
 

 

NAPOVED DOGODKOV:  

V nedeljo, 17. decembra 2017, ob 17. uri, bomo na ploščadi 
pred kaplanijo sprejeli lučko miru iz Betlehema. Skavti bodo pri-
pravili kratek program, ki nas bo uvedel v praznovanje božične 
skrivnosti. Spomnili se bomo tudi državnega praznika, dneva 
samostojnosti in enotnosti, ki nas spominja na čas, ko smo se 
Slovenci skoraj soglasno odločili, da želimo živeti v samostojni 
državi.  
Druženje bomo zaključili s tradicionalnimi toplimi napitki in pri-
jateljskim klepetom. 
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naš zvon 

PRIHOD BETLEHEMSKE LUČKE 

FESTIVAL MLADIH ŠENTVIDA, 
četrtek, 8. februarja 2018, ob 17. uri, Ljudski dom Šentvid 

Vabljeni vsi mladi iz Šentvida in okolice, ki bi želeli na prireditvi 
predstaviti svoje literarne, igralske, pevske, likovne ali kakšne 
druge talente. Razpis je odprt do 8. 1. 2018. 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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Minuli dogodki: 
 
V mesecu novembru smo imeli kar štiri ponovitve glasbeno gle-
dališke predstave o Lojzetu Slaku EN GODEC NAM GODE, in 
sicer smo gostovali v Železni kapli na avstrijskem Koroškem, v 
Krškem, Železnikih in v Šentvidu. Povsod smo bili zelo lepo 
sprejeti in ob polnih dvoranah navduševali  številne gledalce. 
 
Povpraševanje publike za ogled zadnjih ponovitev predstav do-
kazuje, kako se je glas o dramski uprizoritvi življenja kralja polk 
in valčkov hitro razširil in da je bila naša odločitev, da se naše-
mu krajanu s to predstavo poklonimo, več kot pravilna. 

KONCERT  »MLADI ZAPOJMO SKUPAJ« 
 

»Življenje je čudovita simfonija, v kateri je mladost najlepši 
akord«, sta minulo soboto v Ljudskem domu dejala voditelja  
koncerta Mladi zapojmo skupaj, ki so ga organizatorji pred vsto-
pom v predpraznični čas pričakovanja poklonili ljubiteljem različ-
nih glasbenih žanrov. Na odru so se zvrstili številni izvajalci: an-
sambel Ideja, Luka Sešek, Zala Smolnikar, Sonja Huč, Neja Bo-
hinc, moška in ženska vokalna zasedba, posebna gostja večera 
pa je bila legenda slovenske zabavne glasbe gospa Elda Viler. 
Ob subtilni instrumentalni podpori maestra Gašperja Konca so 
nam mladi talenti pričarali bogat nabor brezčasnih melodij, ki so 
vse prisotne tako navdušile, da so jih nagradili s stoječimi ovaci-
jami. Ne dvomimo, da se bo ta večer zagotovo zapisal v več-
nost. 


