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SPOMINSKI UTRINKI OBELEŽITVE LETOŠNJEGA
PRAZNIKA KULTURE
Zaradi prepovedi združevanja je letos odpadel tradicionalni
pohod s sv. mašo in kulturnim programom na Šmarni gori.
Da pa ne bi šel Prešernov dan povsem neopazno mimo, smo
se v našem društvu odločili za nekoliko drugačno obeležitev
praznika. Na poti na Šmarno goro smo postavili table s Prešernovo poezijo in s tem dejanjem navdušili mnoge pohodnike, ki so se na ta dan podali na goro in ob postanku prebirali
pesmi velikega poeta.

PRIHAJAJOČI DOGODKI
PRAZNOVANJE DNEVA STARŠEV
V sredo, 25. marca, po sv. maši ob 18.30, bomo praznovali
Dan staršev. P raznovanje bo potekalo prek spleta.
Z vašo pomočjo bomo oblikovali kratko akademijo, ki je običajno
potekala v Ljudskem domu, zdaj pa zaradi epidemije to žal ni izvedljivo.
In kaj morate storiti: prosimo otroke, mladostnike, starše in stare
starše oz. vse, ki želite sodelovati, da najkasneje do 20. marca posnamete do največ dve minuti trajajočo pesmico, skladbo,
razmišljanje … ki govori o starševstvu, o hvaležnosti, veselju, pa tudi o skrbeh, ki jih prinaša starševstvo. In seveda ne pozabite tudi na
nebeško mater Marijo, saj bo na ta dan tudi njen praznik.
Posnetek prek spletnega programa WeTransfer pošljite na
elektronski naslov: dogodek@vurusic.si.
Starši, prosimo vas, da spodbudite otroke k sodelovanju!
Veseli bomo tudi vaših prispevkov.
Povezava do dogodka bo objavljena na spletni strani Župnije
Ljubljana Šentvid.

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
Vse člane Društva Blaž Potočnikova čitalnica vabimo na letni ZBOR
ČLANOV, ki bo v soboto, 13. 3. 2021 ob 20. uri prek Zoom povezave.
Povezavo boste prejeli na vaše elektronske naslove.
V skladu z določbami statuta je zbor članov obvezen, hkrati pa je to
dogodek, na katerem se oblikujejo smernice delovanja društva ter
se na njem odloča o vseh drugih najpomembnejših vprašanjih glede
prihodnosti društva, zato upamo na številčno udeležbo.

