
 

 

 
DAN BLAŽA POTOČNIKA 
31. januarja je svojo 221 obletnico rojstva 
praznoval nekdanji šentviški župnik Blaž 
Potočnik. Za časa svojega življenja je uži-
val tak ugled in spoštovanje, da mu niso 
zaupno sledili le njegovi farani pri gospo-
darskih (npr. mlekarskih, poljedelskih idr.) 
in življenjskih nasvetih, temveč je bil po-
gosto merodajen sodnik tudi za mnoge te-
danje mlade pisatelje, katerim je presojal 

rokopise. Za vse to 
sta ga usposabljala 
zlasti obsežno in 
globoko znanje ter 
ljubezniv značaj. 
Govoril ali vsaj  
dobro razumel je 
razen slovanskih 
jezikov še nemško, 
latinsko, hebrej-
sko, grško, kaldej-
sko, sirsko, franco-
sko in italijansko, 

bil je priznan poznavalec slovenskega jezika in odličen glasbe-
nik, vešč v zdravstvu in zvezdoslovju. V Kapla'niji ga je v nede-
ljo pred njegovim praznikom imitiral Vinko Žnidaršič, ki mu 
prav tako kot Blažu Potočniku ne manjka hudomušnosti in smi-
sla za humor.  

(Ob 60 letnici Blaž Potočnikove čitalnice v št. Vidu nad Ljubljano, Foto: Robert Vurušič) 
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KONCERT KOMORNEGA ZBORA MEGARON 
 
6. januarja nam je pri večer-
ni sv. maši in na koncertu po 
maši prepeval komorni zbor 
MEGARON. Čudoviti glasovi 
mladih pevcev in pevk pod 
vodstvom prof. Damijana 
Močnika so doneli s kora in 
pod cerkveno kupolo.  
 
(Foto: Simona Čarman) 

 
 

 
LES, SLOVENSKI NARODNI PONOS 
 

Šentviški in vižmarski 
mizarji so se globoko 
zavedali pomena lesa 
in razvijali številna zna-
nja o uporabi le tega. 
Slovenija je po goz-
dnatosti tretja drža-
va v Evropi, takoj za 
Finsko in Švedsko. Na-
še gozdove, ki pokriva-
jo 58,2 % slovenskega površja (2018), odlikuje velika biotska 
pestrost, saj lahko v njih najdemo kar 71 domačih avtohto-
nih drevesnih vrst, od tega je 10 iglavcev, preostali so listav-
ci. Po podatkih za leto 2017 imata v celotni lesni zalogi največji 
delež smreka (30,6 %) in bukev (32,4 %).   

             (Zavod za gozdove, Foto: iStock) 

 
PRIHAJAJOČI DOGODKI... 

 
V soboto, 8. februarja,  vas vabimo 
po Prešernovih stopinjah na Šmarno 
goro. 
Ob 11.00 bo sv. maša za vse kultur-
nike, po njej pa ob 12.00 kratek 
program z recitacijami in pesmijo 
na stopnicah pri kipu Jakoba Aljaža. Po-
novno se nam bo na vrhu pridružil Trio 
Muze. 
Vesel slovenski kulturni praznik! 


