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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v aprilu!
g. Djuro Lovrek
g. Janez Jančar
g. Stevo Cvjetičanin
g. Miroslav Bizjak
ga. Pavla Hausmaister
ga. Apolonija Polajnar
g. Jože Jekovec
ga. Katarina Prosen
g. Ivan Rakonič
ga. Frančiška Valjavec
g. Rudolf Gros
ga. Justina Oražem
g. Stipo Trogrlić
ga. Terezija Gradnik
ga. Mara Kondić
ga. Marta Polak
ga. Marija Vrankar
g. Marko Bolka
ga. Antonija Likozar
ga. Antonija Verlič
ga. Janc Marija
enota Naklo
g. Ilija Radaković
g. Jože Bogataj
g. Viktor Gortnar

Iskrene čestitke ga. Marti Polak
za 105 rojstni dan!
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Impresija
Mlado zelenje, modro nebo,
v krošnjah dreves ptice pojo,
njihova pesem v gozdu doni,
brez dirigenta lepo zveni.
Od petja ubranega
zrak valovi,
z močnim glasom
vmes zadoni
glas kukavice: ku, ku, ku, ku,
pove nam: Res pomlad je tu!
V mladem zelenju oko se spočije,
srce zopet močneje bije,
vse se prebuja, vse govori:
Topli časi so zdaj prišli.
Narava je kakor deklica
mlada,
naenkrat vzbrstela,
cvetela bi rada,
ponuja nešteto nam
svojih krasot,
če znaš, naužij se njenih lepot.
Olga M. Kepic
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Utrinki
_____________________________________
Srečanje Žoga Bendov stanovalcev
slovenskih domov
Dogodek »Srečanje Žoga Bendov stanovalcev slovenskih
domov« je bil resnično lep, medgeneracijski in prežet s
pozitivno energijo.
Izjemno ponosni in počaščeni smo tudi na to, da nas je na
dogodku obiskal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Dom starejših občanov Preddvor je kot idejni vodja treninga
vesel, da je trening motoričnih, kognitivnih, perceptivnih
spretnosti ob glasbi po slovenskih domovih za starejše sprejet
izjemno pozitivno. Slišimo namreč, da se vadba izvaja že po
številnih domovih širom celotne Slovenije. Stanovalci iz sedmih
slovenskih domov, ki so srečanja udeležili so se z bobnanjem s
kuhalnicami po velikih gimnastičnih žogah predstavili drug
drugemu z dvema pesmima. Na dogodku smo bili priča
zanimivim koreografijam, s pestro glasbeno spremljavo. Vsaka
skupina je bila izvirna in vsak član si zasluži priznanje.
Poseben čas druženju so prispevali otroci vrtca Janček Visoko.
S pesmicami, katere so nas spomnile na naše otroštvo in
odraščanja naših otrok, so dogodek popestrili na način, ki lahko
uspe le najmlajšim. Na prijetno druženje bo naše starejše
gospe in gospode (stanovalce domov) še dolgo spominjalo
papirnato cvetje, ki so ga otroci prav za ta namen izdelali in po
nastopih vsakemu članu skupin podeljevali sami.
Otrokom in njihovim mentorjem tudi velik poklon in iskrene
čestitke za pridobljen naziv najmlajših prostovoljcev v državi,
za kar jih je na dogodku proglasil sam gospod predsednik.
Za nami je resnično lep in nepozaben dogodek na katerem so
bile aktivno udeležene prav vse generacije, v starosti od 3 do
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94 let. Dogodek
spremembe.

je

prijavljen

tudi

na

letošnji

Dan

za

Vsem sodelujočim iskrena hvala za sodelovanje ter želim še
veliko medgeneracijskega druženja, pozitivnih idej, zdravja in
dobre volje.
S pravo energijo in sodelovanjem nemogoče postane mogoče.
S spoštovanjem,
Andreja Valant
direktorica

V četrtek se naše terapevtke pripravile srečanje Žoga Bendov
slovenskih domov. Srečanja smo se zelo veselili. Seveda se je
predstavila tudi naša skupina, ki je z bobnanjem na žoge začela
prva.
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Na prireditvi so nastopili tudi otroci iz vrtca. Njihov nastop mi je
bil zelo všeč.
S svojim obiskom nas je prijetno presenetil predsednik
Republike Slovenije g. Pahor. Njegovega obiska smo bili zelo
veseli. Kljub visokemu obisku je bilo vzdušje na srečanju zelo
sproščeno in veselo!
J. Kranjec, stanovalka

V četrtek, 26. marca ob 10. uri smo se v dvorani kulturnega
dom Visoko zbrali stanovalci slovenskih domov na srečanju
Žoga Bendov. Srečanja se je udeležilo 7 skupin stanovalcev
Domov iz Tržiča, Izole, Kranja, Nove Gorice – enota Podsabotin,
Ajdovščine, Nakla in Preddvora ter otroci iz vrtca Janček.
Začetek nastopov naj bi bil ob 11. uri, vendar smo počakali, da
bo prisoten tudi predsednik Borut Pahor. Sporočili so nam, da je
na sprejemu pri otrocih v vrtcu. Z nestrpnostjo smo ga
pričakovali, saj je bil to za nas velik dogodek.
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Odprla so se vrata in ob velikem aplavzu je vstopil g.
predsednik. Bil je ves nasmejan in nas prisrčno pozdravil.
In začel se je program. Najprej so nastopali naši najmlajši –
otroci iz vrtca. Njihov nastop je bil zelo lep. Zapeli in zrecitirali
so nekaj pesmic ter se ob koncu svojega programa tudi oni
predstavili z bobnanjem na žoge. Naučila in vodila jih je naša
fizioterapevtka g. Katja.
Za njimi pa smo nastopili Preddvorčani. Mislim, da je bilo g.
predsedniku všeč in obljubil nam je, da se bo tudi on naučil in
se nam nekoč pridružil. Prav tako nam je obljubil, da bo prišel
na obisk v naš Dom. Počakal je še nekaj nastopov, nato pa se
je zelo zadovoljen poslovil.
Sledile so še predstavitve stanovalcev ostalih Domov. Nastopi
pod vodstvom terapevt so bili zelo dobri in vsi skupaj smo
uživali ob prijetni in zabavni glasbi.
Vse udeležence je na začetku prireditve pozdravila naša
direktorica.
Tudi predsednik g. Pahor nas je pozdravil in nam je povedal
nekaj spodbudnih besed.
Prisoten je bil tudi g. župan iz Šenčurja in profesorici iz osnovne
šole Šenčur.
Prireditev je vodila namestnica direktorice gospa Katja.
Ko se je prireditev končala, smo bili vsi zadovoljni in veseli, da
nam je uspelo.
Seveda pa, da je vse potekalo tako dobro, so bile zaslužne naše
terapevtke Irma, Katja in Lidija. Vzelo jim je veliko časa in
truda.
Zato še enkrat hvala za vse, da je prireditev tako lepo uspela.
IMM, stanovalka
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Likovna ustvarjalnost prebivalcev Doma
starejših občanov v Naklem
Likovniki KD Dobrava Naklo smo skupaj z delovno terapevtko
gospo Irmo Čebašek organizirali likovno delavnico, ki je
potekala 10.3.2015 v Domu starejših občanov v Naklem.
Tokrat nismo slikali likovniki, pač pa so bili ustvarjalci slik
starostniki, bilo jih je devet – ga. Marija Kaltenekar, ga.
Marija Pestotnik, ga. Marjeta Jarc, g. Miha Žvagen, ga.
Marija Turk, ga. Angela Logar, ga Marija Veber, ga.
Marija Klanjšek in ga. Neža Povše, od likovnikov
sva
sodelovali Metka Mausar in jaz, od domskega osebja pa
nepogrešljiva izvrstna koordinatorka Irma Čebašek.
Delavnica se je pričela ob 15. uri, materiale je prispevalo
društvo KD Dobrava Naklo, in sicer mala platna, nekaj
svinčnikov, čopiče in pa akrilne barve. Za akril smo se odločili,
ker so barve primerne, se ne polivajo in se hitro sušijo. V
prostoru delovne terapije je gospa Irma Čebašek skupaj s
sodelavkami pripravila mize in zoorganizirala devet starejših
ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so naju ob prihodu že čakali.
Po začetnem nevedenju kako se bo zadeva odvijala, sva z
Metko sodelujočim razdelili svinčnike, platna, barve, čopiče in
papirnate servete, na katerih so bili zanimivi cvetlični in ptičji
motivi. Po lastnem izboru so sodelujoči starostniki izbirali med
cvetjem in pticami in izbrani motiv tudi skušali najbolje narisati.
Najprej so narisali skico in jo potem pobarvali. Midve z Metko in
tudi Irma smo jim zmešale različne barve, jim dali kakšen
nasvet, mogoče potegnili kakšno črto, vendar pa je najlepše in
presenetljivo to, da je bila delavnica ena sama zagnanost,
starostniki so bili pravzaprav skoncentrirani veš čas, bili so
dobesedno mladi - vsak po svoje se je trudil in poskušal
najlepše narediti sliko od začetka do konca. Slike so nastajale
kakšni dve uri, vsi so vztrajali do konca, tako da smo bili nad
devetimi slikicami vsi prav navdušeni, ker so lepe, starostniki
pa jih bodo v maju razstavili v Domu skupaj na novi razstavi
likovnikov KD Dobava Naklo.
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Po končani delavnici smo ob kavi skupaj z gospo Irmo
ugotovili, da je bila delavnica skratka izvrstna in vzpodbudna in
da bomo kaj podobnega ušpičili tudi v prihodnje. Nenazadnje
pa je ravno likovna dejavnost tista, ki spodbuja domišljijo in
daje veselje.
zapisala Hieronima
Likovniki KD Dobrava Naklo
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Vrtec Mlinček na obisku
V Domu v Naklem so bili tudi v mesecu marcu na obisku otroci
iz vrtca Mlinček. Skupaj z vzgojiteljicami so zapeli nekaj
pesmic. Pripravili so lep in pester program. Dan so nam
popestrili tudi s plesnimi točkami. Na koncu so nam vsem
podarili svoje risbice. Otroci so nam s svojo dobro voljo in
igrivostjo polepšali dan.
J.J., stanovalka

Danes so v našem Domu nastopali otroci iz bližnjega vrtca
Mlinček. Lepo so nam zapeli in zaplesali. Na koncu so nas
povabili, da skupaj zapojemo pesem Mi se imamo radi. Prinesli
so nam risbice, ki so jih sami naredili. Zelo rada imam otroke in
z veseljem gledam njihove nastope. V vrtec Mlinček hodi tudi
moja vnukinja Nina. Komaj čakam, da tudi ona pride k nam
nastopat.
Meta Jarc, stanovalka enote Naklo

Vrana in polžek
Vrana je bila lačna – zelooo lačna! Pa ni imela ničesar, da bi se
nasitila. Zagledala je polžka – ta bi ji zelooo teknil!
Pesmica pa pravi:
»Hiška brez oken,
štiri rožičke,
šolžek tovori
čez doli in hribčke.«
Prišla je vrana – kra – kra…
Polžek se skrije v hiško – ni me doma!
Vrana trkala, trkala: »Polžek, odpri! Polžek rožičke pokaži, oči!«
Polžek pa tiho v hiški čepi, skriva rožičke, se vrani smeji!
M.K., stanovalka enote Naklo
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Izlet v Bohinj
Delovne terapevtke gorenjskih domov so nas povabile v Zavod
sv. Marina v Srednji vasi v Bohinju, kjer je bilo srečanje
stanovalcev gorenjskih domov. Prišli so upokojenci iz Jesenic,
Škofje Loke, Kranja, Preddvora, Kranjske Gore in Radovljice.
Lepo so nas sprejeli in nas v jedilnici postregli s kavico in
odličnim domačim pecivom. Po kratkem ogledu Doma smo se
posedli v dnevnem prostoru, kjer je bilo že vse pripravljeno za
predavanje o starodavnih ikonah Jezusa, Boga očeta in sv.
duha. Preko posnetkov in slik smo spoznali obredna oblačila, ki
so drugačna, posebna pozornost pa je bila namenjena barvam,
ki so bile skladne z barvo kože, oči.
Predavatelj g. Mišo Serajnik je znal vse lepo predstaviti in tudi
nas obogatil s svojim znanjem. Sledilo je spoznavanje ikon
device Marije, ki so domovale v različnih deželah in unikatne
podobe Marije, ki doji Jezusa. Bogato predavanje je bilo kar
dolgo in z zanimanjem smo poslušali. Na koncu so kar deževala
vprašanja in nadaljeval se je pogovor o doživetem predavanju.
Za konec so nam pripravili še na zelo dobro kosilo in nas
povabili: »Pa še pridite!«, kar smo seveda radi obljubili.
P.M., stanovalka
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Zora Podveršič:

Lipa
Mogočna je stala na sredi vasi,
in bila je priča, premnogo stvari.
Ko spodaj bila je veselica,
ko mimo peljali so mrtvega strica.
Ko h krstu so majceno dete peljali,
ko fant in dekle poljub sta si dala.
Bili hudi so časi, ko je vojna vihrala,
posušile so se veje, tako je zaspala.
Ostal je le spomin o mogočnem drevesu,
ki stalo je tam, ob rojstvu in ob slovesu,
kot so zbledeli nje listi, zbledijo spomini,
ostal pa je list simbol naši domovini.
Pesem zbrala stanovalka M.P.

Dobrodošli - to je zdaj vaš dom !
Včeraj je bila zgodovina.

Danes je dar.
Jutri naj bo skrivnost.

Sedaj ste odprli nova vrata življenja,
vstopili v nov dom, ni šlo brez trpljenja;
tu boste našli svoj mir in spoštovanje,
z dobro voljo si ohranite tudi sanje.
Naj bo vaša nova pot široka avtocesta,
kjer ne bo prostora za žalostna mesta,
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kjer bo zaupanje gorelo, v srcih vedno tlelo
in nikoli upanja in razumevanja odvzelo.

Če pa kdaj se bo pojavil oblak,
dobra volja naj zmaga takrat.
Naj sonce veselja dom razsvetli,
po dežju vedno mimo okna prihiti.

Recepta tistega pravega za srečo ni,
z vsakem dnem se vedno lahko spremeni,
da le zdravja moč ne bi odletela,
sreča bo potem hitro mimo priletela.

Nikoli pa ne smete nase pozabiti,
vedno pa tudi drug drugega ceniti,
če komu kdaj nasmeh
žalosten pogled,

zamenja

takrat stisk roke pomaga ali majhen
posvet.

V vašem domu ste – tu vam bodo vedno pomagali,
ko bo potrebno vam bodo ob strani stali,
topla beseda in razumevanje imata tukaj mlade,
pridne roke vam bodo pomoč vedno rade dale.
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Zato nikoli ne pozabite, da je umetnost:










v zrelih letih v novem okolju zaživeti,
se okrog sebe z nasmehom ozreti,
stare prijatelje obdržati,
nove prijatelje znati poiskati,
skromnost in veselje deliti,
svobodo drug drugemu pustiti,
nase in svoje najdražje nikoli pozabiti,
telesu vitalnost, šarmantnost ohraniti,
mirno zaspati in se z nasmehom zbuditi.

Ostanite umetniki v novem domu
Jelka Štefanec, prostovoljka
v enoti Naklo

Todd Burpo in Lynn Vincent:

Nebesa so resnična
Četrti julij je v Ameriki poznan kot praznik, poln veselih veselo
praznovanj, zato sva se midva z ženo odločila, da za ta praznik
odpeljeva svoje otroke na obisk k njenemu bratu Stevu v južno
Dakoto, ki je ravnokar dobil svojega prvega otroka. Zdaj smo
se prvič po slabih izkušnjah od zadnjega popotovanja, ko nama
je skoraj umrl sinko, vendar le odpravili na pot, saj kot pastor v
praznovanje ne verjamem.
Ko smo se pripeljali do prve bencinske črpalke, smo napolnili
naš avto z gorivom in naše trebuščke z obilno malico. Pot smo
nadaljevali in na križišču smo videli odcep, ki je peljal v bolnico
kjer je bil na zdravljenju naš sine. »Colton«, sem ga pobaral,
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»ali zavijemo in greš spet v bolnico, ki je tukaj?« »Ne očka,
raje pošlji Cassie, mogoče bi to hotela.« »Ne tudi jaz nočem
tja«, je bila hitro proti bolnici sestrica in mami ga je vprašala,
če se spomni dni v bolnici Colton, o tem da so mu peli angelčki,
saj jim je Jezus tako naročil. »Ja kje pa je bil Jezus?« »Oh saj
veš, sedel sem mu v naročje«, je hitro odgovoril Colton, »saj
veš mamica je govorila po telefonu vi pa ste vsi molili.« Oba
sva začudeno obmolknila brez besed, Sonja je nemo strmela
vame, a mene je že mučilo naslednje vprašanje: »Ali bi to
lahko bilo res?« In v tihi in mirni noči, ko je avto brzel proti
sorodniku, sem se umiril in naša pot je bila zelo vesela in
uspešna.
Ko smo se leta 2003 zopet odpeljali na počitnice nas je pot
vodila mimo Denverja, kjer smo našli živalski vrt ˝Gomazeča
bitja˝ ki nam kažejo metuljev paviljon, tarantelin stolp, poln
pajkov, ki so te navdušili ali pa si dobil kurjo polt, saj samica
velikanskega ptičarja doseže 27 cm. Colton je bil deček, ki mu
je bilo vse všeč kar je bilo močno, veliko in pogumno, vedno je
v igri ustvarjal. Vendar pa se ni opogumil, da bi dobil značko in
tako smo vsi odšli v botanični vrt in nato v hotel na kosilo.
Colton pa je kar bolehal in zopet smo iskali bolnico in pomoč
zdravnikov, ki so otroka le zelo izčrpali, a njegove težave so
ostajale in ugotavljali so, da ima verjetno počen slepič in ga je
treba operirat. Otrok je iskal pomoč pri očetu, naj ga reši
zdravnikov, a bolezen je bila že preveč razvita in oče je moral
poslušati zdravnike. Ko smo prišli domov, je bilo veliko dela in
tudi en pogreb. Colton je nekaj časa gledal mrtvega v krsti,
nato pa vprašal očeta: ˝Je bil ta moški Jezusov učenec, moral
ga je poznati in imeti v svojem srcu, sicer ne more v nebesa.«
»No pa mi povej, kako dolgo pa si bil ti pri Jezusu v nebesih
takrat ob operaciji?« In Colton me je pogledal in kar hitro
odgovoril: »Tri minute,˝ potem pa že spet ogovarjal svoje
vojačke pri igri. »Se spomniš, da sem te klical, ko sem se zbudil
in res si bil ob meni.« »Seveda se spomnim, ko sem klečal in
molil, saj je bilo to najtežje in najbolj črno obdobje v mojem
življenju. Torej je uslišal moje molitve in ti si se zbudil in me
poklical:˝Oči, oči!˝ In z mamico sva bila neizmerno vesela, da
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te imava. Ko smo se nato po dobrem tednu lahko vrnili domov,
smo imeli dosti časa, da smo se pogovarjali o dogodkih.«
Colton je povedal marsikaj kar je doživljal, ko je bil pod
narkozo. Videl je Jezusa in angele, ki so imeli krilca – otroci
manjša, a odrasli večja bela krila. K njemu je prišla tudi
njegova sestrica, ki je umrla še preden se je rodila, a vendar ga
je poznala in ga pozdravila, videl je dedka, s katerim sta
ugotavljala, da sta si podobna. Potem ga je mamica vprašala ali
je Jezus vedel, da je očka postal pastor, in on je to potrdil, tako
sta oba srečna.
Tudi Colton je zdaj povedal:˝Ko odrastem bom pastor,˝ jaz pa
sem ga vprašal:˝Kaj sta z dedom Popom počela tam, ko je bila
tema?˝ On pa me je prepričal, da tam ni nikoli tema. Ker Bog
in Jezus osvetljujeta nebesa z mavričnimi barvami. Ko se je
spomladi pojavila po močnem dežju na nebu velika mavrica
smo poklicali Coltona, naj le pride pogledat čudovito mavrico, je
Colton sicer pritekel, pogledal in dejal:˝Saj prav zato sem
včeraj molil!˝ Potem se je na poti obrnil in se šel nazaj igrat.
Colton že nekaj časa ni videl mavrice, je pa mislil nanjo in si jo
zaželel videti.
Ker se je bližala velika noč smo imeli v cerkvi molitve in vprašal
sem Cassie ali mogoče ve kaj je veliki petek, malo je premislila
in dejala: »To je dan, ko je Jezus umrl na križu.« »Da res, ali
morda veš zakaj je umrl na križu?« Ker hitro ni odgovorila sem
vprašal Coltona in kar hitro mi je pojasnil, da je Jezus njemu
rekel, da zato, da bi lahko šel k očetu. V mislih sem si
predstavljal ta dvogovor in prišel do spoznanja, kako je otrok
prišel do odgovora o smrti. Ko so se vračali proti domu sem
nekaj časa molčal, nato pa sem se obrnil k njemu in ga vprašal:
˝Kaj ali bi rad v nedeljo pridigal?˝
Ne vemo še, kako mu je uspela prva pridiga, vemo pa, ko je
prišel domov, je v svojo blazino jokal za svojo malo sestrico,
katero je videl samo takrat, ko je bil pri Jezusu v nebesih in ko
zaprem oči vidim njegov objokan obraz.
Zdaj pa me vpraša, če vem da bo vojna, da se bo tudi on
bojeval in vprašam ga s katerim orožjem, pa mi pove, da ne
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vem točno, a ve pa, da Jezus zmaga in Satana vrže v pekel.
»No sine, če Jezus želi da se bojujem, se pač bom« in sem
pogledal v njega. On pa pravi:˝Ja očka, vem da se boš!˝
Pridige in pripovedi o dogodku našega sina so se razširile, ljudje
so verjeli in razpravljali naprej. Tako je prišla na plan zgodba
neke litovsko-ameriške deklice, stara je bila 12 let, ki je imela
podobno srečanje v nebesih z Jezusom in njeni opisi nebes so
neverjetno podobni Coltonovim, njene slike katere riše in
prikazuje svoje doživljanje v nebesih so izredno duhovne in
čustvene.
Na prikaz Jezusa je dejal Colton: »To je on.« Všeč mi je, kako
to povzema moja mama: »Odkar se je to zgodilo veliko
premišljujem in čakam, da bom vse to videla in doživela, kajti
moja življenjska leta so v izteku.«
Povzetek prebrane knjige zapisala
P.M., stanovalka

Nihče ne bo ostal na tem svetu,
tistih nekaj dni ko tu prebivamo,
delajmo dobro, ljubimo in si pomagajmo.

Govorica križa in smrti je dopolnjena z govorico
vstajenja. V vstajenju najde človek povsem novo luč,
ki mu pomaga, da si utira pot skozi gosto temo
ponižanj, dvomov, obupovanja in preganjanja.
(sv. Janez Pavel II.)
Izbrala Likozar T., stanovalka
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Molitev je stvar srca,
preprost pogled k nebesom,
klic hvaležnosti in ljubezni,
pa naj bom vesel ali potrt.
(sv. Terezija)
Izbrala Joži Černec, stanovalka

Ni važno, kako izgledaš,
važno je kaj imaš v srcu.
P.H., stanovalka
__________________________________________________
Besedila stanovalcev so objavljena brez poseganja
v avtorsko delo.

Olga M. Kepic:

Pozabljen čas
3. del

_____________________________________
Kmalu so se pripeljali pred Klinični center. Franc je rekel, da ju
bo počakal v avli bolnišnice. Javila sta se na recepciji in
povedala po kaj sta prišla.
Receptor je nekoga poklical po telefonu. Kmalu je prišel mlad
moški, jima dal roko in se predstavil. Rekel jima je, naj gresta z
njim. Z dvigalom so se odpeljali nekam v podzemlje.
Marijano je vedno bolj tiščalo v prsih. Ko jo je Peter opazoval,
si je mislil, da bi rad to opravil namesto nje.
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A spremljevalec je prav takrat vprašal:
»Kdo je sorodnik umrlih v nesreči?«
»Jaz sem ponesrečenkina sestra. Prosim, če dovolite, da gre
moj mož z menoj. Mislim, da bo to zame prehudo opravilo.«
»Mož bo počakal pred vrati, če bi se vam kaj zgodilo, vam
bomo pomagali, pa tudi moža bomo poklicali.«
S to odločitvijo se nista strinjala, vendar sta se vdala. Rekla
sta, da bosta ubogala.
Ko je pred odhodom Marijana še enkrat pogledala, je bil to
pogled trpečega človeka, pogled ranjene živali.
Marijana je spoznala, da je v prostoru s samimi mrtvimi ljudmi.
Bilo je popolnoma tiho, le medla modra svetloba je gorela.
Stresla se je, kot bi od nekje zavel mrzel veter. Spoznala je, da
je to strah.
Zaslišala je svojega spremljevalca:
»V tej krsti leži vaša sestra, prosim, če jo pogledate in potrdite,
da je to ona.«
Odgrnil je belo pokrivalo in zagledala je svetle lase svoje
sestre. Po obrazu ni bila poškodovana, videti je bilo, kot da spi.
»O, Urška, ne, to ni res! To ne more biti res! To ne sme biti res!
Prosim, vstani in pojdi z menoj! Gospod, pomagajte mi, da jo
dvignem, da bo odšla z menoj. Urška, o Urška!«
Človek, ki jo pripeljal, jo je s silo odtrgal od krste s sestro.
Odgrnil je še truplo njenega svaka.
Do konca je bila izčrpana.
»Tine! Da, to je Urškin Tine!
Prosim, odpeljite me k možu, moje moči je konec. Vsak čas se
bom zgrudila! Peter, o Peter, zakaj?«
Popolnoma izčrpana je prišla do moža. Stisnila se je v njegov
objem. Tu je našla mir, zavetje, tu si je nabrala novih moči. Kot
že večkrat je tu zdaj spoznala, kako rada ga ima, kako mu je
brezpogojno vdana. Pri njem najde moč, novo življenjsko silo.
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Nič jima ni treba govoriti, saj govorita njuni telesi. Nekoliko
pomirjena je rekla:
»Veš , Peter, ne vem, če bom vse to zdržala. Ne morem si
misliti, da moje drage sestre in njenega moža ni več. Ne
morem ti povedati, kakšna žalost oklepa moje srce! Zdi se mi,
da me režejo pri živem telesu.«
»Ljuba moja, življenje je kruto. Morala se boš pobrati, morala
boš zbrati zadnje atome moči. Prosim te, ne postavljaj na kocko
svojega življenja. Pomagal ti bom po najboljših močeh, a večji
del boš morala opraviti sama!«
Morala je podpisati dve izjavi, v katerih je potrdila, da sta
mrtva res Urška in Tine Rutar.
Že sta hotela oditi, ko se je Marijana spomnila na malega
Simona.
Vprašala je, če ji lahko povedo, kako je z njim.
Poslali so ju na drug oddelek.
Tam jima je prijazna sestra povedala, da je otrok na
pediatričnem oddelku. Ve le, a je živ. Največ bosta pa izvedela,
če gresta tja.
Prijazni uslužbenec ju je odpeljal do otroškega oddelka. Lepo
sta se mu zahvalila, ko so prišli do recepcije.
Marijana je vprašala:
»Sem Marijana Zalokar, moja sestra in njen mož sta se danes
smrtno ponesrečila, njunega sina Simona Rutarja pa so
odpeljali k vam. Prosim, če mi lahko poveste, kje ga lahko
najdem.«
Povedali so ji, kam naj se napotita.
S strahom sta šla na oddelek, kjer je ležal otrok.
Poiskala sta oddelčno sestro in ji povedala, kaj želita.
»Vaš nečak je zelo poškodovan. Vseh poškodb še nismo
ugotovili. Dali so ga v umetno komo, da nima bolečin. Lahko ga
gresta pogledat, a ne prestrašita se, ker spi, na noben vajin klic
ali dotik ne bo reagiral.«
Odločila sta se, da ga bosta šla pogledat.
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V posteljici, okrog in okrog obdani z ograjo, je ležal otrok. To je
bil njun ljubljeni Simon. Svetli, skodrani lasje so bili še zlepljeni
od krvi. Bil je strašno bled, priklopljen na celo vrsto aparatov.
Ti so povzročali hrup, da sta vedela, da je otrok še živ.
Marijani so se ulile solze, njen pogled je izražal strašno
bolečino.
»Peter, ali je še živ? Saj izgleda kot mrlič. Kaj bo zdaj z njim?«
»Ja, kaj? Midva ga bova posvojila in to bo najin sin. Če ne bova
imela svojih otrok, bo vse, kar imava, njegovo. Vzgajala ga
bova, kot bi bil najin. Mislim, da sva to dolžna tvoji sestri. Ali si
lahko predstavljaš, da bi ga dali v posvojitev tujim ljudem.
Potem ga midva ne bi nikoli več videla. Morda pa je to usoda,
da nama je poslala tisto, kar si tako vroče želiva. Ko bova
uredila pogreb, se bova takoj pozanimala, da bi otroka čim prej
posvojila.«
»Peter dragi moj, vedno znova me presenečaš! Boš videl, usoda
bo nagradila tvoje dobro srce. Vedela sem, da si čudovit človek,
a da si se tako hitro odločil, da boš tega ubogega revčka vzel za
svojega, to me je res presenetilo. Hvala ti, hvala!«
Marijana je malega Simona prijela za bledo ročico.
Bil je tako krhek, tako nemočen. Ves je bil ovit v cevke. Držala
ga je, kot bi mu hotela dati moč iz svojega telesa. Čeprav je
vedela, da so njegove lase svetle in skodrane, jih zdaj ni bilo
videti. Vso glavo je imel povito v povoje.
Kot bi otrok začutil njeno moč, se je začel premikati. Marijana
ga je hitro izpustila. Zbala se je, da bi otrok želel videti mamico
in ni vedela, kako bi reagiral, ko bi videl njo.
Previdno sta se odstranila.
Med vrati sta srečala sobnega zdravnika.
»Gospod doktor, ali ima otrok kaj možnosti za preživetje?
Vidim, da je zelo poškodovan.«
»Res, poškodbe so težke, toda otrok je mlad in močan. Upam,
da je tudi borec! Kdo pa sta vidva?«
»Sva Marijana in Peter Zalokar iz Sorice. Dečkova mati je bila
moja sestra. Z možem, doktorjem Rutarjem, sta se danes
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smrtno ponesrečila. Mali Simon nima na svetu več nikogar
samo naju. Sklenila sva, da ga bova posvojila, čim prej bo to
mogoče.«
»Ja veste, težka pot vas čaka. Mnogo ur bosta morala žrtvovati
za otroka. Le vajina ljubezen in podpora, ga bo iztrgala iz
krempljev smrti. Upajte, saj upanje sestavlja naša življenja.
Zdravnik malega Simona bom jaz Miran Hafner. Oglasite se pri
meni, kadar boste želeli. Še enkrat vam polagam na srce:
upajte!«
Molče sta stala pri vratih bolniške sobe in gledala nepremičnega
otroka.
Zatopljena sta bila vsak v svoje misli. Ena pa je bila skupna
obema:
»Revček, kaj vse te še v življenju čaka?«
Peter je nežno prijel Marijano za roko. Neprisiljeno jo je odvedel
proč, na hodnik, do dežurne sestre.
»Hvala vam, zaenkrat! Še se bova oglasila. Prosiva pa vas za
telefonsko številko doktorja Mirana Hafnerja, da bi vsak dan
vedela, kaj se dogaja z malim Simonom. Preveč daleč sva, da
bi lahko vsak dan prišla k njemu,« je govoril Peter.
Marijana pa je vsa zaskrbljena dodala: »Če bi se mu pa stanje
poslabšalo, nama takoj sporočite, lepo prosim!«
Nemirna, polna vprašanj, sta šla do avta, kjer ju je čakal sosed
Franc. Molče so se odpeljali proti domu.
(se nadaljuje)

Prisrčno pozdravljeni!
ga. Jožica Černec, ga. Antonija Mrak,
ga. Kristina Hodnik, ga. Apolinija Polajnar,
ga. Angela Lombar, ga. Štular Remic Antonija, g.
Anton Pirnovar, g. Milan Krč
ter v enoti Naklo
ga. Ana Oman in g. Ilija Radaković.
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Poslovili so se:
g. Ludvik Krajnc, ga. Drnovšek Lampret Vida,
g. Andrej Kristanc, g. Rajko Knific (odšel v drug
Dom) ga. Slavka Sajovic (odšla v drug Dom)
ter v enoti Naklo
g. Rajko Pušavec in g. Adolf Pavlin.

Dragi stanovalci/ke!
Hitro je minilo leto pripravništva v vašem Domu. Priznam, da ni
bilo lahko začeti, danes pa priznam tudi, da ni lahko končati.
Skrbelo me je, kako me boste sprejeli medse, kako bom z vami
uspela vzpostaviti odprt in pozitiven odnos. Danes vidim in
vem, da mi je uspelo skupaj z vami. Hvala, ker ste bili tako
tolerantni do mene, hvala ker ste mi dopustili, da tudi česa ne
vem in ne znam. Hvala, ker ste se obračali name, ko ste
potrebovali pomoč in ste zaupali in verjeli, da se trudim. Hvala,
ker ste se tudi vi trudili z mano. Hvala vam tudi za vse vaše
bogate izkušnje in pogovore. Hvala vam za vsak dobro jutro in
dober dan in za vsak nasmešek ob teh besedah. Vsi ste nekaj
posebnega in vsak od vas ima svojo zgodbo. Vsak od vas ima
tudi svoje skrbi in težave, zato vam iz srca želim zdravja, sreče
in nasmeškov na obrazih za vse lepe malenkosti, ki vas doletijo.

Ana - socialna delavka pripravnica
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Dušica Kunaver:

Miza v starosvetni slovenski domačiji

(Slovenska ljudska dediščina – dota za prihodnost)
__________________________________________________________________________

Potica - kraljica
Ob vsem neizmernem številu prazničnih kruhov ima kraljevsko
mesto na slovenski praznični mizi potica – kraljica.
Potica je ena slovenskih znamenitosti. Zrasla je na naših tleh in
od nekdaj pomeni praznik, slavje, slovesnost. Do danes je
ohranila to vlogo. Pečena je v posebnih pekačih, ki so okrogli,
rebrasti imajo v sredini tulec, tako da ima potica obliko obroča
– kolača. Tudi ti pekači za potico so svojevrsten izraz ljudske
ustvarjalnosti in dajejo potici še dodaten čar.
Ime je potica dobila od besede povitica. Testo, ki ga zamesi iz
pšenične ali ajdove moke gospodinja »povija ali zavija« z
različnimi nadevi. Orehova, lešnikova, medena, metina,
pehtranova, skutna, smetanova potica – so bile vedno odlika
naše gospodinje in tako je še danes. Na peko potice se še
danes gospodinja skrbno pripravi, a skoraj zagotovo ne bo
pekla potice, če v hiši ni nek velik praznik ali neka slovesnost.
Potica je kljub modernim časom ohranila svoj praznični čar in
slavnostno mesto na praznični mizi.
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Vabilo na aktivnosti in dogodke
v aprilu - enota Preddvor
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o
naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
vaje za spomin, križanka
skupine za samopomoč
knjižnica
Biosinhron skupinska terapija
Zapojmo skupaj
peka piškotov, peciva
molitvena ura
vadba s smovey obroči …

------------------------------------------------------------------KONCERT mešanega pevskega zbora Slavček DU Lesce
četrtek, 2. april ob 15.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
VELIKONOČNA MAŠA
ponedeljek, 6. april ob 15.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
sreda, 8. april ob 9.45 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 9. april ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
_________________________________________________
NASTOPI učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor
četrtek, 14. april ob 16.00 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
Družabne igre »KOCKA«
sreda, 15. april ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
NASTOP Otroške folklorne skupine Vrtavke
ponedeljek, 20. april ob 16.00 uri v dnevnem prostoru
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo
Jelenc
sreda, 22. april ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 22. april ob 9.30 uri na G1 in ob 11.00 uri na G2
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 23. april ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
torek, 28. april ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA
Ambasadorji nasmeha in Tačke pomagačke
za datum se še dogovarjamo
___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka.

Misel za vsak dan
Preden govoriš, poslušaj,
preden napišeš, premisli,
preden zapraviš, zasluži,
preden investiraš, razišči,
preden kritiziraš, počakaj.
preden moliš, odpusti,
preden obupaš, poskusi,
preden se upokojiš, prihrani,
preden umreš, daj.
(W.A.Ward)

Za vas izbrala receptorka Mira
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Vabilo na aktivnosti in dogodke
v aprilu - enota Naklo
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o
naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
molitvena ura
peka piškotov, peciva…

------------------------------------------------------------------KONCERT UČITELJSKEGA PEVSKEGA ZBORA OŠ NAKLO
sreda, 1. april ob 16.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 2. april ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 8. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 13. april ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI –
Tačke pomagačke
torek, 14. april ob 11.00 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec
sreda, 15. april in 29. april ob 10.30 uri v delovni terapiji
enote Naklo
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
ponedeljek, 20. april ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
OBISK STANOVALCEV V VRTCU MLINČEK
torek, 21. april dopoldne
__________________________________________________
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KONCERT MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA OŠ NAKLO
sreda, 22. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s citrarko Francko Šavs
torek, 28. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka.

_____________________________________________________
Prispevke zbrala in uredila
Irma Čebašek, delovna terapevtka.
Naslovna stran:
Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec.
Ni lektorirano.
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