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oznanil župnije Ljubljana Šentvid

naš zvon
JANUAR 2019

NASVIDENJE LETU 2018,
Ob koncu leta se po navadi ozremo na narejeno in se vprašamo
ali in kako je bilo doseženo, kar smo si zastavili. Tudi v našem
društvu smo storili tako.
Organizirali smo 20 dogodkov. Poleg stalnih smo prvič izvedli
prireditev Prešerna mladost v Šentvidu, na kateri so nastopili
talentirani mladi iz Šentvida in okoliških krajev. Želimo si, da
prireditev postane stalnica med društvenimi dogodki. Rdeča nit
Šentviških dnevov je bil tokrat Ivan Cankar, veliki slovenski pisatelj. Ponovno smo pri organizaciji le teh uspešno sodelovali s
številnimi inštitucijami, ki delujejo v ČS Šentvid. Dejavni smo
bili pri aktivnostih v povezavi z župnijskim pokopališčem, obnovili spominske plošče naših pomembnih prednikov, vključno z
nagrobno ploščo Blaža Potočnika. V preteklem letu smo zaključili z uprizarjanjem odmevne predstave En godec nam gode,
predsednik društva Brane Kopač pa je za režijo le te prejel bronasto priznanje (bronastega piskača) Zveze kulturnih društev
Ljubljana. Na občnem zboru društva smo na volitvah potrdili nekoliko spremenjen upravni odbor, ki je hitro zavihal rokave. Ob
koncu leta pa smo za člane društva prvič izvedli praznično tombolo.
POZDRAVLJENO LETO 2019
V prihajajočem letu poleg tradicionalnih prireditev načrtujemo
večjo prireditev ob 150-letnici Vižmarskega tabora. Vižmarski
tabor bo tudi tema naslednjih Šentviških dnevov.

S četrtno skupnostjo Šentvid bomo dejavno sodelovali pri določanju namembnosti nekaterih prostorov v Ljudskem domu in
določenih prostorov MOL-a na Kosijevi ulici v Guncljah.
Želimo si pristnega sodelovanja z vami tudi v bodoče in se zahvaljujemo za podporo z obiskom na prireditvah ter za vse
druge oblike spodbud, ki nam jih dajete.

Leta 1869 je na ravnicah pod Šmarno goro potekal
najbolj množično obiskan tabor na Slovenskem,
Vižmarski tabor.
Takratni šentviški župnik Blaž Potočnik
je dejavno sodeloval pri pripravi tega tabora.
Da vreme skor bi se zvedrilo, Slovencem sonce zasvetilo,
so želje, ki odmevajo tudi v leto 2019.
Blagoslovljeno prihajajoče leto, domoljubnega zanosa,
zdravja in veselja vam želimo v
društvu Blaž Potočnikova čitalnica.
PRIHAJAJOČI DOGODKI...
31. 1. Dan Blaža Potočnika

