
 

VOŠČILO 
 
December. Čas, ko se oziramo nazaj in delamo »inventuro« le-
ta, ki se izteka. In hkrati je čas, ko že zremo naprej, v priho-
dnost, v leto, ki kot nepopisan list čaka, da ga napolnimo z no-
vimi dejanji. 

V teh prazničnih dneh bi se 
Vam želeli iskreno zahvaliti za 
Vašo pripravljenost za sodelo-
vanje pri izvedbi projektov v 
letu 2019, ki jih je organizira-
lo naše društvo.  
Še naprej se bomo trudili, da 
ohranimo to zaupanje in ga 
nadgradimo z novimi projekti, 
s katerimi se trudimo ohranja-
ti kulturno izročilo našega kra-
ja. Veseli bomo, če nas boste 
tudi v prihodnje pripravljeni 
na kakršen koli način podpre-
ti. S tem boste sooblikovalec 
oživljanja duhovnega bogas-
tva iz narodove zakladnice. 
Novo leto 2020 naj Vam na-
trosi obilo novih idej, zanimi-
vih izkušenj in izjemnih do-
sežkov. 
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PREGLED DOGODKOV V LETU 2019 
31. 1.  Dan Blaža Potočnika 
  2. 2.  Ogled razstave Ivane Kobilca v Narodni galeriji 
  7. 2.  Potopisno predavanje Jožeta Pojeta: Kambodža in Vietnam 
  8. 2.  Po Prešernovih stopinjah na Šmarno goro 
16. 3.  Zbor članov BPČ 
23. 3.  Dan staršev 
13. 4.  Zasaditev Lipe pri piramidi vižmarskega tabora, novinarska 
           konferenca 
22. 4.  Festival aleluje (repinih olupkov) z razstavo Franca Zavodnika 
26. 4.  Šentviški dnevi 
17. 5.  Osrednja slovesnost ob 150-letnici vižmarskega tabora 
  6. 6.  Zaključna akademija ob 150-letnici vižmarskega tabora s  
           podelitvijo nagrad najboljšim na natečajih šol 
19. 6 . Tek in kolesarjenje Franetov memorial 
23. 6.  Pozdrav domovini 
30. 6.  Nova maša Gregorja Bregarja 
14. 9.  Dan četrtne skupnosti 
2. 10.  Okrogla miza na temo "Ali je vižmarski tabor res to, za kar ga 
           imamo?" 
9. 11.  Izlet BPČ v Slovensko Istro 
12. 10. Ogled razstave Jožeta Plečnika v Mestnem muzeju 
22. 12. Sprejem luči miru iz Betlehema 
 
PRIHAJAJOČI DOGODKI ... 
 

KONCERT KOMORNEGA ZBORA MEGARON 
 
Vabimo Vas k sv. maši ob 18.30 
na dan 6. 1., ko bo komorni zbor 
Megaron prepeval pri bogoslužju, 
po njem pa bo koncert. V zboru 
prepevajo alumni Škofijske klasič-
ne gimnazije in predstavlja vrh 
zborovske piramide v Zavodu sv. 
Stanislava. Ne zamudite! 
 
DAN BLAŽA POTOČNIKA 

 
V nedeljo, 26. 1., nas bo po sv. maši ob 10.00 v 
Kaplaniji obiskal Blaž Potočnik. Z njegovimi 
besedami se bomo vrnili v preteklost in jo osmi-
slili za današnji čas. Vabljeni! 


