
 

 

 
IZLET DRUŠTVA BPČ 

 
Na lepo Martinovo soboto, 
9. 11. 2019,  se je poln av-
tobus podpornikov in članov 
Društva BPČ odpravil v Slo-
vensko Istro. Najprej smo 
se ustavili v Krkavčah, kjer 
nas je že čakal vodič g. Pa-
vel Goja. Predstavili so nam 
oljarno, kjer pridelujejo ka-
kovostno oljčno olje. Ogle-
dali smo si župnijsko cerkev 
sv. Mihaela. Sledila je sv. 
maša v Koštaboni in pred-
stavitev župnijske cerkve 
sv. Kozme in Damjana. Po 
ogledu pokopališča smo se 

sprehodili do rojstne hiše naše krajanke Elde 
Viler. Sledil je ogled kulturnega doma v Novi 
vasi in muzej, Kapelučina hiša, imenovana po 
zadnji prebivalki te hiše. V njej je zbrana etno-
loška zbirka predmetov, ki so jih prebivalci teh 
krajev uporabljali v vsakdanjem življenju. Ti-
pično kosilo smo si privoščili na kmetiji Mah-
nič, kjer so nas tudi popeljali skozi degustacijo 
vin v svoji vinski kleti. Izlet smo zaključili s 
pesmijo in zahvalo organizatorjem pred šentvi-
ško cerkvijo. 
 

PRILOGA  
oznanil župnije Ljubljana Šentvid  

DECEMBER 2019 

naš zvon 

Foto: Alen Salihović 



 

ŠENTVIŠKI IN VIŽMARSKI MIZARJI 
 
V letu 2020 obeležujemo 120 let od ustanovitve prve  
mizarske zadruge na Kranjskem. Mizarska obrt je v  
Šentvidu in Vižmarjih z okolico pomenila vrednoto. Mizarsko de-
lo je bilo lepo in ustvarjalno in je omogočilo zlasti v obdobju 
med obema vojnama in po njej razcvet posameznih mizarskih 
družin in kraja. V četrtni skupnosti Šentvid je pred drugo sve-
tovno vojno delovalo kar 47 mizarjev. (Iz zbornika Šentvid nad 
Ljubljano skozi čas in prostor).  
Bogata tradicija šentviških in vižmarskih mizarjev bo tudi rdeča 
nit Šentviških dnevov v prihodnjem letu. Četrtna skupnost Šen-
tvid nam je v ta namen odstopila razstavni prostor v prostorih 
na Kosijevi ulici v Guncljah in namenila 5500 EUR za postavitev 
stalne zbirke domačih mizarjev. Mizarska orodja in druge pripo-
močke so zbirali Jože Arhar, Frane Erman in drugi člani našega 
društva. Lepo povabljeni, da spremljate dogajanje. 
 
 
PRIHAJAJOČI DOGODKI ... 
 
KOMEDIJA TAŠČA.COM 
 

Vabimo vas na ogled gledališke 
predstave Tašča.com, ki bo  
7. 12. 2019 ob 19.30 v  
Ljudskem domu. Gostovali 
bodo igralci gledališča Vidovo. 
Zgodila se bo obilica decem-
brskega smeha! 
 
 

 
SPREJEM LUČI MIRU IZ 
BETLEHEMA 
 

V nedeljo, 22. 12. 2019, bo ob 
17.00 uri sprejem luči miru 
iz Betlehema. Zberemo se na 
dvorišču pred cerkvijo. Letošnje 
geslo je »Ne boj se goreti«.  
Pridi in tudi ti ponesi lučko na 
svoj dom, med tebi drage ljudi. 


