PRILOGA

oznanil župnije Ljubljana Šentvid

naš zvon
JULIJ, AVGUST 2020

POZDRAVLJENA, DRAGA SLOVENIJA
In zdi se vsak dan neka mora,
pa je vendar le izzivov gora.
Tako bilo je pred 25-leti,
pa še danes ni drugače na tem sveti.
Izziv je bil in je postal ideja,
da postavila se je državna meja.
Narod majhen, a zelo bogat,
pod Alpami je shranil svoj zaklad.
Šege, navade, pa zraven razvade,
drobtine, ki hranijo stare in mlade.
Tolar v pozabi, domača hrana v pečici,
pod lipo pred hišo, diši po potici.
Boš hodil veselo skoz' našo deželo?
Boš vedel, da ni kar tako se začelo?
Boš cenil matere Narave mojstrovine,
boš posadil v mlajših seme naše zgodovine?
Nikar pa naj dvojine in slovenskega jezika,
ne zamenja popačena "tujinska" slika.
Vedno v srcu čisti prostor, kjer stanuje domovina,
in s ponosom ter zvestobo pokaži kje je tvoja korenina.
Vse najboljše Slovenija, Slovenec in Slovenka,
vse najboljše država, mladenič in mladenka!
Tjaša Sušin

POZDRAV DOMOVINI
21. junija se je zgodil kot pred
29. leti, na trati, za cerkvijo, v
poznem večeru, s številnimi
obiskovalci in dolgimi klepeti v
noč.
Mnogi se danes ne morejo
istovetiti s svojo državo, zaradi mnogih nepravilnosti, krivičnosti, ki se dogajajo vsak dan.
Zato morda niti zastave ne izobesijo na praznični dan. Ker ne morejo biti ponosni na državo,
ki se zdi, da ni država za vse. Ampak domovina pa je vsem
skupna. Zato iz vsega srca: Pozdravljena domovina!
Scenarij prireditve: Brigita Brajkovič

NATEČAJ OB 120-LETNICI PRVE ZADRUGE
NA KRANJSKEM
»Vsaka omara je bila najprej drevo«
Na natečaj je prispelo 87 del,
od tega 48 likovnih, 30 tehničnih izdelkov in 9 literarnih besedil. Podelitev priznanj je potekala v torek, 16. 6., v parku
pred OŠ Šentvid.
Vabljeni na sprehod med drevesa v park, otroška duša je
slap ustvarjalnosti.
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