
 

 

DAN STARŠEV  
Zahvala staršem je 
odmevala 23. 3. 
2019 zvečer v Ljud-
skem domu. Valenti-
na in Ema sta spod-
budili najmlajše in 
tudi malo starejše, 
da so s svojim 
ustvarjanjem sporo-
čili vsem mamicam, 
očetom, starim ma-
mam, starim atom 

en velik HVALA. Otroci so razložili, da za zahvalo niso potrebna 
draga darila. Pa naj tako drži za celo leto, za lepo življenje, ki 
ga imamo. 
V društvu BPČ se zahvaljujemo cvetličarni Vrt Angelov za čudo-
vite aranžmaje in nageljne, ki smo jih lahko podarili staršem. 
En velik BOGLONAJ! 
 
ZBOR ČLANOV 
 

Zbor članov je potekal 16. 3. 2019 v Vi-
dovem domu, pregledali smo narejeno 
za nazaj in se ozrli naprej. Čakajo nas 
številni dogodki, med njimi največji, to 
je 150-letnica Vižmarskega tabora; 
osrednja slovesnost se bo dogodila prav 
na obletnico dneva tabora, 17. 5. 2019. 
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VIŽMARSKI TABOR (3. del) 
Najveličastnejši med tabori je 
bil vižmarski 17. maja 1869 
(na binkoštni ponedeljek), ki 
je bil edini vseslovenski (z 
večjim ali manjšim številom 
so bile zastopane vse sloven-
ske dežele: Kranjska, Primor-
ska, Štajerska in Koroška) in 
z okoli 30.000 zborovalci tudi 
največji (številka je morda 
nekoliko pretirana, ni pa da-
leč od dejanske).  
Za tabor je svoj travnik na 
vižmarski gmajni odstopil ta-
krat 31-letni posestnik Janez 
Sever, Rženov iz Vižmarij. 
Prostor je bil krog in krog ob-

dan z drevesi, na desni od odra je bila Šmarna gora, pred njim 
v daljavi pa gorenjski vršaci. Nad prizoriščem je na visokem 
mlaju plapolala slovenska zastava. 
Zahteve: 
 vse slovenske dežele naj se združijo v  

Zedinjeno Slovenijo, 
 slovenski jezik naj bo uradni jezik, 

 ustanoviti je potrebno slovensko univerzo, 

 vzpostaviti je potrebno banke za kmetij-
stvo in obrt. 

 

PRIHAJAJOČI DOGODKI ... 
13. 4. 2019 ob 11.00 bo pred piramido 
vižmarskega tabora potekala novinarska konferenca. Ob kraj-
šem programu bomo zasadili in blagoslovili lipo. Vabljeni! 

17. 5. 2019  bo potekal pre-
voz ljudi od Mercator centra 
pod klancem do spomenika 
piramide, tako kot je bilo to v 
času vižmarskega tabora. 
Vse, ki imate doma star 
kmečki voz ali zapravljivčka s 
konjsko vprego, vabimo, da 
se nam pridružite. Svojo ude-
ležbo sporočite na tel. št. 031 
298 496. 


