
 

 

FESTIVAL ALELUJE 
Tradicionalni velikonočni ponedeljek s festi-
valom aleluje je za nami! V pokušino smo 
obiskovalci repine olupke lahko dobili z do-
mačij Pr’ Jernejčk, Pr’ Zajc, Pr’ Kopač, Pr’ 
Nemc, Pr’ Mošenk, razstavljali pa sta tudi 
družini Kopač in Konec. V društvu BPČ smo 
veseli, da se še ohranja pripravljanje alelu-
je, katere namen je bil nasititi družinske 
člane, da niso pojedli preveč šunke in osta-
lih dobrot. Poleg tega so se  porabili repini 
olupki, prav tako tudi voda v kateri se je ku-
halo suho meso. Jed aleluja naj bi tudi nare-
dila oblogo v želodcu, da kasnejše jedi zanj 
niso bile preobremenjujoče. Hvala vsem 
razstavljalcem in obiskovalcem!  
 
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ IN SKULPTUR  
FRANCA ZAVODNIKA 

Na povabilo društva BPČ je na 
Festivalu aleluje svoje stvaritve 
na ogled postavil g. Franc Za-
vodnik. Umetnost je njegov 
hobi, uporablja odsluženo žele-
zo in iz njega naredi stvaritve, 
ki spodbudijo v opazovalcu 
zgodbe notranjosti. V fotografi-
jah je zajel motive, ki jih člo-
vek pogosto spregleda. Celotno 

                                              razstavo je posvetil prijatelju 
Janezu Berniku. Umetnine bodo še nekaj časa na voljo za ogled 
v domu sv. Vida. Vabljeni. 

PRILOGA  
oznanil župnije Ljubljana Šentvid  
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naš zvon 

Vir: Simona Čarman 

Vir: Andreja Bečan 



 

VIŽMARSKI TABOR (4. del) 
13. aprila se je pri piramidi v 
Vižmarjah odvil uvodni dogodek 
v 26. Šentviške dneve in z njim 
v praznovanje 150-letnice viž-
marskega tabora. Slovenci po-
gosto ob tako pomembnih do-
godkih zasadimo lipo - simbol 
slovenstva. Tudi na ta dan smo 
jo. Blagoslov je podelil župnik 
Ivan Jagodic. Kratek kulturni 
program je s pesmijo obogatil 
MePZ Tacen, med govorniki pa 
sta med drugimi bila tudi arhi-
tekt Janez Suhadolc, ki je zrisal 
spominsko piramido in organiza-
tor prireditve ob 100-letnici viž-
marskega tabora Dušan Voglar.  

 
PRIHAJAJOČI DOGODKI... 
 

sreda, 15. maj, ob 19.00 
odprtje  

razstave o vižmarskem taboru  
dvorana Četrtne skupnosti,  

Na Gmajni 1 
 

petek, 17. maj, med 17. in 19. 
uro 

ogled taborske piramide  
v Vižmarjah 

 
petek, 17. maj, ob 19.30 
osrednja slovesnost ob  

150-letnici vižmarskega tabora 
ploščad pred OŠ Vižmarje Brod 

 
Osrednja slovesnost poteka pod častnim  

pokroviteljstvom predsednika  
Republike Slovenije Boruta Pahorja 

 

Več o praznovanju si lahko preberete na www.facebook.com/
vizmarski.tabor. Z veseljem pa vzemite v roke tudi zgibanko z 
vsemi dogodki 26. Šentviških dnevov, v katerih tokrat sodeluje 
24 institucij in drugih izvajalcev. 

Vir: Robert Vurušič 


