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        Tekst in foto: Andreja Bečan 

 

V soboto, 12. 10. 2019, smo si v Mestnem muzeju ogledali zelo za-
nimivo razstavo Plečnikovih kelihov in monštranc. Kustos je pouda-
ril, da Jožetu Plečniku ni bilo do okrasja v cerkvah. Vsak detajl v 
cerkvi bi moral imeti liturgično podlago/razlago in tega se je pri 
stvaritvah držal tudi sam. Bogastvo in okrasje se ni skladalo z Jezu-
sovimi nauki. Svoje smernice v arhitekturi je prelil v oblikovanje 
kelihov in monštranc. Vsak kos je liturgična zgodba zase: npr. pri-
kaz Jezusovega rojstva, vstajenja, odrešenja, štirih evangelistov. 
Pojavljali so se tudi za Plečnika prepoznavni materiali, kot je mar-
mor, les in njegove oblike, kot je npr. spirala. Kelihe so za namen 
razstave posodile župnije širom Slovenije, razstava pa je bila na 
ogled tudi v Vatikanu. 



 

 

 

 

PRIHAJAJOČI DOGODKI … 
  
BPČ IZLET 2019 — Slovenska Istra 
Veseli nas, da se je avtobus napolnil do zadnjega sedeža, čaka nas 
zanimiv, lahko bi rekli čudovit izlet. Program si preberite spodaj: 

Ne pozabite na udobno obutev, dežnik v primeru dežja,  pridne 
gospodinje pa lahko poskrbite tudi za kakšen sladek priboljšek.  
Seveda pa v nahrbtniku ne sme manjkati dobra volja! 

6.45 zbor pred cerkvijo 

7.00 odhod avtobusa v smeri proti Krkavčam 

  počivališče Risnik—postanek za kavo  

9.00 
Prihod v Krkavče—vodenje izleta prevzame doma-
čin, g. Pavel Goja 

9.15 ogled oljarne in možen nakup oljčnega olja 

11.00 
sv. maša v cerkvi Sv. Kozma in Damijana 
(Koštabona) 

12.30 
odhod v smeri Nova vas, ogled vaškega muzeja  
Kapelučina hiša in nakup česna, kakijev... 

14.00 Turistična kmetija Mahnič (Dragonja) - KOSILO 

15.30 po kosilu ogled vinske kleti in degustacija vina 

16.45 voden ogled razstave kaktusov (Portorož) 

17.30 odhod proti domu 

Leto taborov se počasi bliža h 
koncu. V Društvu Blaž Potočniko-
va čitalnica imamo na voljo še 
nekaj taborskih svetinjic, kozar-
cev in piramid vižmarskega tabo-
ra, ki so lahko čudovit spominek 
in darilo Slovencu ob zaključku 
tega uspešnega leta 2019. Bi 
lahko bil tak spominek tudi po-
slovno darilo, zakaj pa ne? Pira-
mido, kozarec in svetinjico smo 
opremili z razlago pomena in no-
voletnim voščilom.  
Za več informacij pišite na: 
drustvobpc@gmail.com  
ali pokličite na 031 298 496  
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