    



                  JUNAKI        JUNAKI        JUNAKI           

Prikaz naših članic kako se uporablja bolniška 

postelja Polna dvorana obiskovalcev čaka na    

pričetek dobrodelnega koncerta 

bolniški pripomočki,  

prikaz nege,  

izobraževanje  

invalidski 

pripomočki 

za izposojo 

Za brezplačno izposojo imamo na voljo 3 bolniške postelje, 2 invalidska vozička, toaletni 

stol, hoduljo,bergle. Ravno izposoja bolniških postelj in ortopedskih pripomočkov se je 

izkazala kot zelo koristna in potrebna. Srečujemo se povprečno dvakrat mesečno ali po 

potrebi. Deset članov nas deluje ţe od samega začetka, nekateri so zaradi novih ţivljenskih 

poti prenehali delovati,dva  sta ţe pokojna in pri Bogu prosita za nas. 

V  20 letih smo prostovoljno opravili več kot 20.000 delovnih ur, nekaj tisoč obiskov osta-

relih in bolnih, ob rojstnih dnevih popeljali več kot 1.000 starejših na Brezje. Na srečanje 

BIS v farni cerkvi je prišlo tudi z našo pomočjo okoli 2.000 BIS, pomagali smo veliko druţi-

nam in posameznikom v materialnih in drugih stiskah. Tudi izven naše fare smo imeli števil-

ne dobrodelne akcije (pomoč v Dreţniških Ravnah pri  izgradnji celotnega ostrešja in oken; 

pri naravni nesreči v Logu pod Mangartom; pomoč bolniški ţupniji; domu Bratstva invalidov 

na Zaplani;  pri poplavah v Ţeleznikih; na Kamniškem...in še kje). Tudi sedaj ob povodnjih 

na Balkanu smo nabrali za poln kombi potrebnega materiala. Za Duhovniški dom ţe 10 let 

zbiramo poljske pridelke, pripravili smo ţe 18 dobrodelnih koncertov, kjer se zberejo sred-

stva za pomoč ljudem v stiskah.  Vsako leto nam učenci OŠ pod vodstvom mentorice Mari-

je Logar izdelujejo voščilnice ob praznikih. Hvala jim. Vzorno je tudi sodelovanje z občino 

Logatec pri razpisih za denarna sredstva;  z ţupanom ter  s Centrom za socialno delo.                                                                         

VSEM ŠE ENKRAT HVALA ZA VSE  VIDNE IN NEVIDNE DAROVANE URE  V OBLIKI HUMANE-

GA DELA, NAMENJENEGA POMOČI POTREBNIM. HVALA ga.dr. METKI KELVIŠAR, g. JOŢETU 

STRITARJU TER g. ŢUPNIKU  JANEZU PETRIČU, KI  NAS PRI VSEM PODPIRA,  BOG VSEM DAJ 

ZDRAVJA IN MOČI, DA BI ŠE  DOLGO SODELOVALI.                                                          

HVALA  BOGU IN  SV. DUHU, DA IMAMO MILOST DELITI DOBROTO.                                                                                                 

VSEM SKUPAJ  EN VELIK BOG-LONEJ  TUDI ZA DANAŠNJI DAN ( tajnik ŢK Rovte Hieronim Kavčič)                          

 

srečanje ostarelih leta 2013  

 maziljenje starejših  

pogostitev in nastop mladih 

pevcev leta 2009 

srečanje ostarelih- maziljenje, izobraževanje 

 na Kureščku 

Četrtkovi večeri v Cerknici Pri rojstni hiši Magdalene Gornik 

na Gori nad Sodražico.  


