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Spoštovani! 
Tudi v Društvu BPČ smo z novim šolskim in veroučnim letom pričeli z novimi aktivnostmi in delček jih 
delimo z vami.          

8. septembra smo sodelovali na Dnevu Četrtne skupnosti. V sliki in besedi smo predstavili naše 
aktivnosti skozi leto, med drugim tudi 25. Šentviške dneve, ki smo jih letos (ob 180. obletnici 
pisateljeve smrti) posvetili Ivanu Cankarju.     

Obiskovalce smo seznanili tudi s prihajajočo 150. obletnico Vižmarskega tabora. V spomin nanj bo na 
dan obletnice (17. 5. 2019) organizirana slovesnost. Domačini smo še kako ponosni na ta dogodek, 
saj je bil Tabor v Vižmarjih 17. 5. 1869 največji, zbralo se je okoli 30.000 ljudi. V takratnem času 
taborskega gibanja smo Slovenci z zahtevami po samostojnosti prvič stopili skupaj kot narod. Ponos 
je toliko večji, saj se je Tabor zgodil v naši bližini. Zato je prav in se spodobi, da se ga spomnimo in 
prenesemo pomembno sporočilo, izročilo in zavedanje med našo mladino. Veseli bomo vsake ideje, 
hvaležni za vsak par rok. Pišite nam na elektronski naslov Društva BPČ: drustvobpc@gmail.com in 
dogovorili se bomo o nadaljnjih aktivnostih. Ponovno poudarjamo: vabilo je iskreno, zato vas bomo 
nadvse veseli. 



V torek, 18. septembra ob 19.30, smo v 
domači cerkvi gostili virtuoza, kitarista 
gospoda Maria Kurtjaka. G. Kurtjak je 
kitarist, profesor kitare, skladatelj, kemik 
in doktor znanosti. V letošnjem letu je z 
odliko zaključil tudi podiplomski študij 
kitare na sloviti Royal Academy of Music v 
Londonu. Velja za izjemnega interpreta 
kitarske glasbe z obilico tehničnega znanja 
in z izrazitim smislom za muzikalnost. 
Pesmi, ki jih je zaigral, prave mojstrovine, 
so prispevale k nepozabnemu večeru, zato 
hvala vsem za udeležbo. 

V mesecu oktobru, 20. 10., nas čaka izlet 
Društva BPČ po Ljubljani. K udeležbi toplo vabimo 
vse in vsakega posebej. Prijave bomo zbirali pred 
cerkvijo v nedeljo, 30. 9.,  po vseh sv. mašah in na 
tel. št. 031 298 496 ali  e-naslov: 
drustvobpc@gmail.com. Prijavite se lahko do 10. 
oktobra. Vabljeni, da nam bo lepo, kot je bilo pred 
letom, ko smo obiskali Solčavsko. 

Poslanstvo Društva BPČ je oživljati našo dediščino, skrbeti za kulturo in aktivno življenje v naši 
četrtni skupnosti in župniji. Vabljeni. Kot smo že večkrat zapisali: pridružite se nam, bodisi kot 
aktivni član društva, kot podporni član ali zgolj kot udeleženec katere od prireditev. Obstajamo 
zaradi vas, trudimo se za dobro vseh. Če bomo to počeli skupaj, bo zadovoljstvo še večje. 
Hvala in lep oktober vam želimo. 
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