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25. Šentviški dnevi s Cankarjem zapisani v zgodovino
V društvu Blaž Potočnikova čitalnica smo se z letošnjimi 25. Šentviškimi dnevi
spomnili 100. obletnice smrti Ivana Cankarja.
K sodelovanju smo povabili ustanove iz Četrtne skupnosti Šentvid - tri osnovne šole, obe
gimnaziji, tri glasbene šole, knjižnico, kulturna in športna društva, Zdravstveni dom,
Kult316, posameznike in Župnijo Šentvid. S sodelovanjem smo ponovno dokazali, da s
povezanostjo lažje in bolje širimo zavest o naši kulturni dediščini, kar je tudi poslanstvo
našega društva.
6. junija je bil literarni večer v knjižnici Šentvid z naslovom: Ivan Cankar kot pesnik, večer poezije in
glasbe.

V ponedeljek, 30. maja, je imela
OŠ Šentvid koncert pevskega zbora.
Glasbenoliterarno predstavo, v torek, 12.
junija, je pripravilo več šol v sodelovanju z društvom BPČ, podeljena pa so bila
tudi
priznanja
udeležencem likovnega natečaja o Ivanu Cankarju, ki ga je organizirala OŠ Šentvid. Razstava del je bila na ogled postavljena v knjižnici Šentvid.

Osrednji del Šentviških dni je potekal ob godu sv. Vida. Ob
celodnevnem češčenju, v petek, 15. junija, smo sv. Vida
poprosili za posredovanje pri Gospodu in pred Najsvetejšim
izročili svoje prošnje, molitve in zahvale.
Po večerni sveti maši smo v Ljudskem domu prisluhnili odličnemu koncertu ženskega pevskega zbora Brinke iz Šentjurija pri Grosupljem.

17. junija je Vidova ali žegnanjska nedelja odzvanjala
dokaj glasno in odmevno, vsaj kar zadeva medije.
Zbirali smo podpise PROTI razlastitvi župnijskega
pokopališča,
praznik
župnije pa je s svojim
obiskom in oddajo podpisa obogatil tudi nadškof Stanislav Zore. Podpise je še vedno mogoče oddati preko elektronskega
obrazca, tiskani obrazci pa bodo na voljo tudi po svetih mašah ob nedeljah, da jih
boste lahko podpisali in/ali poskrbeli, da se podpišejo tudi vaši znanci, sorodniki,
prijatelji, sosedje. Vabljeni torej k zbiranju podpisov tudi vi.
Slavnostno sveto mašo so obogatile tudi številne narodne noše, ponos našega kraja in močno dejanje slovenskega ljudskega izročila. Med sveto mašo smo blagoslovili obnovljene spomenike Blažu Potočniku, njegovi mami, Mateju Tomecu .. Spomeniki se nahajajo v pokopališki kapeli in ob njej, obnovilo jih je naše društvo.
25. Šentviške dni so okronali
tudi
FRANETOV
MEMORIAL (20.6), ki je
štel preko 90 kolesarjev in
tekačev, sklepni nastop
instrumentalistov v domu
sv. Vida (14.6.), nastop
učencev Glasbene šole Franca Šturma (13.6.), letni koncert ŽPZ Rozka Usenik (9.6), sklepni koncert Glasbene
šole Zavoda sv. Stanislava (5.6.) ter Svitov kotiček z
meritvijo krvnega tlaka in sladkorja (4.6.).
Praznovanje je vrh doseglo v nedeljo, 24. junija, na predvečer praznika slovenske državnosti, na tradicionalni
akademiji Pozdrav domovini, katere rdeča nit je bil letos
Ivan Cankar. Spoznali smo njegov življenjepis, ki nam
ga je imenitno pripravila ga. Tina Balant in nas vodila skozi odlomke njegove proze, ki so razlagali naslednje
tematike: greh, mladost, večerno molitev, njeno podobo, srce in domovino. Cankarjeve besede je slikovito zvočno obarval virtuoz prof. Maks Strmčnik. Glasba je omogočila gledalcu globino dojemanja Cankarjevih besedil .
Vile rojenice so bile ob osvetljevalnih prizorih s svojimi lahkotnimi plesnimi koraki povezovalni člen med idejami
in mislimi. Prireditev je minila v vzdušju slovenstva, Slovencev in Slovenije. Hvala vsem sodelujočim - Robertu
Vurušiču, Slavki Poje, Marku Zupančiču in Janezu Rahnetu, ki so nam razložili literata Ivana Cankarja na kresno
noč!

