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Če Martin sonce ima, pride rada huda zima.

31. OKTOBER , DAN REFORMACIJE
V Sloveniji je dan reformacije državni praznik od leta 1992.
Slovencem je reformacija prinesla prvo knjigo in s tem knjižni
jezik, poleg tega pa tudi prvo omembo pojma Slovenec.
Reformno gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve
Katoliške cerkve, pa tudi do nastanka novih Cerkva, se je začelo
31. oktobra 1517, ko je katoliški menih in profesor za biblijsko
teologijo Martin Luther na vrata cerkve v nemškem
Wittenbergu obesil 95 tez, v katerih je zahteval prenovo Cerkve.
Osrednja osebnost slovenskega
protestantizma je postal Primož
Trubar. Leta 1550 je napisal
Katekizem, prvo knjigo v
slovenskem jeziku in prvo
slovensko tiskano knjigo sploh, ki
ji je dodal še Abecednik.
Najpomembnejše delo slovenskega
protestantizma je po mnenju številnih strokovnjakov prevod
Biblije, ki jo je Jurij Dalmatin leta 1584 dal natisniti v
Wittenbergu.
V času reformacije je nastala tudi prva slovenska slovnica
Zimske urice, najbolj znano delo Adama Bohoriča. Napisana je
v latinščini in dokaže, da se slovenski jezik da znanstveno
proučevati.
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1. NOVEMBER , DAN SPOMINA NA MRTVE
Dan spomina na mrtve je v slovenski ljudski kulturi znan kot
vsi sveti, ponekod tudi kot vahti. Prazniku so pripisovali velik
pomen, kar dokazuje tudi post na predvečer praznika. Povezan
pa je tudi z nekaterimi šegami, med drugim s pobiranjem
obrednega kruha po hišah. Pomen vseh svetih v slovenski ljudski
kulturi dokazuje tudi post na
predvečer praznika, ki je v navadi
od 14. stoletja. Post je bil na
slovenskem etničnem območju zelo
strog. Na Slovenskem je bila
skoraj povsod značilna pogostitev
vernih duš. Na mizi so čez noč
puščali hrano in pijačo zanje,
zjutraj pa so jo použili kot
posvečene darove, ki prinašajo
zdravje in rodovitnost.
Prvo pričevanje o obhajanju praznika vseh svetnikov na 1.
november sega v čas okoli leta 800. Vsi sveti, praznik vseh
svetnikov in rajnih, so bili po 2. svetovni vojni preimenovani v
dan mrtvih, po zakonu o praznikih iz let 1989 in 1991 pa v dan
spomina na mrtve.
Po poganskem animističnem verovanju je bil čas okoli zimskega
sončnega obrata čas mrtvih, katerih duše naj bi se v dolgih nočeh
vračale. Po krščanski veri pa so rajni pomenili duše v vicah, ki se
morajo očistiti grehov, preden smejo v nebesa. Za to naj bi jim
bila potrebna molitev živih.
3

Prvi november
Bliža se 1. november, žalostni dan, ko se spominjamo naših
rajnih. V Sloveniji je to tudi državni in krščanski praznik, na
katerega ljudje obiskujemo pokopališča, prinašamo cvetje in
prižigamo sveče, opravimo pa še poseben obred blagoslova
grobov.

Človek je kakor kaplja rose na listu,
veter pihne, ni te več!
Ljudje kot si ti,
nikoli ne umrejo,
le v velikem gozdu zaidejo s poti.
Zatorej, zbogom med zvezdami!
Noč, ki ne pozna jutra,
ni tvoja poslednja noč.
Naselila se je, z zvezdami posuta,
v očeh tvojih dragih,
vseh, ki si jih ljubila nekoč.
T. Pavček

F. V., stanovalka
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Stanovalke enote Naklo o gobah in kostanju
V okolici Cegelnice, od koder sem doma, je bilo v gozdovih
vedno veliko gob. Še pet let nazaj sem jih nabirala, potem pa
sem jih doma očistila in jih še isti dan pripravila za obed, kosilo
ali večerjo.
Največkrat sem jih prepražila na
čebuli, na koncu pa sem dodala še
jajca. Moja družina je komaj čakala,
da sem jed postavila na mizo.
Jeseni pa me v gozd niso zvabile
samo gobe, ampak tudi divji kostanj,
Tega sem najprej izluščila iz ovoja,
ga s sekirico zdrobila in ga namočila
v žganje. Po dveh tednih sem
tekočino precedila in jo kasneje
uporabljala kot naravno mazilo za
noge.
Slavka Bratina
Nabirala sem različne gobe, največkrat pa jurčke, turke, marele
in lisičke. Gobe sem sušila na soncu, najlepše pa sem vložila.
Marija Klanjšek
Kostanj je bil najboljši takrat, ko
smo ga pekli v žerjavici. Veliko
lažje se je lupil, če je bil pečen in
ne kuhan. Včasih pa smo ga tudi
skuhali.
Jeseni pa so bile velikokrat na
jedilniku tudi gobe. Iz gob smo
pripravljali različne juhe.
Nežka Fister
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Najpogosteje sem nabirala kostanjevke, ki rastejo v iglastih
gozdovih, zlasti pod smrekami in borovci..
Najboljše so bile s smetano in jajci.
Mlade kostanjevke in jurčke pa sem
vlagala.
Jeseni pa je zadišalo tudi po kostanju.
Ko smo ga nabrali, smo ga pekli ali
kuhali.
Angelca Logar

Zlata jesen

Jesen rumena, zlata žena,
otroci se je vesele,
rdeča, bela in rumena
po drevju jabolka zore.
Jesen je res čudoviti čas. Vse naokoli
dozoreva - po vrtovih razno sadje, po
njivah še zadnje poljščine, gozdovi
rumenijo, vse se pripravlja na zimsko
spanje.
Nekaj posebnega pa so vinogradi. Ko
pogledaš po brajdah in občuduješ
obložene s sladkim grozdjem. To je
čudovit pogled. Ko grozdje potrgajo, ga
odpeljejo v stiskalnico. Stiskalnica poka,
grozdje se joka, mi pa dobimo sladki
vinski mošt. Spravijo ga v za to
pripravljene posode, kjer zori do Martina.
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Sveti Martin mošt spremeni v dobro mlado vino. Nobeno slavje
ne mine brez te opevane pijače. Tudi v vseh cerkvah ga
blagoslavljajo in darujejo Bogu ter se zahvaljujejo za ta dober
sad. Otrokom dobro in sladko sadje da, vsem ostalim dobro
vino, zato ga vsi častimo.

Kdo ga piti zna,
lepo življenje ima!
Vino ni samo pijača,
vino je tudi zdravilo in poživilo.
Albina R., stanovalka

Vsak letni čas ima svoje čare
Vroče počitnice so minile in naš Dom počasi dobiva novo
podobo. Zjutraj smo lahko občudovali naše pridne delavce, ki
prenavljajo del našega Doma. Na visoki stavbi so na strehi že
zamenjali letve in ogrodje.
Naša Irma pa je september
obogatila z izletom v Ljubljano.
Celo uro smo se z ladjico vozili po
Ljubljanici in občudovali okolico.
Po poletnem dopustu sta k nam
zopet
začela
prihajati
gospa
Debelakova in gospod Ogris, ki nam
vedno povesta kaj lepega in
zanimivega.
Zabavamo
se
ob
tomboli, šli smo na sprehod do
jezera Črnava, s petjem nas je
razveselil gospod Gorjanc, imeli
smo tudi mašo …
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Vsak dan nas preseneti s čim novim, zato se lahko pohvalimo,
da se imamo dobro in lepo.
Francka Valjavec, stanovalka

Z vami
Prihodnji mesec bo preteklo šest let, odkar hodim v Dom
starejših občanov v Preddvoru kot prostovoljka.
Vsak mesec enkrat vodim KVIZ. Začnem ob pol enajstih in
končam okrog poldneva.
Kako ta KVIZ izgleda?
Pripravim od osemdeset do sto vprašanj. Lahko so taka, da se
nanašajo na splošno izobrazbo sodelujočih. Lahko pa so tudi iz
različnih področij: kultura, zemljepis, zgodovina, šport.
Največkrat so vprašanja iz več področij.
Na vsa vprašanja napišem za sebe, ustrezne, pravilne
odgovore. Zato velikokrat uporabljam tudi enciklopedijo in
slovar.
Vedno postavim tudi nekaj vprašanj iz današnjega življenja ali
kakšnih velikih dogodkov, ki so zgodijo.
Na začetku kviza se sodelujoči zberejo v
skupine, po svoje. Nato gospod Aleksa
pripravi vse, kar pri KVIZU rabimo. Najbolj
važne so žogice, katere dobijo za pravilen
odgovor. Vsaka skupina jih ima deset. Če
odgovor ni pravilen, žogice ne dobijo.
Ponavadi dobijo vsi po deset žogic, ker na
vsa vprašanja odgovorijo pravilno.
Nagrade seveda niso materialne, le ustna
pohvala.
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Oskrbovanci pri KVIZU zelo radi sodelujejo, ponavadi jih je od
petindvajset do trideset ali več. Nekaj je takih, ki veliko vedo in
na vsa vprašanja znajo odgovoriti. Te je treba kar malo utišati.
V času kviza se zelo zabavamo in zelo resno tekmujemo. Med
vprašanjem imamo majhne odmore. Te popestrim s
smešnicami, ki jih imajo zelo radi.
Največ problemov imamo zaradi prehitrih odgovorov. Vsi želijo
odgovoriti, če znajo, odgovarja pa le ena skupina, ostali so tiho.
Ko končamo tekmovanje, nam ostane še dvajset do štirideset
vprašanj. Na te pa lahko odgovarjajo vsi, po pravilu: kdo bo
prej.
Oskrbovanci zelo aktivno sodelujejo in čas nam zelo hitro teče.
Rada hodim v DSO Preddvor. Veselim se, da lahko starejšim
ljudem polepšam nekaj ur.
Moj KVIZ točnega urnika nima, saj vedno pridem prej in se z
udeleženci osebno pogovarjam. Rada jih imam in upam, da
nam bo dano, da se bomo še dolgo srečevali.
HVALA VAM, PRIJATELJI, ZA VAŠE SODELOVANJE!
Olga. M. Kepic, prostovoljka

Kratka pot do Ljubljane v Cankarjev dom
Upokojenci Preddvora smo se udeležili 12. Festivala za tretje
življenjsko obdobje, ki jem osrednji dogodek Evropskega leta
2012 v Sloveniji.
Že zjutraj sem si pripravila zajtrk, potem me
je naš hišnik Franci peljal do Preddvora, od
tam pa smo se z avtobusom odpeljali proti
naši prestolnici Ljubljani.
V Cankarjevem domu smo se udeležili nekaj
predavanj o zdravju in se odločili tudi za
kakšen hiter pregled. Ogledali smo si kulturne in folklorne
9

nastope, največ ponudbe pa je bilo na stojnicah, kjer so
različna podjetja predstavljala svoje izdelke – pripomočke za
lajšanje različnih bolečin, ki največkrat pestijo starostnike.
Udeležila sem se predavanja na temo, kako ublažiti bolečine v
križu in sklepih in predavanja o naravni pomoči telesu in ožilju
za zaščito pred kroničnimi obolenji. Pregledali so mi ožilje, izvid
še pride.
Po vsem, kar smo si ogledali in poslušali v Cankarjevem domu,
smo se napotili v Medvode, kjer nas je čakalo dobro kosilo. Po
okrepčilu in počitku smo se odpeljali nazaj proti Preddvoru.
Domov me je pripeljal gospod Roblek iz Potoč.
Hvala vsem za tako pester dan, ki smo ga skupaj preživeli v
Ljubljani.
Marija Bliznac, stanovalka

Buča, hrast in Lenart
Pridni Lenart se je pri delu utrudil, zato je legel v senco, da
odpočije. Legel je kar v travo, v hladno hrastovo senco. Malo
podremal, nato pa opazoval naravo okrog sebe. Senco mu
delal mogočen hrast, na drugi strani pa
bila njiva.

si
je
je
je

Na robu njive so bile buče. Bučna rastlina
se je plazila po tleh in njeni plodovi so
prav tako ležali na tleh, saj so bile to
debele, težke buče.
Lenart je modroval:
»Hrast je velik in močan, njegove veje so
tudi krepke – hrastovo vejo je težko
prelomiti. Pa so hrastovi plodovi tako
majhni, želod jih imenujemo. Buča je pa
samo pri tleh, po tleh se plazi, plodove
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ima pa tako velike – tako ni pravično.«
Lenart je zopet malo zadremuckal in dobro mu je delo, ker je
zapihal lahen vetrič. Toda, joj! S hrasta mu je padel droben
želodek, prav na nos. Kar zabolelo ga je, vendar je ostal cel.
Kaj bi šele bilo, če bi na hrastu rasle buče, velike in težke in bi
mu buča priletela na nos! Ubogi nos in ubogi Lenart, saj bi mu
razbila cel glavo, ne samo nos.
»Pa je v tem božjem stvarstvu le prav urejeno, da na hrastu
raste drobni želod, na šibki bučni rastlini pa se redijo debele in
težke buče,« je ugotovil Lenart. Uganka:

Oče je velik kakor hrast,
mati je huda kot pošast,
otroci pa so vsi dobri.
Kaj je to?
Marija Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Pregovori o vremenu

Če jeseni ni kam devati, spomladi ni kje jemati.
Če se polž globoko zakoplje, se huda
zima prikoplje.
Ako zgodaj listje pade, so rodovitne
njive rade.
Če hrast listje obdrži, bo mraz vse
zimske dni.
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Zlata ptička
Zlato ptičko so ujeli
trije fantje mladi.
Kdo imel bo zlato ptičko?
Vsi bi ptičko radi.
Zlata ptička govorila:
Če me izpustite,
prvo željo vam izpolnim
vsakemu. Želite?
Prvi fantič je govoril:
Daj mi tako čašo:
vedno pijem, ne izpijem.
Želel si, imaš jo.
Drugi fantič je govoril:
Daj mi tako mošnjo:
vedno štejem, ne preštejem.
Uslišala je prošnjo.
Tretji fantič je govoril:
Daj mi srce tako:
hudi časi, vedro čelo,
jasno uro vsako.
Kar želeli, so imeli,
pa so šli po svetu.
Vsak po svoje so živeli
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na tem božjem svetu.
Prvi fant samo popival,
po jarkeh polegal,
drugi fant je kvartopiril,
se s sleparji kregal.
Tretji fant ob zori vstajal,
hodil je na delo,
v mraku se domov je vračal
pa zapel veselo.
Župančičevo pesem po spominu zapisala
Francka Valjavec, stanovalka

Srajca srečnega človeka
Zgodba se je dogajala v času, ko so ljudem vladali cesarji. Tudi
v tej deželi je bilo tako. Ker pa je bil cesar človek, prav tako kot
drugi iz mesa in krvi, se je zgodilo, da je tudi zbolel – kakor
pač človek!
In v tej deželi je cesar zares zbolel. Klicali so zdravnike – enega
in drugega. Vsi zdravniki so se na moč trudili, da bi cesarja
pozdravili, toda to se ni zgodilo. Najrazličnejša zdravila niso nič
pomagala. Še zeliščarja so poklicali. Ta je zdravil s čaji, ki prav
tako niso pomagali. Zdravnik se je navsezadnje domislil, da bi
cesar moral obleči srajco srečnega človeka. In kje dobiti srajco
srečnega človeka?
Razposlali so cesarske sle v mesto, na podeželje. Pa pomislimo,
kako se jim je godilo in kakšen uspeh so dosegli. Začeli so v
mestu.
Prvi meščan je tožil, da je zelo nesrečen, ker so mu znižali
mesečni zaslužek – je daleč od tega, da bi bil srečen! Drugi je
zelo nesrečen, ker ima premajhno stanovanje, sosed pa ima
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tako lepo in veliko. Naslednji meščan je zelo nesrečen, ker nima
prevoznega sredstva, ki bi ga tako rad imel. Njegov sosed se
pritožuje, ker ga moti zvok iz spodnjega stanovanja, tam
namreč fantič vadi trobento. Naslednji meščan toži, da sosedovi
otroci preveč kričijo … In tako naprej. V mestu torej niso našli
srečnega človeka. Odjezdili so na podeželje.
Pri prvem kmetu so izvedeli, da mu je vse pridelke potolkla
toča, celo na kletnem oknu je razbila šipo. Drugi kmet je zelo
nesrečen, ker ga sin ne uboga, na polju dela kar po svoje.
Naslednji kmet ime velik, moderen hlev, toda mleka ne more
spraviti v promet, četrtemu je poginila svinja – to pač ni sreča!
Pri naslednji kmetiji so izvedeli, da je pšenica slabo obrodila, pri
njegovem sosedu pa gnije krompir. Na kmetiji v bližini gozda je
lisica odnesla dve kokoši …
Od daleč so zaslišali vriskanje in petje.
Prihajalo je s planine. Korajžno so spodbodli
svoje konje in se podali na planino. Kaj
kmalu so našli vedrega pastirja, ki je
žvižgal, vriskal in pel. Razveselili so se ga!
In pastir jim je odgovoril, da je res srečen!
Kaj ne bi bil: sonce sije, rožice cveto, ptički
pojejo, živinica se pase, nikomur nisem na
poti, lepo mi je! Začeli so ga nagovarjati,
naj jim proda svojo srajco, ki bo za cesarja,
da bo ozdravel in da jo bodo drago plačali.
»Srajce pa nimam,« je odgovoril pastir.
Prav potrti so se cesarski sli vračali na dvor.
Kako so se izgovorili pri cesarju in kaj so
mu poročali, ni znano. Tudi ni znano, če se je cesar pozdravil in
če še živi. Če živi, mu voščimo zdravja in srečo še naprej, če
ne, pa blažen počitek ne »onem svetu«

Povzetek besedila neznanega avtorja zapisala
Marija Klanjšek, stanovalka enote Naklo

14

Je živela deklica
Je živela deklica
po imenu Olgica,
imela pa je fantiča
po imenu Brankota.
Branko ji tak' govori
Olga, Olga, Olga ti,
le počakaj ti na me,
samo kratki leti dve.
Leti dve minula so,
Brankota še ni domov,
Olga b'la je žalostna,
izbrala si je drugega.
Spet leta dve minula so,
Branko prišel je domov,
iztrgal si je ojster meč,
odsekal Olgi glav'co
preč.
Glavca po vodi plavala
in tiho odgovarjala,
falot si bil, falot še boš,
dokler po svetu hodil boš.
Po spominu zapisala
Frančiška Valjavec, stanovalka

Vinotoka če zmrzuje, pa prosinca odjenjuje.
Vinotoka deževanje, grudna vetrov divjanje.
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Vinotok

Grozdje mastí veseli Dolénjc,
vózi pa mošt bogati Gorénjc.
Oktober je bogat mesec. Vinogradniki oberejo grozdje in ob
trgatvi , ki se zaključi veselo in s pojedino, velikokrat zapojejo
in celo zaplešejo. Vinogradniki oberejo svoje pridelke in jih
uskladiščijo. Kmetje pospravijo pridelke in pripravijo njive za
naslednje leto, kar pomeni, da je treba zemljo pognojiti in
zorati.
O tem smo se pogovarjali v
skupini in gospa Beguševa je
povedala, da
ko je bila
mlada in sta bila oba brata v
vojski, oče pa je bil že star,
je morala sama napreči
konja in orati. To ni bilo
lahko opravilo, saj je bilo
treba močno pritisniti ralo ob
tla. Oče je potem njivo še
posejal, ker tega opravila ni
zaupal mlajšim.
Tako se spominjamo mladih let, različnih opravil, veselja in tudi
žalosti v naši skupini Trobentice Naklo.
Marija Jereb, prostovoljka

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec.
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
10. del

»Nič več ne bom tukaj! Domov grem! Saj tukaj nimam kaj
iskati! Ne zdržim več! Moram ven! Izabela, saj si zdaj verjetno
srečna, ker si nam vzela očeta. Kar imej ga! Upam, da bo tudi s
teboj naredil tako, kot je z nami. Veš, da bi ti to privoščila!«
Čisto je ponorela, besede so vrele iz nje in nihče je ni uspel
potolažiti. Odvihrala je iz stanovanja. Pavle je stekel za njo.
Viktorija se je opravičila Izabeli: »Prosim, ne zameri ji, zdaj je v
občutljivih letih. Saj veš, 18 jih ima in rada bi bila že odrasla,
pa je klub temu še velik otrok, ki se je dal zapeljati svojim
čustvom. Zahvaljujem se ti za vse in res, oprosti, ker smo ti
pokvarili lep večer!«
Izabela ji je zagotovila, da vse to razume. Monika se namreč
čuti ogrožena, ker si življenje še napačno razlaga. Ne more
razumeti, da ljubezen lahko tudi ugasne, kot se je to zgodilo
Viktoriji in Pavletu.
Vseeno pa je grenek spomin na ta dogodek ostal. Izabela se je
spraševala, če je prav ravnala, ko jih je povabila.
Pavle pa je tekel za hčerjo. Pri izhodu iz bloka jo je ujel. Trdo jo
je prijel za roko in jo ustavil. Prisilil jo je, da ga je poslušala:
»Monika, le kaj te je obsedlo? Le kako si mogla takole pokvariti
lep večer? Sploh ne razumeš, da vas imam zelo rad in te
ljubezni mi nihče ne bo vzel. Z mami sva se odločila, da ne
bova več živela skupaj, ker mamici ni več zame. Ne moreš pa
zahtevati od mene, da bom živel sam. Mislim, da sem naredil
tako, kot je najbolj prav! Želim, da ostanemo prijatelji in ne
sovražniki. Vrata mojega stanovanja so ti vedno odprta. Želim
pa, da mi s taki obnašanjem prizaneseš. Verjemi in spoznaj že
enkrat, da ti Izabela ni tekmica. No, ali sva prijatelja?«
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S solznimi očmi je molče prikimala. Ko sta prišli Viktorija in
Jerneja, ni več jokala, z očetom se je pametno pogovarjala.
Odpeljale so se domov, Viktorija se je odločila, da se s svojo
hčerjo pametno pogovori. Vso pot do doma so molčale, Viktoriji
je bilo kar prav, saj si je v glavi izoblikovala pogovor s hčerjo.
Vedela je, da ne bo lahko, saj je bila Monika globoko prizadeta,
ker je bila še premlada, da bi razumela položaj v katerem se je
znašla.
Ko so prišle domov, je Viktorija oddala Jernejo mami Kristini, z
Moniko pa sta odšli v stanovanje.
Monika je jezno rekla:
»Vem, mami, da me boš zdaj okregala. Ampak jaz še vedno
mislim, da sem imela prav. Izabela nam je vzela očija, zdaj
živita skupaj, za nas ne bo več imel časa. Boš videla, da bo
tako! Sovražim jo in nikoli ji ne bom tega odpustila!«
Viktorija jo je mirno poslušala. Bila pa je kar malo presenečena
nad hčerkino reakcijo. Sploh nikoli ni razmišljala, da bi lahko
nastal ta problem. Pomirjujoče je začela:
»Ne, nič te ne bom kregala! Samo rada bi ti marsikaj razložila.
Najprej mi povej, če bi ti lahko živela ob fantu, ki ga nimaš več
rada? Upam, da si že toliko stara, da veš, da ljubezen ni večna.
Marsikatera se ohladi ali celo ugasne. Moram ti povedati, da se
je meni tako zgodilo. Moja ljubezen je umrla, močnejša je bila
skrb za Jernejo, ki me brezpogojno potrebuje. Z očijem sva se
lepo zmenila, da bova šla narazen, a bova kljub temu ostala
prijatelja. Obljubil je, da bo vedno skrbel za vaju in vama nudil
vso ljubezen in pomoč. Moraš pa ga razumeti, da je moški, ki
ne more živeti sam. Vesela sem, da se je odločil za Izabelo, ki
je človek z velikim srcem. Rada ga ima in vem, da bo vzljubila
tudi vaju, ki sta njegova kri. O tem sem prepričana! Nikoli več
ne smeš pomisliti, da vama je očija vzela. Tako se je pač
zgodilo. Če te vse to še ni prepričalo, ti bom povedala še eno
skrivnost, samo prosim te, da jo obdržiš zase. Prav zaradi vaju
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se je Izabela operirala, da ne bo nikoli imela otrok. Mislim, da
je to velika žrtev in dokaz, kako čudovita ženska je. Pomisli,
odpovedala se je materinstvu, ki je za vsako žensko vrhunec
življenja. Monika, premisli in spoznala boš, da res nisi imela
prav!«
Pustila je hčer samo in odšla po Jernejo. Ko je pogledala svojo
mamo, je ugotovila, da se je zelo spremenila. Postala je zelo
suha in bleda. Prestrašila se je:
»Mami, se ti ne počutiš dobro? Kaj ti je? Joj, toliko imam svojih
problemov, da sem nate kar pozabila. Povej mi, kaj te boli? Ali
naj pokličem Pavleta, da te prijavi na pregled? Še danes se bom
po telefonu zmenila z njim.«
»Veš, Viktorija, nič ni narobe, le staram se. Pomisli, da so tu
leta. Kmalu jih bom 75, to pa je že nekaj! Zato ne skrbi! Če pa
ravno želiš, se tudi lahko zmeniš za pregled pri zdravniku.
Ampak le zato, da boš ti mirna.«
Malo sta še poklepetali o dogodku na obisku in o pogovoru z
Moniko.
Monika pa ni in ni mogla razumeti odnosa med očetom in
Izabelo. Bila je prepričana, da je ogoljufana. Počutila se je
strašno, potrebovala je nežnost, prijateljstvo, ljubezen.
Olga Marinšek Kepic
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VABILO ZA NOVEMBER 2012
enota NAKLO
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –
od ponedeljka do petka od 14.30 – 15.30 ure
v avli enote Naklo
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb sreda ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
o MOLITVENA URA z Magdo Gros in Marijo Čadež četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o ROČNA DELA petek ob 10.15 uri v avli enote Naklo
o TELOVADBA torek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo
petek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo
------------------------------------------------------------------POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE z ga. Faniko Pagon –
ponedeljek, 5. november ob 10.30 uri in
ponedeljek, 19. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
KVIZ –
torek, 6. november ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
_____________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak –
sreda, 7. november ob 13. uri v del. terapiji v enoti Naklo
__________________________________________________
sv. MAŠA –
četrtek, 8. november ob 10.30 uri v kapeli v enoti Naklo
__________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ
V DRUŽBI DOBRIH KNJIG IN PRIJETNIH LJUDI –
ponedeljek, 12. november ob 10.30 ure v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
VAJE ZA VADBO SPOMINA –
torek, 13. november ob 10.30 uri v enoti Naklo
_____________________________________________
KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA ISKRA KRANJ 20

torek, 13. november ob 16.15 uri v enoti Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc –
četrtek, 15. november ob 15.15 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom –
ponedeljek, 26. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
TOMBOLA –
torek, 27. november ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
NASTOP UČENCEV 5. razreda OSNOVNE ŠOLE NAKLO –
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Šopek pesmic za babico in dedka
Prvo soboto v mesecu decembru (8.12.2012)
želimo v enoti Naklo pripraviti prireditev,
na kateri bi svoje pevske, glasbene, plesne,
recitatorske, voditeljske … talente svojim babicam
in dedkom predstavili vnuki in pravnuki.
Z željo, da skupaj pripravimo kar najbolj pestro dopoldne
za naše stanovalce vabimo vse,
ki želite sodelovati, da se do petka, 16.11.2012
vpišete v recepciji Doma ali pokličete
na tel. številko 041 335 044
(Irma, delovna terapevtka).
Veselimo se sodelovanja z vami!
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VABILO ZA NOVEMBER 2012
DSO Preddvor
o SKUPINE ZA SAMOPOMOČ –
torek ob 10.15 uri
o KNJIŽNICA –
četrtek od 14. –14.30 ure v delovni terapiji
o MOLITVENA URA –
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –
od ponedeljka do petka ob 7.15 uri in ob 11.15 uri v
delovni terapiji,
ponedeljek in petek ob 7.45 uri v pritličju gradu
o JUTRANJA TELOVADBA –
torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu
------------------------------------------------------------------IZLET za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih –
sreda, 7. november dopoldne (ob primernem vremenu)
__________________________________________________
sv. MAŠA –
petek, 9. november ob 10.30 uri v pritličju gradu
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak sreda, 14. november ob 13. uri v pritličju gradu in
sreda, 21. november ob 13. Uri v pritličju gradu
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic –
četrtek, 15. november ob 10.30 uri v pritličju gradu
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce
rojene v novembru - s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 22. november ob 13. uri v pritličju gradu
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 22. november od 14.00 do 15.00 ure v gradu
_____________________________________________
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BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ
V DRUŽBI DOBRIH KNJIG IN PRIJETNIH LJUDI –
sreda, 28. november ob 10.45 uri v pritličju gradu
_____________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom petek, 29. november ob 13. uri v pritličju gradu
_____________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

___________________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
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