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Kadar je svečnica zelena, je velika noč snežena.

Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v februarju!
februarju!
ga. Marija Sitar – 2. februar
ga. Ana Zajc – 9. februar
ga. Marija Kovač -11. februar
g. Jože Šurc – 11. februar
ga. Marija Križaj – 15. februar
g. Janez Jereb – 18. februar
ga. Jožica Anzelc - 22. februar
g. Matija Šifrer – 22. februar
ga. Albina Štalekar – 23. februar
g. Miroslav Mlakar – 25. februar
ga. Frida Rozina – 27. februar
ga. Terezija Raspet – 28. februar
enota Naklo – ga. Vera Lunar – 4. februar
ga. Albina Podbevšek – 21. februar
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FRANCE PREŠEREN
(3. 12. 1800 – 8. 2. 1849)

O Vrba, srečna, draga vas domača
O Vrba! srečna, draga vas domača,
kjer hiša mojega stoji očeta;
de b’ uka žeja me iz tvojga svéta
speljala ne bila, goljfiva kača!
Ne vedel bi, kako se v strup prebrača
vse, kar srce si sladkega obeta;
mi ne bila bi vera
vera v sebe vzeta,
ne bil viharjov nótranjih b’ igrača!
Zvestó srce in delavno ročico
za doto, ki je nima miljonarka,
bi bil dobil z izvoljeno devico;
mi mirno plavala bi moja barka,
pred ognjam dom, pred točo mi pšenico
bi bližnji sosed vároval – svet’ Marka.
Marka.
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Januarski in februarski dnevnik
Pravkar smo se poslovili od starega leta, pa je tu že februar –
svečan, kot smo mu včasih rekli.
Februarja pa praznujemo tudi svečnico,
praznik Jezusovega darovanja v templju.
Ime izhaja iz starodavne navade, ko po
cerkvah
blagoslavljajo
sveče,
ki
simbolizirajo Kristusa – luč življenja.
Zanimiv pa je bil že januar, saj smo
praznovali svete tri kralje in obujali spomine
na čase, ko smo na vrata s kredo pisali
letnice in prve črke imen kraljev – Gašper,
Miha Boltežar. Poslušali pa smo tudi
zanimiva predavanja in zvedeli marsikaj
novega.
Francka Valjavec, stanovalka

Strah
Kdor boječ in plah,
naj posluša zdaj,
da bo vedel vsaj,
kaj je strah.
Strah je čuden ptič,
velik kot kotel.
V sredi vam je votel,
okrog in okrog pa nič.
Čisto nič ga ni,
kdo se še boji?
Rozina Frida, stanovalka
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Zapele so nam Kokrjanke
Dnevni prostor se je polnil z pričakajočimi stanovalci: eni na
vozičkih, drugi s hojicami, tretji z berglami … Celo iz gradu so
jih nekaj pripeljali. Vsi smo nestrpno pričakovali začetek petja.
Kmalu so se pojavila enotno in dostojanstveno oblečena dekleta
in žene; za klaviaturo pa je sedel moški, drugi je spremljal
ženske na kitari.
Prva polovica pesmi je bila posvečena
božiču. Povsem drugače pa nam je
izzvenela
pesem
Sveta
noč.
Pevovodkinja je k tej pesmi pristopila
strokovno … Glasovi so se čudovito
ujemali - sopranov in altov. Vse pevke
so pridno sledile gibom pevovodkinje,
kot da se je med njimi vlekla nevidna
nit.
Drugi del je bil sestavljen iz znanih in manj znanih pesmi, med
njimi je bila tudi Larina pesem iz filma Doktor Živago. Vsi smo
občudovali sopranistko, ki je s svojim glasom preplavila celotni
dnevni prostor, pa tudi naša srca.
Uradno se je koncert končal z Avsenikovimi pesmimi, med njimi
so zapeli tudi pesem Slovenija.
Po končanem koncertu smo se težko razšli, polni lepih vtisov in
želja za ponovno srečanje.

Nada Tičar, stanovalka

Moja družina
Prihajam iz velike družine. Oče se je dvakrat poročil. Bila sem
prva hči, najstarejša iz prvega zakona, imela pa sem še mlajšo
sestro. Mati je umrla, oče pa se je ponovno oženil, saj je
potreboval "deklo" - ženo, in nadomestno mater.

5

Druga žena mu je rodila sedem otrok. Skoraj vsako leto enega,
kar jo je zelo izčrpalo, ker je poleg rojevanja delala na
posestvu, pa tudi z otroki ni bilo malo opraviti.
Potem pa se je odločila, da ne bo več rojevala in to je udejanjila
tako, da se je preselila v majhno izbo. V njej je potem vedno
spala, pred spanjem pa se je tudi zaklenila.
Moški tistega časa niso nič mislili na
ženske in njihove potrebe. Tudi
duhovnik v vasi mačehe, ki je bila
vsem – ne samo svojim otrokom –
dobra mati ni hotel razumeti. Ko je
mačeha po maši odšla v spovednico,
ni dobila odveze, ker je po pravici
povedala, zakaj v tistem letu niso
zibali. Biblija namreč uči, naj bo
ženska podložna moškemu. Seveda
pa tudi uči, da mora mož poskrbeti v vseh ozirih za svojo ženo.
Skratka, to so bili zelo hudi časi za ženske, ki so bile na milost
in nemilost prepuščene moškim.
P., stanovalka enote Naklo

Če o svečnici burje ni, malega travna rada znori.
Bratje in sestre Šter
Moji bratje in sestre - z mano vred - so bili vsi pevci. Večkrat
sem mislila, da bi bilo lepo, če bi prišli k nam pet. Skrbelo me
je, da bodo zato, ker nam je umrl brat, ki je bil vodja zbora,
verjetno težko začeli ponovno peti, saj je bil gonilna sila. Potem
so se spomnili, da imajo nečaka, ki je organist in bi jim lahko
pomagal. Poskusili so in uspelo jim je, saj so bili v petju vsi
dobro podkovani.
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Jaz o tem nisem vedela nič. Nekoč sem omenila gospe Irmi, da
bi se lahko dogovorila za en nastop moje družine. O tem je bilo
vse tiho, vendar glej ga, zlomka! Nekega dne mi gospa Irma
reče: »Tvoji bodo prišli jutri pet.« Bila sem popolnoma
presenečena, saj nisem pričakovala, da se bo to res zgodilo.
Težko sem čakala na tisti dan, v strahu, kako bo vse skupaj
izgledalo, saj glavnega pevovodja ni bilo več med nami.
In res so 4. januarja letos prišli,
vsi veseli in tudi malo v skrbeh.
Vem, da so peli predvsem
stanovalcem, najbrž pa so mi
hoteli dokazati, da še zmorejo tudi sami.
Zapeli so nam nekaj božičnih
pesmi in nekaj narodnih, in sicer
zelo dobro.
Nikoli še nismo imeli skupine s
toliko sestrami in brati. To je bilo res nekaj izrednega!
Zadovoljni so bili stanovalci, posebno pa jaz. Upam, da bodo še
kdaj prišli in nam polepšali dan.
Minka Žumer, stanovalka

Leto 2011
Vsak začetek je težak. Vsak po svoje dela načrte, ki niso
sigurni, ne v desni ne levi napovedi naravnih vremenskih
neprilik, ki nepričakovano priplovejo v to naše okolje. Kar
nekako s skrbjo gledamo v prihodnost, a upanje v dobro mora
biti prisotno, saj so se v tisoč letih dogajale grozote in nemir, pa
se je naša okrogla Zemlje spet in spet umirila in gre naprej,
menda po začrtani meji usode. Tako smo tudi to leto pričeli z
optimizmom, čeravno tega in onega prizadene najhujša
življenjska nesreča. Za preživele pa čas teče naprej.
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Tako tudi v tej naši skupnosti za okrog 2oo ljudi pride kaka
urica lepšega razpoloženja. Naprimer, ko nas obiščejo dobri
ljudje; ti prostovoljci nam polepšajo naše trenutke.
Tudi danes nas je v zadovoljstvo pozval ženski pevski zbor iz
Kokre, in sicer s svojimi čudovitimi glasovi. Odzvali smo se z
glasnim ploskanjem in navdušenostjo. Blagohotna urica lepega
zadovoljstva. Želimo si še več takih nastopov.
Ja, življenje teče naprej in se spreminja. Ne delajmo si visokih
utvar, bodimo zadovoljni z malim, to je najbolj sigurno. Bodimo
medsebojni prijatelji.
Naj bo to novo leto dobrohotno in mirno, da bomo leto osorej
rekli: »Ni bilo najhuje, saj je bilo tudi kaj lepega vmes.«
Mislimo in delajmo po človekovi pravičnosti, da bo lepo in prav.
Tako razmišlja pred svojo 90-letnico tukajšnja prebivalka
Samovidka.

Ogledali smo si mozaik patra Rupnika
v cerkvi na Zlatem polju
Odločila sem se, da se tudi jaz udeležim izleta v Kranj, kjer naj
bi si v cerkvi na Zlatem polju ogledali nov mozaik patra
Rupnika.
Z avtobusom smo se odpeljali proti Kranju in se ustavili pred
novo cerkvijo sv. Modesta. Gospod župnik nas je lepo sprejel in
nam predstavil gradnjo cerkve. Zadnja pridobitev je prekrasen
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mozaik v prezbiteriju. O
mozaiku
smo
slišali
zanimivo razlago. Mozaik je
nekaj, kar moraš videti in
ne moreš opisati. Res je
strokovnjak avtor tega dela!
Z nami je bil tudi organist
Ignac Gorjanc s svojimi
pevci. V cerkvi so nam
pripravili pravi mali koncert.
Po ogledu cerkve smo se z avtobusom odpeljali proti Crngrobu
in se ustavili na dvorišču kmečkega turizma. Dobro razpoloženi
smo se posedli za mize. Postregli so nas s čajem, kuhanim
vinom, kavico … in ocvirkovco ter flancati. Privoščili smo si malo
počitka in klepeta ob dobrotah.
Na izletu smo imeli zelo prijazno spremstvo. Z nami so bili tudi
dijaki Škofijske gimnazije iz Ljubljane.
Veseli in zadovoljni smo se posedli v avtobus in se odpeljali
proti Domu.
Najlepša hvala vsemu osebju in organizatorjem tako čudovitega
izleta!
R.A., stanovalka

Fant, ki me je spremljal na izletu, je bil zelo prijazen, takoj sem
videla, da ima dober značaj. Živi v Tupaličah. Veliko sva se
pogovarjala, kako je doma in v šoli. Zna igrati na harmoniko.
Njegov brat igra kitaro, vsi v družini so glasbeniki in včasih
skupaj zaigrajo. Rekla sem mu, naj kdaj pride k nam in nam
kaj zaigra.
V cerkvi na Zlatem polju smo videli zelo lep mozaik. Gospod
župnik nam je lepo razložil, kako je nastajal in kaj pomenijo
posamezni deli mozaika. Lepo so nam zapeli pevci Okteta Klas
pod vodstvom Naceta Gorjanca.
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Izlet mi je bil zelo všeč. Enkrat
sem že bila v Crngrobu, skupaj z
možem. Zelo rada grem na izlete.
Želim si, da bi večkrat organizirali
podobne izlete. Rada izvem in
vidim kaj novega, veliko stvari me
zanima.
Vida Kuhar, stanovalka

V petek, 21. januarja, smo se zbrali pred Domom, da bi
pričakali avtobus, ki bi nas popeljal proti Kranju. Toda ni šlo
brez kolobocij. Nekateri stanovalci so se prijavili, potem odjavili
in nekdo se je odločil, da gre, drugi pa ne, toda pritekel je do
avtobusa in se dokončno odločil, da ne gre.
No, in nato smo se odpeljali. Vendar še ni bilo konec smole. V
Tupaličah, na avtobusni postaji, nam je mahal dijak za
spremstvo, mi pa smo mirno nadaljevali proti Hotemažam. Šele
takrat se je naša Irma spomnila, da smo pozabili na določenega
spremljevalca. Šofer ga je videl, toda ni vedel, zakaj nam fant
maha. Odpeljali smo se do obračališča in se vrnili po dijaka.
Nadaljevali smo pot proti Kranju in se
pripeljali pred cerkev na Zlatem polju.
Osupnil nas je pogled na 14 m dolg
mozaik, ki so ga izdelovali več mesecev
in več umetnikov. Mozaik predstavlja
vstajenje Kristusa, pokristjanjevanje
Slovencev s slapom Savice. S tem so
počastili tudi spomin na Prešerna.
Pot smo nadaljevali proti Crngrobu. Pod
znano cerkvijo je prenovljena gostilna z
lepo
urejenimi
velikimi
prostori.
Zadišalo je po kuhanem vinu, po toplih
obrokih ocvirkovce in po čaju ter kavi.
Ne smem pozabiti tudi na trde flancate.
Pri strežbi so pomagala vsa naša
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sposobna dekleta, za zaključek vsega pa nam je moški oktet, ki
nam je pel v cerkvi, zapel še pesem Pod rožnato planino. To je
bila zahvala, da so prišli z nami v Crngrob.
Tako je minil lep izlet v dokaj lepem vremenu in vsi zadovoljni
smo se vračali proti Domu.
Nada Tičar, stanovalka

Bližal se je dan, ko naj bi šli na izlet, ki ga je organizirala
delovna terapevtka.
Do zadnjega trenutka sem oklevala, ali bom zmožna iti ali ne.
Sreča se mi je nasmehnila in vse je šlo gladko, tako vreme
kakor zdravje. Ni bilo sonca, ni bilo dežja, tako rekoč kislo
vreme in ravno pravšnje za izlet nedaleč od Doma.
Pa smo se vseeno utrujeni pripeljali domov, saj imamo vendar
vsi udeleženci izleta krepko nad 80 let življenja na grbi.
Avtobus z nami vred je ustavil sredi Kranja, kjer smo se ustavili
zaradi mozaika v župnijski cerkvi na Zlatem polju. Pevci so nas
pričakali pri vhodu v cerkev, zapeli nekaj cerkvenih pesmi, med
molitvijo pa smo si ogledali lepe, lesene in doma narejene
jaslice, kar je bil poudarek božičnemu času.
Ko smo si ogledali mozaik in čudovite jaslice, nam je zbor zapel
še nekaj pesmi, nato pa smo se odpeljali proti Crngrobu. Tam
so nas odlično postregli, v slovo pa nam je pevski zbor zapel še
pesem, ki nam je dodatno polepšala dan.
Za spomin nam je župnija podarila kartice detajlov mozaika, ki
nas bodo spominjale na trenutke tistega dne.
Hvala!
Frida Rozina, stanovalka
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Spomini na mlada leta
Bilo je tistega deževnega dne, ko smo sirote zmrzovale; ne
samo zunaj, tudi notranji prostori so bili ledeno mrzli.
Pa niso starši vedeli, kaj naj počno, da bi pregreli notranje
prostore. In glej! Moja mama je bila zelo korajžna, iznajdljiva in
si je izmislila tole, kar se je tudi uresničilo.
Sosed je na svojem delovnem mestu moral pregledovati »kible«
in vrvi, ki so jih potrebovali pri prevozu v dolino. Prazne »kible«
pa so vračali nazaj v hrib. Ko je naprava stekla, je sosed
izkoristil priložnost in je na mestu, kjer je »kibla« nihala in bila
blizu zemlje, odvrgel črn zaklad – premog. Moja mama pa je
sproti valila pripravljene kose premoga v koše. To je trajalo,
dokler ju ni premagal trud in lakota.
To se je nadaljevalo celo zimo,
seveda, če je bila zima suha, brez
snega. Tako smo prišli do toplote,
brez kakršne koli odgovornosti in
brez plačila. Tudi sosedi niso smeli
vedeti, saj smo delali ponoči na
črno.
Srečno smo preživeli zimo in tako
smo
se
greli
brezplačno
s
pretihotapljenim premogom.
Tako sta se moj oče, ki je bil zelo bolan, in žena našega soseda
grela celo zimo, in to brezplačno, z njima vred pa tudi obe
družini.
Srečni smo bili in veseli, da smo z združitvijo moči pomagali
drug drugemu.

S KNAPOVSKIM POZDRAVOM - S R E Č N O!
Rozina Frida, stanovalka
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Kako smo praznovali božič in veliko noč
v moji mladosti
Naš oče, po rodu Gorenjec, rudar v Westfaliji, avstro-ogrski
vojak v prvi svetovani vojni, proti koncu vojne ranjen v nogo,
je bil pripeljan domov v Slovenijo in nastanjen v vojaško
bolnišnico v Brežicah. Ko so ga malo pozdravili, je dobil delo v
rudniku Senovo pri Brežicah. Najel je stanovanje in poklical k
sebi tudi ženo in sina, ki sta bila v Nemčiji. Delo v rudniku je
bilo za njegovo ranjeno nogo sicer pretežko, vendar so se že
nekako pretolkli skozi težave. Družina se je kmalu povečala –
starša sta dobila še hčerko, mene. Nato je oče na dražbi kupil
hišo z nekaj zemlje. Oče, priden kot mravlja, se je lotil žganja
oglja, brat, ki je bil že dovolj velik, pa mu je pri delu pomagal.
Midve z mamo sva pa lepo gospodinjili doma. V hlevu je mukala
kravica, v svinjaku so krulili pujski. Vsako jesen nam je kravica
podarila telička, ki nam je »plačal« davke, iz pujskov so pa
nastale klobase, šunke in rebrca za v ješprenj.
Praznike smo lepo praznovali. Teden dni pred veliko nočjo, na
cvetno nedeljo, smo nesli okrašeno butaro z bršljanom in drugo
zelenjavo k blagoslovu v podružnično cerkev sv. Jakoba. Ko
smo se vrnili domov, je oče izbral šop pušpana iz butare in ga
zataknil za tram v veliki izbi, kjer smo se navadno zadrževali
čez dan. Tam je počakal čez poletje.
Na dan pred božičem smo pa šli z blagoslovljeno vodo po vseh
prostorih v hiši, hlevu, okrog hiše in poškropili vse na okrog, še
trtno brajdo pred hišo. Spotoma smo molili rožni venec. To je
navadno doletelo mene, ker sem bila najmlajša v družini. Voditi
molitev je bila velika čast, zato sem jo vse leto ponavljala, da
se ob božiču ja ne bi kaj zmotila in se osramotila.
Ko je bilo to opravljeno, smo sedli k večerji. Na mizi so čakali
hlebec kruha iz bele pšenične moke, prekajena in kuhana
svinjska rebrca, zabeljeno kislo zelje, velika potica, nadevana z
orehi in smetano. Zraven smo pili kuhano vino, katerega sem
bila deležna tudi jaz, čeprav sem bila »mladi junak«, ki ne pije
nobenega alkohola. Ko smo končali z večerjo, smo se oblekli –
zunaj je bila zima in mraz – prižgali butarico iz trsk, ki so bile
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že poleti natesane iz jesenovega lesa in dobro presušene. Ob
taki praznični razsvetljavi smo se odpravili malo čez deveto uro
v dolino, kjer smo se zbrali vaščani iz treh sosednih vasi in
zaselkov, potem pa skupaj odšli k farni cerkvi - dve uri daleč k polnočnici.
V farni cerkvi je bila slavnostna polnočna maša. Po polnočnici je
bila navadno ob štirih zjutraj maša v naši podružnični cerkvi,
zato smo počakali našega gospoda kaplana, da je šel z nami v
našo vas. Tam ga je določen gospodar povabil na zajtrk, potem
smo se spet vsi zbrali, tudi tisti, ki niso bili pri polnočnici, še
enkrat k jutranji maši. Tako smo opravili svojo versko dolžnost
in smo šli lahko k počitku. Na sveti božični dan se ni spodobili
hoditi na obiske. Srečo smo si šli voščit šele na dan svetega
Štefana.
Tako smo v mojih mladih letih praznovali božič.
MKM, stanovalka

Valentin ima ključe
od korenin.

Utrinke je zbrala in pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec.
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – O malih ljudeh
3. del
Prišla je nedelja, ko so krstili Viktorijo. Ana ji je pomagala, da
sta vse pripravili. Odločili so se, da bodo šli ven na kosilo.
Popoldne pa so posedeli doma pri Kristini. Gospa Marija jih je z
avtom odpeljala v Ljubljano v cerkev. Pri frančiškanih so
opravili krst. Na kosilo so šli k Šestici. Prehitro je minilo vse
skupaj. Kmalu so se vrnili domov. Kristina je poskrbela za
otroka, Ana je skuhala kavo, Marija in Tone pa sta sedla za
mizo.
»Tone, vem kaj se dogaja med vama s Kristino. Tega ne
moreta skriti! Prosim te, ne prizadeni je! Ona zelo potrebuje
moško roko in ljubezen. Bodi ji v oporo!« Tako je Marija
govorila Tonetu. Del tega pogovora je slišala tudi Ana. Postala
je ljubosumna, sklenila je, da svojega brata ne bo dala
nezakonski materi. Kristina je kmalu ugotovila, da je Ana kar
naenkrat postala jezna, a si ni mogla razložiti zakaj. Prijetno
vzdušje je bilo pokvarjeno. Tone ga je hotel znova vzpostaviti,
a mu nekako ni uspelo. Kot bi Viktorija vedela, da nekaj ni v
redu, je ves čas nergala in ni hotela zaspati. Tone jo je nosil
sem in tja, pa mu ni uspelo, da bi se umirila. Marija je
predlagala, da zaključijo s proslavljanjem, da ne bi male čisto
begali. Pričeli so se odpravljati. Prva se je poslovila Marija:
»Zdaj bom večkrat prišla, saj sem podpisala, da bom pomagala
skrbeti za Viktorijo. Hvala vsem in nasvidenje!« Preden je odšla
je še enkrat pomenljivo pogledala Toneta in mu pomežiknila.
Tone je hotel še malo ostati, a je Ana trdo rekla: »Greva
domov! Dosti je bilo, Kristina in otrok se morata odpočiti! Ne
obiraj se, greva!« Presenečen in brez besed je odšel, Ana pa za
njim.
Kristina je še dolgo v noč premišljevala, kaj je pičilo Ano, da se
je obnašala tako tuje. Odgovora ni našla. Sklenila je, da se bo
pomenila s Tonetom.
Ko sta brat in sestra prišla domov, je Ana začela: »Ti, kaj pa
imata vidva s Kristino? Boš zdaj pobiral nezakonske matere?
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Boš celo življenje skrbel za pankrta! To mi ni všeč! Me boš zdaj
pustil samo, me boš zamenjal za ljubico? Čeprav mi je Kristina
všeč, ne bom nikoli dovolila, da bi bila gospodinja pri nas! Vse
kaj boljšega zaslužiš! Otrok drugega moškega ne bo živel pri
nas! Zelo si me razočaral! Nehaj, če je še čas! Mojega
blagoslova ne boš nikoli dobil! To naj ti bo jasno!«
Tone jo je poslušal z odprtimi usti. Le kaj jo je zdaj prijelo?
Odkod naenkrat tako sovraštvo? Do zdaj je mislil, da se imata s
Kristino radi.
Sklenil je, da ne bo nič rekel. Kot ranjena žival je odšel spat.
Dolgo časa je čakal buden. Spati mu ni dala ljubezen do
Kristine in hude besede, ki jih je izrekla njegova sestra.
»Kaj naj storim, bom res celo življenje sam? Mi bodo spet vzeli
ljubezen in srečo?« Sklenil je, da se bo boril. V tej borbi mora
on zmagati!
Zjutraj je vstal, kot vsak delovni dan in se hitro pripravil, ter
odšel na avtobus. Ker se Ana ni dolgo prikazala, jo je šel
poklicat. Rekla mu je, da se slabo počuti in da bo danes ostala
doma, da bo vzela dopust. Brez besed je odšel na avtobus. Ko
se je vozil, je premišljeval, da Ana verjetno spet nekaj naklepa,
zato pa je ostala doma. Zbal se je za svojo ljubezen. A odločil
se je, da bo izbral Kristino, če bo že moral izbrati. Cel dan bil je
slabe volje in sodelavci so ga že zbadali, če je spet nesrečno
zaljubljen. Komaj je čakal, da bo odšel domov. Sklenil je, da jih
bo sestri pošteno napel, če bo spet poskušala užaliti Kristino.
Ko je prišel iz službe mimo sosedove hiše, ga je Kristina
poklicala, naj se malo oglasi. S težkim srcem je vstopil. Takoj je
vedel, da se je nekaj zgodilo, saj je za Kristina sedela za mizo,
bila je zelo razburjena in objokana.
»Draga moja, kaj se je zgodilo?«
»Dopoldne je bila pri meni vaša Ana. Prišla je kot burja. ne
moreš si misliti, kaj vse mi je rekla! Očitala mi je, da sem ji
ukradla brata, da ti hočem podtakniti svojega pankrta.
Bilo je najbolj grozno, ko me je ozmerjal s prostitutko, ter da ti
s tako žensko že ne boš hodil. Zagrozila mi je, da me ne čaka
nič dobrega, če te takoj ne pustim na miru. Povem ti, da je bilo
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tako hudo, da sem pripravljena pretrgati vse stike s teboj,
čeprav te imam zelo rada. Saj ne bi želela živeti v takem
peklu.«
Tone jo je dvignil s klopi in jo nežno stisnil k sebi in poljubil.
»Kristina, ti veš, da moje srce bije zate. Komaj sva se navadila
drug drugega, zato te nočem izgubiti. Preveč lepo mi je s teboj
in z Viktorijo, da bi vse to pustil. Trdno sem se odločil, da
ostanem z vama, Ana pa naj ostane sama, mogoče bo čez čas
mislila drugače in ji bo žal za vse hude besede. Verjemi mi, da
sem dovolj močan, da vaju bom branil pred njeno hudobijo.«
Dolgo časa sta še govorila, tako, da je bila ura že kar pozna.
Kristina je dala spat otroka, ki je hitro zaspal. Tone pa se je
odločil, da bo nocoj ostal pri njej. Prvič sta skupaj legla v
posteljo. Dolgo sta se objemala in poljubljala in na koncu
doživela združitev, po kateri sta že dalj časa oba hrepenela.
Sladko potolažena sta zaspala tesno objeta.
Zjutraj je Tone odšel od Kristine na avtobus. Ko je na postaji
našel sestro, ga je samo grdo pogledala in se obrnila stran. Bilo
ji je jasno, kako se je brat odločil. Bila je zelo jezna, vedela je,
da je Kristina premagala njeno hudobijo in odpor. Celo pot je
kuhala mulo, nič pa ni upala reči, saj je globoko v srcu vedela,
da ni storila prev. Vedela je, da bo rabila veliko časa, da bo
svojo neumnost popravila. Bila pa je preveč trmasta, da bi se
bratu opravičila.
(se nadaljuje)
Olga Marinšek Kepic

_______________________________________

Prisrčno pozdravljena:
enota Naklo – ga. Agatija Kostić
Poslovili sta se:
ga. Marija Sedej, ga. Pavla Trelc
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VABILO ZA FEBRUAR 2011
ROČNA DELA – ponedeljek in četrtek ob 9.15 uri v del. ter.
VAJE ZA VADBO SPOMINA – poned. ob 11. uri v del. ter.
SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – torek ob 10.15 uri
KRIŽANKA - sreda ob 13.15 uri v delovni terapiji
KNJIŽNICA – sreda od 14. – 14.30 ure v delovni terapiji
MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v Josipinini sobi
JUTRANJA TELOVADBA –
NOVI DOM – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri
GRAD PRITLIČJE – od ponedeljka do petka ob 7.45 uri
GRAD 3. NADSTR. – ponedeljek, sreda in petek ob 8.45 uri
-------------------------------------------------------------------

o
o
o
o
o
o
o

Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 2. februar ob 10. uri v delovni terapiji in
sreda, 16. februar ob 10. uri v delovni terapiji
____________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem
četrtek, 3. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
KULTURNI PROGRAM OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU
stanovalci, voditeljice skupin starih za
samopomoč in citrarka Francka Šavs
ponedeljek, 7. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
ponedeljek, 7. februar ob 15. uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
sreda, 9. februar ob 10.00 uri v delovni terapiji
____________________________________________
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KONCERT Moškega pevskega zbora
Peter Lipar iz Kranja
sreda, 9. februar ob 16. uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
TOMBOLA v novem domu
četrtek, 10. februar ob 11. uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
IGRICA VEVERIČEK SE PREDSTAVI in KREATIVNA
DELAVNICA z učenci Osnovne šole Olševek –
četrtek, 10. februar ob 16. uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
MAŠA –
petek, 11. februar ob 10.30 uri v Josip. spominski sobi
____________________________________________
KONCERT ljudskih pevcev iz Ivančne Gorice
sreda, 16. februar ob 16. uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikašico Darjo Jelenc
četrtek, 17. februar ob 9. uri 1. in 2. nadstropju gradu
____________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce
rojene v januarju s harmonikašico Darjo Jelenc
četrtek, 17. februar ob 10. uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
TOMBOLA v gradu
petek, 18. februar ob 10.30 uri v dnev. prost. v pritličju
____________________________________________
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KVIZ z Olgo Kepic
sreda, 23. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
PEKA PIŠKOTOV
četrtek, 24. februar ob 10. uri v dnevnem prostoru
____________________________________________
DIABETIČA SKUPINA z med. sestro Sabino
petek, 25. februar ob 10. uri v delovni terapiji
____________________________________________
GOSTJA MESECA VIDA KEŠNAR JAUH
POTOPISNO PREDAVANJE – Romanje k sv. Jakobu
v Santiago de Compostela v Španiji
za datum se še dogovarjamo
____________________________________________
Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka
(Iz objektivnih razlogov lahko pride do spremembe programa.)

Ni zime brez snega, ni pomladi brez cvetja,
ni veselja, če ga nimaš s kom deliti.
(srbski pregovor)
_____________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelek, profesorica, zunanja sodelavka
Za interno uporabo.
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