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ZGODILO SE JE…
DAN STARŠEV
Dragi otrok, hvala za lepo in domiselno presenečenje, ki si nama
ga pripravil ob dnevu staršev.
Prepričana sva, da je preko 180
svitkov vlilo toplino v srca mnogih staršev. Svitek iz košare, ob izhodu iz cerkve, bova hranila
na prav posebnem mestu. Želiva ti varen korak, naj te tvoj angel varuh vedno spremlja.
mami in ati
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA BPČ

V soboto, 26. 3. 2022, smo se
po dveh letih premora ponovno srečali člani društva BPČ.
Po obdobnem zatišju delovanja je predsednik zbrane nagovoril z besedami: »Kulturno
udejstvovanje se počasi vrača
v naše življenje. Kljub dveletni pavzi upamo, da volja in želja po izvrševanju poslanstva,
ki ga kot društvo opravljamo,
ni usahnila, nasprotno, potruditi se moramo, da društvo sedaj na novo zaživi. Vse, ki v sebi
še čutite iskrico domoljubja in imate kakšne talente, vabimo,
da se aktivno vključite v naše vrste.

Dobrodošli vsi, ki imate morda kakšne neodkrite ideje in pobude. Ne oklevajte in se nam pridružite, veseli bomo vsakršnega
vašega sodelovanja. Predloge nam lahko posredujete v pisni
obliki in jih vržete v nabiralnik pred vhodom v kaplanijo, ali pa
pridete osebno na sestanek upravnega odbora, ki je vsak prvi
petek v mesecu, po večerni maši, v Vidovem domu. Naša velika
želja je tudi, da bi se v društvu ponovno aktivirali mladi, ki bi s
svežimi idejami in pristopi oživili kulturno podobo našega kraja.«
PRIHAJAJOČI DOGODKI…
PLEČNIKOVO OBARVANI ŠENTVIŠKI DNEVI
V letošnjem letu bo rdeča nit Šentviških dnevov 150. obletnica
rojstva arhitekta Jožeta Plečnika. M ed številnimi umetninami, ki jih je ustvaril, je oltar Kristusovega vnebohoda, ki se
skupaj s krstilnico nahaja v naši farni cerkvi, spredaj levo. Po
Plečnikovih načrtih je nastal leta 1955. Zadnji Plečnikov asistent in prej njegov učenec, Anton Bitenc, je bil s Pržana. Plečnik se je zato v naših krajih pogosto mudil. Dela izpod njegovih
rok in rok njegovih učencev naj
bi bile tudi tri hiše, ki se nahajajo na Pržanu, Polanah in pri mizarstvu Černe v Vižmarjah. V
društvu zbiramo podatke o teh
stavbah in kakršnekoli druge
informacije o delovanju Jožeta
Plečnika ter njegovih učencev v
naši četrtni skupnosti. V naprej
hvala!
drustvobpc@gmail.com

150 . obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in smrti Blaža Potočnika

