KLAS
Glasilo Doma starejših občanov
Preddvor in enote Naklo

Kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno nekaj, kar lahko da.
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Če na veliki petek dežuje, dobro se leto napoveduje.

Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v aprilu!
g. Djuro Lovrek
g. Janez Jančar
g. Stevo Cvjetičanin
g. Miroslav Bizjak
ga. Pavla Hausmaister
g. Jože Jekovec
ga. Karatina Prosen
g. Ivan Rakonić
ga. Frančiška Valjavec
g. Rudolf Gros
ga. Justina Oražem
g. Stipo Trogrlić
ga. Terezija Gradnik
ga. Marija Kondić
ga. Marta Polak
ga. Marija Vrankar
g. Marko Bolka
ga. Antonija Likozar
ga. Marija Janc
g. Janez Štiherl
enota Naklo
ga. Milka Naglič
g. Feliks Premru
g. Rajko Pušavec
g. Jožef Bogataj
g. Viktor Gortnar
g. Marjan Marinšek

Iskrene čestitke ga. Marti Polak
za 104. rojstni dan!
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Vüzem
Veliko noč v Beli krajini poimenujejo vuzam, v Prlekiji vüzem, v
Istri pa vazem. Poimenovanja pomenijo izvzem mesa po pustu.
Praznujemo jo na začetku pomladi, po 40-dnevnem postu.
Velika noč je določena po luninem koledarju. Začetek pomladi je
vedno 21. marca, velika noč pa je
vedno v nedeljo po prvi pomladni
polni luni - torej je lahko najbolj
zgodaj 22. marca in najpozneje
25. aprila.
Praznovanje velike noči se začne
s cvetno ali oljčno nedeljo, ki je
neke vrste uvod v t.i. veliki
teden. Na cvetno nedeljo verniki
v cerkev prinašajo zelenje in
butare. S tem »žegnanim« lesom,
ki ga duhovnik blagoslovi,
verniki obujajo spomin na Jezusov prihod v Jeruzalem.
Velika noč je predvsem največji in najstarejši krščanski praznik,
ko se kristjani spominjajo Kristusovega trpljenja in vstajenja od
mrtvih.
Je pa tudi velik družinski praznik – na velikonočno nedeljo se
družina že zjutraj zbere ob velikonočnem zajtrku – »žegnu«.
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SREČA
Pravite, da sreče sploh ni.
O, pa je, le tiho spi,
pripravljena čaka,
da kdo jo zbudi.
Sreča je sonce,
ki toplo žari,
je polna luna,
ki po temnem nebu drsi.
Sreča brezskrben
otroški je smeh,
so rože pomladne
po vaških bregeh.
Sreča ljubezen je nežna,
ki zate gori,
je zvesto srce,
moja sreča si ti.

Olga M. Kepic
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Velika noč
Velikonočni prazniki ali vüzem - kot smo ga pri nas imenovali je velik krščanski praznik, ki oznanjuje Kristusovo vstajenje.
Velikonočno praznovanje je bilo za nas, ko smo bili še otroci,
nekaj velikega. Že pred praznikom, na velik petek, smo barvali
pirhe – remenice, kuhali smo šunko in pekli poseben bel kruh.
Na veliko soboto zjutraj smo vse
dobrote zložili v okroglo »korpo«. Na
sredino smo dali kolač, ki je
simboliziral Kristusovo krono, okoli
pa smo položili rdeče pirhe, kaplje
kristusove krvi in tri korenine hrene,
simbol žebljev, s katerimi je bil
Kristus pribit na križ.
Tudi otroci smo nesli k »žegnu«,
skupaj s staro mamo. Vsak je imel
svojo košarico, namenjeno prav temu
prazniku.
Dobili smo tudi novo obleko, zato so bili ti dnevi za nas, otroke,
še posebno praznični.
»Žegnane« dobrote pa smo jedli na velikonočno nedeljo, ko
smo prišli od sv. maše.
Taki so moji spomini na rano otroštvo in na praznovanje velike
noči.
Marija Bliznac, stanovalka
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Pirhi
Pirhi so simbol velike noči. Velika noč je največji krščanski
praznik – praznik zmage nad smrtjo.
Znani slikar Maksim Gaspari je
pripravil več lepih velikonočnih
razglednic, posebno lepa se mi
zdi razglednica »K žegnu«. Na
Gasparijevih
razglednicah
dekleta nesejo »jerbase« na
glavi, »jerbasi« so pokriti s
posebno lepimi, doma vezenimi
prti z velikonočnimi motivi.
Za praznik so značilne dobrote, kot so potica ali kolač, meso in
hren. Meso simbolizira Kristusovo telo, kolač v obliki kolobarja
Kristusovo trnovo krono, tri korenine hrena tri bridke žeblje,
rdeči pirhi pa kaplje krvi.
Ko so Kristusa pribijali na križ, je eden od rabljev vzel en žebelj
in ga dal v žep, ker ga je potreboval doma, zato so obe
Kristusovi nogi pribili z enim samim žebljem.
Na Gorenjskem spečemo tudi »prato« in to samo na
Gorenjskem, saj je v kuharski knjigi recept »Gorenjska prata«.
Pripravila M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Velikonočni pirh je bil darilo dekleta fantu.
Dekle, ki ni smelo fantu z besedami
povedati, da ga ima rado, je svojo ljubezen
»napisalo« na pisanico:
Pisanica rdeča, ljubezen goreča.
Ti pisanico dam, te rada imam.
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Veseli pust
Pustni torek je in k nam v Dom je prišla skupina otrok iz
podružnične osnovne šole Kokra, da bi nas
razveselili.
Vodila jih je Pika Nogavička, ki nam je ob
spremljavi harmonike tudi predstavila
svoje
spremstvo:
kavboja,
vojaka,
zamorca, angelčka, princesko in druge
velike in male maškare. Skupaj so zapeli in
zaplesali.
Smejali smo se njihovim vragolijam in se
veselili njihovega uspešnega nastopa.
Ob gromkem ploskanju je ura zabave hitro
minila in maškare so odhitele naprej po
Domu še drugim delit veselje in zabavo.
Hvala za obisk. Pa še pridite!
P.M., stanovalka

Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč.
Krofi za pusta hrusta ležejo v usta!
Od hiše do hiše od vrat do vrat
prinašamo mi vam veselo pomlad.
Izbrala stanovalka
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Čez tri gore …
Čez tri gore, čez tri vode,
čez tri zelene travnike
moj ljubi hodi k meni v vas,
in vriska in poje naglas.
Saj hodim, hodim res za njo,
kakor meglica za vodo,
sem strgal nove čeveljčke,
zdaj bom pa še svoje noge.
Po vasi ljubček prižvižglja
in znamenje navadno da,
zavriska, da razgrinja se,
zapoje, da razlega se.
Odpret mu ljubica hiti,
ga v svetlo kamrico spusti,
pritiska ga na srčece,
poljublja ga na ličece.
A če podnevi sreča ga,
ga nič ne vidi, ne pozna,
saj treba vedet' ni ljudem,
kar znano je tihim nočem.
Izbrala M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo
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Mimica Zagorska (Mimi Malenšek)
Marija Taborska je njena zgodovinska povest
iz turških časov, iz leta 1493. Povest se dogaja
v domačem kraju. Prvič je izšla v časopisu
Gorenjec leta 1939, kasneje pa v knjigi,
nazadnje leta 2013.
Pisateljica Mimi Malenšek je bila doma v
Podbrezjah. Rodila se je leta 1919, umrla pa
leta 2012.

»Sedemdeset let kasneje, ko se Prešeren pesnik poslovi,
se pisateljica plodovita nam rodi!«
Berta Golob je zapisala: »Marija Taborska,
ta zgodovinska povest iz »dobe turških
časov«, ji je bila vedno pri srcu že zaradi
slikovitega Tabora v neposredni bližini
njenega doma. Tudi zaradi legende o Urški
in njeni kiti las. In Turkov in rešitvi in
neizmerni nebeški dobroti, kakršno premore
Božja Mati. Vendar Mimica Zagorska ni
prebesedila stare legendarne pripovedi,
ampak si je izmislil novo. Od prediva ljudske
domišljije so v njej ostali samo Turki. Kajti ti
so bili nekoč kruta stvarnost, božji bič!«

Dolg je nos, turški nos
bradavic je poln,
krive cokle, turške cokle
kot na Savi čoln.
Ali fes, turški fes,
kakor makov cvet –
hej, in pas, turški pas
z mavrico zapet.
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Turek, daj meni fes,
meni fes in pas,
cokle, nos nosi sam
sebi v slavo čast!
Zapisala M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Kruh
Kako smo pri nas doma nekdaj pripravljali, pekli kruh?
Že zvečer je mamika pripravila moko in kvas drožice. Rženo
moko je presejala skozi »žimnato« sito v leseno korito - za to
posebej pripravljeno korito, narejeno iz debelega javorovega
drevesa.
Drožice je zdrobila, namočila čez
noč, zjutraj pa zamesila testo iz
moke, mlačne vode, drožice, soli
in janeža. Testo je dobro zgnetla
in ga pustila počivati, da je
vzhajalo.
Medtem je pripravila okrogle
slamnate peharje, jih pokrila s prtičem, oblikovala pet kolačev,
vsakega posebej položila v pehar, da so še enkrat vzhajati.
Potem je bila tudi krušna peč pripravljena. Zakurila jo je z
dolgimi drvmi, poleni. Oglje je pred peko iz peči odstranila in
potem z loparjem na očiščena tla vroče peči drug za drugim
polagala kolače. Po več kot eni uri je bil kruh pečen, takrat je
zadišalo po celi hiši. Ohlajen kruh smo v shrambi hranili za
teden dni.
Kruh smo pekli enkrat na teden, pa zaradi tega ni bil nič slabši.
Pekli smo tudi belega, in sicer ob nedeljah v zidanem štedilniku.
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Včasih vsi otroci niso imeli dovolj kruha. Iz tistih časov je veliko
pripovedk, povezanih s kruhom. Če je otrok šel služit k
gospodarju, ga doma niso spraševali, če težko dela. Zanimalo
jih je le, če ima dovolj kruha. Če ga je imel, potem je bilo
dobro.
Če so otroci prosili za kruh, so jim rekli: »Bodi tiho, kruh spi.«
Ko je nekoč nekdo iskal delo, je pri
mnogih gospodarjih
vprašal, kako hladijo juho. Vsak gospodar je odgovoril drugače,
vendar iskalec ni bil zadovoljen z nobenim odgovorom. Pri
zadnjem gospodarju pa je le-ta odgovoril, da s kruhom. Pri tem
gospodarju je sprejel delo, ker je vedel, da bo pri njem dovolj
kruha.

Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.
Tako! Malo o našem vsakdanjem kruhu, saj ga premalo cenimo
in spoštujmo.
Marija Bliznac , stanovalka

Barvanje pirhov
Nekoč smo pirhe barvali z naravnimi barvili, nikoli z umetnimi.
Tako obarvani pirhi so bili lepši in tudi veliko bolj zdravi.
Jajca smo največkrat kuhali v vodi, v
katero smo namočili rdečo čebulo. Taki
pirhi so bili vijolično-modre barve. Če
pa smo želeli imeti pirhe svetlejših roza
barv, pa smo uporabili tudi sesekljano
rdečo peso.
Ko so se jajca ohladila, smo jih
premazali z maščobo, da so se svetila.
Stanovalka
11

Sreča

Sreča te naredi prijetnega.
Izkušnja te naredi močnega.
Žalost iz tebe naredi človeka.
Neuspeh te naredi ponižnega.
Edino upanje te potisne k uspehu in napredku.

Ali ste vedeli, da so Združeni narodi 20. marec razglasili za
mednarodni dan sreče? In kaj je sreča?

Živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš,
kot da ni nič čudežno. Lahko pa imaš vse za čudež.
Albert Einstein

Sreča ni v stvareh, temveč v nas samih.
Richard Wagner

Skrivnost sreče je v tem, da pričakuješ
mnogo od sebe, pa malo od drugih.
Albert Guinon

Utrinke pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec

12

Obisk in maševanje beograjskega nadškofa
msgr. Stanislava Hočevarja, nadškofa metropolita
nedelja, 2. marec 2014
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»Modro brati in kramljati«
Bralna srečanja z Mestno knjižnico Kranj
Janja Vidmar - Debeluška
Knjiga z naslovom Debeluška nam predstavlja življenje mlade
14 letne deklice, ki bi rada prišla do poklica manekenke, kar je
težek poklic, poln odpovedi, potrpežljivosti in zaupanja vase ter
zelo odvisen tudi od okolja v katerem živiš.
Urša, tako je ime naši deklici, pa je poznala samo naziv poklica
in predpisano število kalorij, ki jih ji je dodelila njena mama.
Klicala jo je kar Dunja. A to je bilo za deklico Uršo, ki je ravno
zaključevala osnovno šolo in se odločala za naprej odločno
premalo. Potrebovala je čustveno doživljanje življenja in
okolice, družine… Imela je le babico, ki jo je imela zelo rada in
k njej se je zatekla. A mama Dunja je vse speljala na svoj
strogi tir.
Dr. Poniž je pravi možak, razmišlja Urška, on mi zna napolniti
moje baterije z energijo in mi pomagal priti do spoznanj, ki se
skrivajo v meni. Nekoč mi je zaupal, da me bo mama Dunja
vzljubila šele takrat, ko bom taka, kot si ona želi. Priporočil mi
je, da naj pride na najin razgovor tudi Dunja, česar pa ona
nikakor ni hotela, ker ni hotela slišati, da je slaba mama.
Nekega dne se je tako razjezila na Urško, da ji je postalo slabo.
Nekaj časa je jecljala nazaj, da bo kar ustavila svoje srce, nato
pa je je zmanjkalo in padla je v nezavest. Rešilec jo je odpeljal,
sirena je zavijala.
Razredničarka je sošolki Karin dovolila, da je šla z Urško.
Čakala je pred vrati, vsa prestrašena, da Urška ne bi umrla.
Prišla sta tudi prijateljičina starša. Karin in starša so odšli.
Urška je ostala sama s trumo zdravnikov, ki so se trudili vrniti ji
življenje. Ko se je nekoliko opomogla, da je lahko mislila, se je
zbala, kako bo živela naprej.
Bila je na hrani po cevkah.
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»Hočejo, da zrastem v zalito žogico, ki jo pošljejo v življenje,
da neham povzročati težave in upoštevam njihove nasvete. En
zdrs! In potem se bo vse ponovilo. Enkrat pa mi lahko uspe!
Obiskal me bo dr. Poniž, ve kakšna težka naloga me čaka.« je
razmišljala Urška.
Potem je zajokala in se zavedla, da je nikoli ne bo mogla klicati
»mama«, nikoli, če bi se še tako trudila. Govorila je seveda o
svoji materi in tako priznanje neskončno zaboli!
Kot bi veljalo meni – vsem nam!
Marija Praznik, stanovalka

Bogato branje
Že nekaj let sem v Domu starejših občanov v Preddvoru. Tu je
čudovita okolica, ki nudi veliko možnosti za prijetne sprehode.
V Domu je tudi velika knjižnica z zanimivim izborom knjig.
Imamo pa tudi možnost, da si izposojamo knjige, ki jih k nam
pripeljejo iz Mestne knjižnice Kranj.
V okviru projekta Mestne knjižnice Kranj Zimsko branje, s
katerim želijo spodbuditi branje slovenskih avtorjev, smo dobili
zanimiv izbor knjig s področja pesništva, humorja, ljudskega
slovstva…
Izbrala in prebrala sem naslednje knjige:
- Karel Destovnik Kajuh – Nenapisano pismo iz ječe,
- Neža Maurer – Begunka – koliko žalosti,
- poiskala sem Daneta Zajca, ki se opravičuje materi, ki jo
je prezgodaj zapusti.
Zelo bogato branje!
Mihaela Štefančič, stanovalka
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Projekt sofinancira EU, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (preko programa razvoja podeželja 20072013, os LEADER) LAS Gorenjska košarica ter občine na območju LAS Gorenjska košarica.

Projekt LEADER:
Starostniki aktivno raziskujejo
koristne organizme "GARKLC"
Nosilec projekta Biotehnični center Naklo

Pridi in se igraj »GARKLC«
V okviru projekta Starostniki aktivno raziskujejo koristne
organizme (GARKLC) bomo stanovalci Doma starejših
občanov Preddvor – enota Naklo naredili svoj »garklc«.
Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen … V okviru projekta LEADER
Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme – GARKLC,
so dnevi nas stanovalcev Doma starejših občanov Preddvor –
enota Naklo in Doma Viharnik v Kranjski Gori, postali
»vrtičkarsko« obarvani. Komaj čakamo, da se začnejo dnevi
daljšati in bo postalo malce topleje.
Takrat bomo ob pomoči mentorjev in dijakov Biotehničnega
centra Naklo, občin Naklo in Kranjska Gora ter delovnih
terapevtk obeh partnerskih domov postavili dvignjene grede. Te
so zaradi svojih oblik in velikosti prilagojene motoričnim
potrebam starejših ljudi. V ekološki »garkelc« bomo posadili
sadike vrtnin, začimbnic ter okrasnih rastlin. Za varovanje pred
škodljivci bomo postavili hotele za koristne organizme in tako
medse povabili polonice, tenčičarice in druge koristne žuželke.
Kaj pa se je v okviru projekta Garklc dogajalo pozimi?

16

V mesecu decembru sta nam sodelavca Biotehničnega centra
Naklo, gospod Peter Ribič ter gospa dr. Marija Gregori približala
svet rastlin in koristnih organizmov. Gospod Peter Ribič je
predstavil rastline, ki so glede na rastne zahteve primerne, da
jih zasadimo na našem »garkelcu«. Predavanje se je sklenilo z
mislijo: »Ne bojujmo se proti naravi, ampak se naučimo delati z
njo.«
Konec januarja je k nam prišel gospod Boris Urh, profesor
likovne umetnosti na Biotehničnem centru Naklo. Količina
pridelka v vrtu je v veliko meri odvisna od opraševalcev, med
katere sodijo tudi metulji. Da bi jih v naš »garklc« privabili čim
večje število, smo v okviru likovne delavnice izdelali posebne
pitnike. Kmalu jih bomo postavili v bližino gredic in jih napolnili
s sladko tekočino. Pravijo, da vaja dela mojstra … Mrzli zimski
čas si krajšamo s kartami in posebno pahljačo ter tako
utrjujemo pridobljeno znanje. Pridi in se skupaj z nami igraj
»garklc«!
Stanovalci Doma starejših občanov Preddvor –
enota Naklo in
koordinatorica projekta Urška Kleč,
Biotehnični center Naklo

Moja mama – 90 letnica
Dve leti je že od tega, odkar je moja mama, Ana Rozman,
prišla v Dom starejših občanov Preddvor, kjer jo je čakala
simpatična in srčna sostanovalka Mimi. V marcu je tudi
dopolnila 90 let, ki ga je praznovala tako v domačem krogu,
kakor tudi s svojimi sostanovalkami in sostanovalci in z nekaj
osebja. Praznovanje je bilo skromno, a udeležba je bila
presenetljiva. Ob torti, kavici in domači glasbi iz kasetofona je
minilo marčevsko popoldne kot bi mignil.
Ko razmišljam na pretekli dve leti, odkar ima novi dom v
prelepem okolju, moram priznati, da sem kar malo
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presenečena, kako lepo se je vključila v novo skupnost in
predvsem v aktivnosti, ki jih nudi Dom.
Na začetku je bila malo preplašena, ni vedela, kaj jo čaka, bala
se je, da bi jo silili k aktivnostim, saj je bila v svojem
stanovanju sama polnih 28 let, odkar je postala vdova, to pa je
vsekakor pustilo posledice. Iz istega razloga se je bala tudi
deliti sobo. A bojazen je bila odveč. Bila je zelo lepo sprejeta,
osebje je bilo zelo prijazno, najbolj pa je cenila pomoč
sostanovalke, ki jo je vpeljala v družabno življenje. Njene
pomoči ne bo nikoli pozabila. Mama je v domu kaj hitro
zacvetela. Nobene krize, vsaj pokazala je ni, bila je zadovoljna
in spokojna. S sostanovalko sta hodili na sprehode, se družili z
ostalimi stanovalci, skupaj gledali TV in se pogovarjali. Nič več
samote, zdaj se je začelo življenje, za katerega je bila še malo
nazaj prepričana, da ji ne more prinesti nič več lepega. Pa se je
k sreči zmotila. Življenje je lahko lepo, no, saj ne rečem, včasih
se tudi kaj zatakne, a zadevo kaj hitro uredimo, saj je zato
volja in interes na obeh straneh. Tako se je že nekajkrat
izkazalo, da ima dom dušo, da je osebje prijazno, da se da
pogovoriti, rešiti skorajda vsak nastali problem, vedno pa se tu
gleda izključno na dobro počutje in interese stanovalca.
Srečna sem, ko je ni pri telefonu, ko jo kličem, saj vem, da ima
zopet kakšno aktivnost – vedno doda kakšno novo, srečna sem,
ko je ne najdem v sobi, ko jo obiščem, saj vem, da jo moram
pač poiskati tam, kjer se dogaja in kjer se zabava. Srečna sem,
ko jo obiščem, ko sedi v družbi sostanovalcev in liže sladoled,
srečna sem, ko mi pove, da mora na kavico in piškot. Čeprav
kavice in piškota ne potrebuje, a spiti kavico in pojesti piškot v
družbi, to pač potrebuje vsak. Druženje je tisto, kar človek
potrebuje, občutek, da človek ni več sam, da je deležen lepe
besede in toplega nasmeha. Zdaj ni več sama, zdaj ni več
bolna. Trudi se ohranjati svojo fizično in mentalno kondicijo, pri
tem jo ves čas spodbujam, DOM pa ji to omogoči. Govorim ji,
naj ne razmišlja, kaj bo v prihodnosti, če bo. Ni pomembno, ne
izplača se sekirati na zalogo. Pomembno je edino to, da izkoristi
in živi vsak dan posebej, v družbi vrstnikov in ob aktivnostih, za
katere je bila tako dolgo časa prikrajšana. Pomembno je, da
dodaja življenje letom in ne obratno.
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Življenje v DOMu je zanjo privilegij, saj le-teh v življenju ni
imela veliko. Čeprav si vsakdo želi in si zasluži imeti svojo sobo,
o tej, vsaj dokler bo skupaj s to sostanovalka, ne razmišlja.
Obrnilo se je tako, da zdaj mama pomaga njej, če potrebuje
njeno pomoč. Sicer ji veliko ne more pomagati, zato je tu
osebje, malenkosti, kot so, da ji prinese kozarec vode ali
pokliče pomoč, če jo potrebuje, da je do nje obzirna, ko to
potrebuje, pa tudi nekaj štejejo. Pri tem se mama počuti
koristno in dobro. Lepo je pomoč sprejemati, še lepše pa jo je
dajati.
Ker vem, da to glasilo, ki izhaja že dolgo, berete stanovalci, bi
povedala še to: sprejmite dejstvo, da so vaši domači poskrbeli
za vas na najboljši možni način, da so vam omogočili življenje,
o katerem veliko starostnikov, žal, še vedno lahko le sanja.
Dom ni kazen, je privilegij. Zdaj imate še DOM, ki spominja na
letovišče nekje ob morju, kot je simbolično vaš prenovljeni
DOM opisala ga. Ivana. V njem živite!
Vanja Žibert
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Vrtiljak življenja – Zrela leta
26. del
»O, gospa Viktorija, pozdravljeni! Kaj bo dobrega?«
»Globoko se vam opravičujem, ker vam kradem dragoceni čas, a tako me
je strah, da sem se odločila priti k vam. Vi veste, da je moja hči Monika
noseča. Veste tudi, kakšne so bile moje težave ob porodih, predvsem ob
rojstvu Jerneje. Prosim vas, povejte mi vse, kar o njeni nosečnosti veste.
Prosim, svetujte mi, kaj je treba storiti, da se zgodovina ne ponovi. Če
mislite,da bi bilo treba tega otroka žrtvovati, samo povejte, v vsem vam
bom pomagala! Le moja usoda se ne sme ponoviti pri moji hčerki. Prosim,
lepo vas prosim!«
»No, no, le čemu tak strah, čemu take slabe misli? Res ima hči rizično
nosečnost, a zdaj sploh ne morem govoriti o kakšni nevarnosti za otroka.
Res je Monika precej krhka deklica, a to še nič ne pomeni.
Vse bomo storili, da bo nosečnost potekala v redu. Sploh pa je danes
medicina zelo napredovala in če bomo storili vse, kar je prav, bo vse v
redu. Vi le pazite, da se ne bo izpostavljala težkemu delu in večjim
stresom, pa bo vse prav. Večkrat naj pride k meni, da ne bi kaj prezrli in
mislim, da je naš strah odveč.
Veste, gospa, dobro bi bilo, da bi vi jemali kakšno zdravilo za živce, da jo
ne bi preveč obremenjevali s svojo skrbjo, če se strinjate, bi vam dal čisto
blage tablete, da umirite svoje strahove.«
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Ker se je Viktorija strinjala, ji je napisal recept.
Pomirjena je odšla, še prej pa je prosila zdravnika, da Moniki o njenem
obisku ne bi nič povedal. To ji je obljubil.
Res se je po zdravilu bolje počutila, tisti grozni, v dušo vrtajoči strah, je
izginil.
Za konec tedna je odpotovala v Novo mesto. Odločila se je, da bo v
soboto in nedeljo ves dan z Jernejo. Prespala pa je kar na zasilnem ležišču
v njeni sobi. Hči je bila tako vesela, da jo je kar nekaj ur držala za roko,
kot bi se bala, da bo prehitro spet odšla. Z vsem srcem se je posvetila
prizadetemu otroku. Ker je imela dovolj časa za premišljevanje, je
ugotovila, da še ni čas za njeno skupno pot z Markom. Obe hčeri jo zelo
potrebujeta. Vedela je, da ji potrebuje tudi Marko, a v njej je zmagala
ljubezen do hčera. Sprevidela je, da ne sme več odlašati, da mora odkrito
spregovoriti z njim. Ko pa se je ozrla po parku, kjer sta se z Markom prvič
videla, se zaljubila, nešteto ur preživela v hrepenenju po ljubezni, on ob
tako bolni ženi, ona ob prizadeti hčeri, so ji po licih pritekle solze.
Spraševala se je, če bo sploh kdaj prišel dan, ko bo lahko svobodno
zadihala, se svobodno predala ljubezni, storila tisto, kar želi. Vedela je, da
ta čas še ni prišel. Skrbelo jo je, če bo to sploh kdaj, saj čas tako
neusmiljeno teče. Njeno telo se je že upognilo, zaradi prevelikih skrbi, oči
nimajo več tistega leska, v laseh pa se že svetijo bele niti.
S težavo je odvrgla vse te težke misli, stisnila v objem Jernejo in si rekla:
»Le potrpi, kdor čaka dočaka! Upam, da bo tudi zame nekoč posijalo
sonce sreče!« Hrepenenje ji je razganjalo dušo in srce, a ga je spet
potlačila daleč v podzavest.
»Kar se mora zgoditi, naj se zgodi, čeprav za ceno moje sreče! Nikoli ne
bom Marku priznala, kako ga ljubim. On je, bo in je bil moja največja
ljubezen! Toda tega mu ne bom povedala, da ne bo preveč trpel. To
ljubezen bom skrila v najgloblji del svojega srca. Tam naj čaka, morda bo
kdaj prilika, da se zbudi. Škoda, a taka je moja usoda!«
Takrat je srečala sestro Renato in zapletli sta se v pogovor. Sestra ji je
razložila, kako zelo jo hči potrebuje in kako počasi zgublja moč, da se
sprijazni s tem, da je njena mami spet odšla. Viktorija je ob tem
pogovorom dojela, da njena hči počasi ugaša. Ustrašila se je, kaj bo, ko
bo izgubila še Jernejo.
Upala je, da to še ne bo tako kmalu. V tem trenutku si ni mogla
odgovoriti, kaj bo potem.
Matej in Monika sta iskala ustrezno hišo, večkrat je šla z njima tudi
Viktorija.
Nekega dne jih je poklical Marko, naj pridejo k njemu, ker se mu zdi, da je
našel tisto, kar iščejo.
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Res so se odpravili v drugi konec mesta in tam našli primerno hišo, ki je
imela celo majhen vrt. Bila jim je všeč, pa tudi cena je bila primerna.
Domenili so se za nakup. Monika je bila kar preveč srečna in Viktorija jo je
opozarjala, naj se ne veseli tako, ker bi ji lahko škodovalo.
Zdaj se je vse dogajalo okrog opremljanja novega doma. Večji del dela sta
opravila Matej in mama Viktorija. Monika je vse skrbno spremljala, a le z
besedami, vse delo so ji prepovedali. Dogovorili so se, da bodo pohiteli, da
bo potem poroka in se bosta mlada dva čim prej vselila.
Veliko je pomagal tudi Marko, a Viktorija je vedno uredila tako, da sta bila
malokdaj sama.
Vse sobote in nedelje pa je Viktorija hodila v Novo mesto k Jerneji.
Nekoč jo je spremljal tudi Marko. Ko ga je Jerneja zagledala, se ga je zelo
razveselila. Dovolila mu je, da jo je vzel v naročje in jo crkljal.
Naenkrat pa je začela besneti, brcati, gristi, mahati z rokami in nogami.
Poklicali so sestro Renato. Ta je ugotovila, da je taka zaradi Marka.
Verjetno se ni mogla sprijazniti s tem, da bi mamico delila z njim. Sam je
ugotovil, da se prej ne bo umirila, zato je odšel.
Viktoriji je bilo težko in Jerneji je očitala, a ta je samo nerazumljivo kričala
in zmajevala z glavo.
Zdaj je bila Viktorija še bolj prepričana, da se mora Marku odpovedati.
Sklenila je, da se morata dobiti nekje zunaj, ne v stanovanju, da mu bo
povedala, da za enkrat ne moreta po skupni poti. Vedela pa je tudi to, da
mu nikoli ne bo tega povedala doma. Tamu ju vedno zanese strast in
vedno se konča ob poljubih, v postelji.
Monika in Matej sta pripravljala poroko. Morala sta pohiteti, saj je bilo
Monike vedno več in iz tedna v teden ji je bila obleka premajhna.
Odločila sta se le za civilno poroko in skupno večerjo.
Za priče sta bila Marko in Jana, nekdanja varuška.
Napočil je poročni dan. Monika je v čudoviti svetlo modri obleki, Matej pa
v temno modri. Poročni šopek je iz samih vijoličastih orhidej.
Viktoriji ob pogledu na mlada dva, same od sebe tečejo solze po bledem in
upadlem licu.
Tudi priči sta lepo urejeni. Jana ima rdečo dolgo obleko, Marko pa črno.
Viktorija je za ta dan oblekla dolgo črno obleko, srebrn šal, čevlje in
torbico. Nadela si je biserno ogrlico, ki jo ji je za prvo leto poznanstva
poklonil Marko. Žalostna je, utrujena, brez volje. Trdno je sklenila, da bo
nocoj Marku povedala, kako se je odločila. Toda z vsem mora počakati, da
ne bi hčeri pokvarila veselja.
Preden so odšli od doma, je Monika stopila prednjo in rekla:
»Mami, danes odhajam! Hvala ti za vso pomoč in ljubezen! Če sem te kdaj
užalila, mi oprosti! Ostani še vedno moja zlata mami, saj mi je tvoja
pomoč zelo potrebna. Rada te imam!«
Padli sta si v objem in besede niso bile več potrebne.
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Zmotil jih je poštar, ki je prinesel priporočeno pošiljko. Viktorija je vedela,
čigava je, saj je pred dnevi Monikinemu očetu Pavletu sporočila, da se hči
moži. Zdaj ji je poslal čestitko in ček z veliko vsoto denarja. Monika se je
očetovega darila razveselila. Viktorijino srce pa je dobilo še eno grenko
rano.
Poroka je potekala po protokolu. Svatje so se kar razgreli, le Viktorijino
srce je ostalo hladno in žalostno. Večkrat so se njene oči srečale z
Markovimi. Ni prenesla teh pogledov, vedno se je umaknila. V njenem
pogledu pa je Marko videl, da se z njo nekaj dogaja, da to ni več tisti žar
ljubezni, ki ga je vedno videl v njenem pogledu. Zbal se je in njegovo srce
je pričel stiskati leden obroč.
»Le kaj namerava? Jo bom prav nocoj izgubil? Ne, saj se vendar ljubiva!
Najina ljubezen je trdna, nič naju ne bo razdvojilo! Z vso silo se bom boril!
Viktorija, moraš biti moja, brez tebe ne znam več živeti. Ne dovoli, da bi
umrl sam, brez tebe, brez tvoje ljubezni!« je razmišljal.
Poročni obred je minil, njegove misli pa so se mudile v prihodnosti. Ko je
bil uradni del končan, so šli v gostišče, kjer so imeli naročeno večerjo.
Prijetno so kramljali ob dobri hrani in pijači. Monika se ni najboljše
počutila, zato so kmalu odšli z mladoporočencema domov. Tam je
Viktorija poskrbela za goste in opravičila hčer, ki je odšla počivat.
Ker so vsi vedeli, da je nevesta noseča in potrebna miru, so odšli domov.
Viktorija je Marka povabila k sebi domov. Že v avtu je bila zelo
redkobesedna, saj je premišljevala le o tem, kako naj izpelje težko nalogo.
Trdno je bila odločena, da se mora odpovedati Marku.
Vstopila sta in Marko jo je stisnil v objem. Zajokala je na njegovem srcu in
rekla:
»Marko, prosim, odpusti mi, ampak odločila sem se, da se morata najini
poti ločiti. Upam, da boš razumel, da te nočem vezati nase, ker imam
preveč problemov. Jerneja mi počasi ugaša, Monika pa ima rizično
nosečnost. Pomagati jima moram in ne želim zagreniti življenja še tebi.
Pojdi, prosim, poišči si žensko, ki ti bo lahko dala več, kot ti lahko dam
jaz! Preveč te imam rada, zato ti dajem svobodo. Vzemi jo in pojdi!«
Glas se ji je tresel, z zadnjimi močmi je odprla vrata in zajecljala:
»Pojdi, pojdi, prosim! Spoštuj mojo odločitev!«
Marko je gledal to žensko, ki jo je ljubil bolj kot svoje življenje, kako ga
prosi, naj odide. Brez besed, s solznimi očmi, je odvihral v temno noč.
Viktorija je zaprla vrata za njim, odšla v kopalnico, se slekla in vzela
tableto za živce in z zadnjimi močmi padla v posteljo. Neutolažljivo je
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jokala, dovolila je solzam, da so privrele na dan, saj jih je ves dan
zadrževala. Polna žalosti in grenkobe je utonila v globok spanec.
Zjutraj jo je zbudil telefon, ki je neusmiljeno zvonil. Klicala jo je Monika,
da naj hitro pride k njej, ker se grozno slabo počuti in bo morala k
zdravniku.
Pozabila je na svojo bolečino, potisnila jo je globoko v srce. Zdaj jo je
skrbelo za hčerko. Bolna od strahu, ni vedela, kaj naj stori. Hitro se je
oblekla in oddivjala k hčerki. Ko jo je videla, je vedela, da mora
nemudoma do ginekologa. Poklicala ga je in ga takoj dobila. Ko mu je vse
povedala, ji je svetoval naj hči ostane v postelji, da bo takoj poslal rešilni
avto ponjo.
Odpeljali so jo na kliniko, kjer jo je njen ginekolog že čakal. Kako dolge so
bile minute, ko sta z Matejem čakala pred ordinacijo, da izvesta, kaj bo.

(se nadaljuje)

Olga M. Kepic

Prisrčno pozdravljeni:
v enoti Naklo ga. Marija Teran, ga. Marija Pogačnik
in ga. Milka Naglič.

Poslovili so se:
ga. Franca Vehar, g. Peter Bobnar – odšel v drug Dom
ter v enoti Naklo ga. Ana Veternik in
ga. Angela Dolžan – odšla v drug Dom.
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Vabilo za april - enota Preddvor
o TELOVADBA
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnev. prostoru v pritličju ND
ponedeljek, sreda in petek ob 7.45 uri v dnev. prostoru v pritličju gradu
o PEKA PIŠKOTOV – ponedeljek ob 9.45 uri v dnev. prostoru ND
o VAJE ZA SPOMIN – ponedeljek ob 11.00 uri v delovni terapiji
o ROČNA DELA
ponedeljek in četrtek ob 9.30 uri v delovni terapiji
o »ŽOGA BEND«
1. skupina - ponedeljek ob 13.15 uri v 2. nadstropju ND
2. skupina - ponedeljek ob 14.00 uri v 2. nadstropju ND
o KNJIŽNICA - sreda od 14.00 – 14.30 ure v delovni terapiji
o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ
Šmarnice – ponedeljek ob 10.15 uri
Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze – torek ob 10.15 uri
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek, sreda in petek ob 7.30 uri v delovni terapiji
torek in četrtek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND
torek in četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
o ZAPOJMO SKUPAJ – sreda ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
o USTVARJAMO MANDALE oz. KRIŽANKA
četrtek ob 13.30 uri v delovni terapiji
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o USTVARJALNA DELAVNICA – petek ob 10.30 uri v dnev. prost. ND

------------------------------------------------------------------Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 2. april ob 13.15 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 3. april ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
»IGRAJ SE GARKELC« - kviz z učenci OŠ Naklo,
v okviru projekta »Starostniki aktivno raziskujejo koristne
organizme (GARKLC)« projekt LEADER,
nosilec projekta Biotehnični center Naklo

petek, 4. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
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»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
sreda, 9. april ob 10.00 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
KONCERT pevskega zbora Peter Lipar pri DU Kranj
sreda, 9. april ob 16.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
TOMBOLA
četrtek, 10. april ob 11.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 14. april ob 15.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
KONCERT učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor
sreda, 16. april ob 16.00 uri v dnevnem prostoru ND
_________________________________________________
VELIKONOČNA MAŠA
ponedeljek, 21. april ob 15.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
SOCIALNI PRAKTIKUM – Škofijska gimnazija Ljubljana
Šentvid
četrtek, 24. april in petek, 25. april
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 24. april ob 10.30 v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 24. april ob 13.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 24. april ob 14.30 uri v gradu
___________________________________________________________

DELAVNICA »GARKLC« – Izdelovanje hotelov za koristne
organizme, v okviru projekta »Starostniki aktivno raziskujejo
koristne organizme (GARKLC)« projekt LEADER, nosilec projekta
Biotehnični center Naklo

petek, 25. april ob 10.00 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
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AKTIVNOSTI IN TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI
Društvo Ambasadorji nasmeha
za datume se še dogovarjamo
Društvo Tačke pomagačke
četrtek, 10. april ob 10.00 v fizioterapiji
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Vabilo za april - enota Naklo
o TELOVADBA
torek ob 7.50 uri v 1. nad.
petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli
o »ŽOGA BEND«
torek ob 14.00 uri v dnevnem prostoru v pritličju enota Naklo
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Lastovke s Faniko Pagon
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 10.30 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo

------------------------------------------------------------------TOMBOLA
torek, 1. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 3. april ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
»IGRAJ SE GARKELC« - kviz z učenci OŠ Naklo,
v okviru projekta »Starostniki aktivno raziskujejo koristne
organizme (GARKLC)« projekt LEADER,
nosilec projekta Biotehnični center Naklo

petek, 4. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
ponedeljek, 7. april ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
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KULTURNI PROGRAM učencev OŠ Naklo
torek, 8. april ob 11.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 14. april ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
_________________________________________________
NASTOP plesne skupine Skokice - Miške
ponedeljek, 14. april ob 16.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Društvo Tačke
pomagačke
torek, 15. april ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
PRIREDITEV in OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL
ob 5. obletnici Doma starejših Naklo
sreda, 16. april ob 16.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
VELIKONOČNA MAŠA
četrtek, 17. april ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo
Jelenc
torek, 22. april ob 13.15 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
DELAVNICA »GARKLC«– Izdelovanje hotelov za koristne
organizme, v okviru projekta »Starostniki aktivno raziskujejo
koristne organizme (GARKLC)« projekt LEADER, nosilec projekta
Biotehnični center Naklo

petek, 25. april ob 10.00 uri v delovni terapiji enote Naklo

_______________________________________________________

Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
torek, 29. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
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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