
 

 

POSLOVILO SE JE LETO 2017 

V minulem letu smo se v Društvu Blaž Potočnikova čitalnica »podpisali« 

pod preko 30 dogodkov. Od tega glavnino predstavlja glasbeno gledali-

ška predstava En godec nam gode, ki smo jo skupaj odigrali devet-

najstkrat, od tega  trinajstkrat v Ljudskem domu, šestkrat pa smo 

gostovali drugod. Marca smo v Vidovem domu počastili starševski dan z 

akademijo v izvedbi naših najmlajših. V maju je društvo prejelo odliko-

vanje MOL za zasluge pri širjenju narodnega izročila, junija smo organi-

zirali koncert kvarteta Kvatropirci ter vokalne zasedbe M.J.A.V. ter z 

»godci« odšli na  izlet po Slakovi poti. Kot vsako leto smo tradicionalne 

Šentviške dneve zaključili na dan državnosti z akademijo Pozdrav do-

movini. Za nov jesenski zagon smo se člani in podporniki društva od-

pravili na izlet v Savinjsko dolino. Lep uvod v decembrsko predpraznič-

no vzdušje pa nam je pričaral odmeven koncert Mladi zapojmo skupaj. 
 

Zahvaljujemo se g. župniku in vsem, ki nas podpirate, obiskujete in so-

ustvarjate kulturno podobo našega kraja.  
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POZDRAVLJENO LETO 2018 

»Življenje ne šteje, če ne verjameš, da lahko postaneš boljši in če ne 

čutiš, da svet brez tebe ne bi bil isti«. Tej modrosti Pabla Nerude doda-

jamo, da se moramo kot posamezniki truditi iskati tisto najboljše, kar 

nosimo v sebi, in svoje talente podarjati v dobro celotne skupnosti. V 

Šentvidu si bomo tudi v letu 2018 prizadevali, da bomo z vključeva-

njem novih sodelavcev ter novih idej in pobud skrbeli za pestro kultur-

no dogajanje na vseh področjih. »Vstanite, vriskajoči in pojoči: po-

zdravljena, nebeška glorija« (I. Cankar). 

VABILO 
Do 8. 1. 2018 se še lahko prijavite na natečaj FESTIVAL MLADIH ŠENTVIDA. 
Prijave s kratkim življenjepisom in vašim naslovom ter opisom vaših talentov in gradivom, 

s katerim bi želeli nastopiti, pošljite na elektronski naslov: drustvobpc@gmail.com ali po 
pošti na naslov: Društvo BPČ, Prušnikova ulica 90, 1210 Ljubljana. Za vsa morebitna do-
datna vprašanja se lahko obrnete na dr. Ignacijo J. Fridl (ignacija.fridl@pot.si).  
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V nedeljo, 17. 12., smo na dvorišču pred kaplanijo sprejeli lučko iz 

Betlehema. Mladi so s programom popeljali navzoče v razmišljanje o 

pogumu in ljubezni. "Ta luč ponazarja Božjo ljubezen do slehernega 

človeka, notranji mir, ki se rodi iz te ljubezni, pogum ter zaupanje, s 

katerim vstopamo v vsak nov dan. Ob zaključku je prisotne nagovoril 

še nadškof msgr. Uran in podelil blagoslov.  

BPČ organiziral in izvedel kulturno umetniški program za tradi-

cionalno prireditev ob samostojnosti in enotnosti na sv. Jakobu 

nad Medvodami  

Na dan plebiscita so se leta 1990 pred cerkvico sv. Jakoba nad Medvo-

dami v pričakovanju zbrali ljudje bližnje in daljne okolice in ob razglasi-

tvi rezultatov spontano s pesmijo in besedo izrazili pripadnost sloven-

skemu narodu. Od takrat se prireditev z močno sporočilno vrednostjo 

ponavlja vsako leto. Srečanja se udeležujejo številni pomembni pred-

stavniki javnega, kulturnega, političnega in cerkvenega življenja.  

Na povabilo organizacijskega odbora iz Medvod je kulturno umetniški 

program za letošnjo prireditev organiziralo in izvedlo društvo BPČ.  

Po sv. maši za domovino, pri kateri je somaševal dr. Andrej Poznič, so 

se po hribu razlegale pesmi in besede v čast samostojni in enotni Slo-

veniji: 

»Danes slavimo spomin na veliko dejanje poguma in s hvaležnostjo se 

poklanjamo ljudem, ki so si upali upati,  ki so vedeli, da iz semena lah-

ko zraste drevo. Drevo, mogočno drevo, ki daje zavetje narodu. Včasih 

je to zavetje hladna senca, včasih streha pred mrzlim dežjem, včasih 

hiša, ko bije veter in strašijo strele.  

Že zdavnaj je bilo hrepenenje, v narodu je bilo in je od spočetja misli. 

Od zmeraj, saj to se ne začne samo od sebe in tudi mine ne tako.« 


