
 

 

BLAŽ POTOČNIK (31. januar 1799,† 1872)  
Zvonikarjeva II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pridružite se nam  v nedeljo, 27. 1. 2019, po sv. maši ob 10.00, 
v Kaplaniji. 

 
OGLED EDINSTVENE RAZSTAVE IVANA KOBILCA 

 
2. februarja 2019 ob 16.00 
bomo v okviru društva organizi-
rali voden ogled razstave Ivana 
Kobilca v Narodni galeriji. Zbra-
na dela velja videti, saj je bila 
zadnja razstava o tej veliki 
umetnici pred 40. leti. Razstav-
ljeni so originali njenih slik, ki 
so sicer v zasebni lasti različnih 
ljudi, med drugimi tudi original 
Kofetarice. Razstave v tej raz-
sežnosti ne bo več desetletja. 
Prijave na drustvobpc@gmail.com ali na tel. št. 031 298 496 do 
srede, 30. januarja 2019.  
 
 
 

PRILOGA  
oznanil župnije Ljubljana Šentvid  

FEBRUAR 2019 

naš zvon 



 

        POTOPISNO PREDAVANJE JOŽETA POJETA 
                  KAMBODŽA IN VIETNAM 

 
7. februarja 2019 vas ob 
19.15 vabimo v Vidov dom 
na potopisno predavanje. Pri-
gode s poti nam bo predstavil 
domačin Jože Poje.  
 

 
PO PREŠERNOVIH STOPINJAH NA ŠMARNO GORO 

 
Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja 
2019, vas vabimo po Prešernovih stopinjah 
na Šmarno goro, kjer bo ob 11.00 sv. maša 
za kulturnike in ob 12.00 kratek kulturni pro-
gram. Dobimo se ob 10.00 pred hišo Jakoba 
Aljaža v Zavrhu.  

 
 

    VIŽMARSKI TABOR  
(1. del) 

 
Slovenci smo stoletja preživeli pod okriljem 
nemških narodov, sprva smo bili del Habsbur-
ške monarhije nato pa Avstro-Ogrske. Čeprav 
smo v tem času gospodarsko napredovali, 
smo politično in kulturno vedno živeli v nee-
nakosti z drugimi narodi. Slovenskost se je 
vidneje pokazala s Primožem Trubarjem v 16. 
stoletju, množično pa se je začela uveljavljati 
v času Metternichovega absolutizma v 19. 
stoletju, ko so bile cenzure, prepoved združe-
vanja zares silovite. Leta 1848 tako izbruhne 
marčna revolucija ali t. i. pomlad narodov. 

Slovenski narod se je začel združevati v zahtevah po politični 
vključenosti (lastni deželni parlament), političnih spremembah 
in uvedbi slovenskega jezika kot uradnega jezika na našem 
ozemlju.  


