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Vsi stojimo v krogu upanja, 
drug drugemu si podajamo plamen. 
Če moja luč ugasne, jo bo zanetila tvoja. 
Skupaj oddajamo silnejši žar. 
Seherna luč na svoj način obeta, 
da tema nima zadnje besede. 
(David Mc Couley) 
 

Leto, ki se poslavlja, se bo v kroniko delovanja Društva Blaž 
Potočnikova čitalnica zapisalo kot posebno leto, ko je pandemi-
ja ohromila naše udejstvovanje na vseh področjih kulturnega 
življenja.  
 
Vendar pa nas je ravno ta čas spodbudil, naj se ne predamo 
malodušju, opogumljal nas je, naj gledamo  naprej, k vsem do-
brim in plemenitim ciljem, spodbujal nas je, naj gledamo v vse 
smeri, v vsa obzorja, v presegajoče in neminljivo.  
Tako smo ta posebni čas nadomestili s preselitvijo naših aktiv-
nosti na družbena omrežja. Zvrstili so se zanimivi intervjuji, 
brali smo poezijo, obiskal nas je celo Miklavž, obeležili smo tudi 
obletnico rojstva našega največjega pesnika. Med našimi člani 
je v tem koronskem času bogato  zaživelo ustvarjanje poezije, 
ki smo jo za tiste, ki nimate dostopa do družbenih omrežij, pre-
lili na papir in jih lahko prevzamete v cerkvi na polici ob ostalih 
občilih. 
 
Morda je ravno to obdobje priložnost, da se v nečem spremeni-
mo, da smo bolj pozorni do sočloveka, da se predamo duhov-
nosti, da naredimo nekaj koristnega. In še in še bi lahko našte-
vali, saj nas tudi v letu, ki nam trka na vrata,  čaka še ogromno 
dela in izzivov v smislu preoblikovanja naše nove stvarnosti.  



 

 

 

 

Želimo vam, da bi letošnji božični prazniki kljub negotovim  

časom prinesli v vaše življenje globoko sporočilo svetlobe, 

topline in zaupanja.  

 

Pa da bi čim bolj prijateljsko, spoštljivo, pravično in pošteno 

pristopali drug k drugemu. Srčno in duhovno, z dobrimi nameni 

in željami. Čim več človeških »sonc« je sedaj potrebnih, da bo-

do iz madežev, težav, razočaranj in stisk, iz krivic in življenj-

skih viharjev ponovno zasijali »svetli dnovi«. To je eden izmed 

osnovnih temeljev življenja. Preprost, a včasih najtežji. 

 

Lepo ter v vsem blagoslovljeno in z zdravjem tlakovano pot 

vam želimo v novem letu 2021. 

 
                                          Društvo Blaž Potočnikova čitalnica 

Avtorica slike: Špela Sitar 

 


