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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v januarju!
enota Naklo

enota Preddvor

g. Jože Arzenšek
ga. Jožefa Kavčič
ga. Marija Kaltenekar
ga. Neža Povše
ga. Frančiška Grujić
ga. Marija Ritlop

ga. Julijana Celar
ga. Ana Morel
ga. Frančiška Boncelj
g. Anton Tičar
g. Jože Ušlakar
ga. Antonija Kožuh
ga. Frančiška Marinič
ga. Antonija Pongrac
ga. Vera Perkovič
ga. Antonija Mrak
g. Anton Vršnik
ga. Marija Marta Aljančič
g. Pavel Rezar
ga. Ana Trogrlič
ga. Frančiška Dolinšek
ga. Antonija Štular Remic
g. Rihard Sedminek
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Spoštovane stanovalke, spoštovani stanovalci!
Kot vsako leto se tudi letos pripravljamo na praznovanje božiča in prihod
novega leta.
V adventnem času velik družinski praznik nestrpno ne pričakujejo ne le otroci,
ampak tudi mi - odrasli. Polno je besed, ki si jih želimo izreči in polno je stvari,
ki bi si jih želimo izmenjati. V prazničnih dneh božiča in novega leta si sežemo
v roke in si voščimo vse dobro.
Misli nam morda še bolj kot druge dni, uhajajo v čas našega otroštva in mladosti.
Božič močno poudarja občutek družinske pripadnosti. In navsezadnje tudi v
našem domu živimo kot v veliki družini.
Leto 2016 bo minilo in za seboj pustilo sledi. Bolj ko se bo odmikalo, bolj se
nam bo zdelo kako pisane so bile njegove zgodbe. Te zgodbe so ustvarjali
številni dogodki in pripetljaji, ki so se nam zgodili. Nekateri od njih se nam zdijo
bolj, drugi manj pomembni. Nekateri so bili pozitivni, spet drugi pa so nam
pustili boleče občutke.
Poglejmo na minulo leto kot na velik pisan travnik, ki se ponaša s številnimi
pisanimi cvetovi. Tako kot cvetoč travnik je tudi leto, ki mineva posejano s
pisanimi barvami. Te barve so trenutki veselja, radosti, pričakovanj, hrepenenj,
skrbi in tudi žalosti. Vse to kar se nam je zgodilo, tako dobrega ali slabega, bomo
pomnili ali pozabili. Tako pač je in tako je prav.
Za praznike ne potrebujemo velikih daril. Največ je vreden stisk roke, nasmeh,
lepa beseda, bližina, razumevanje in naklonjenost.
Spoštovane stanovalke in stanovalci!
Želim vam blagoslovljene in mirne božične praznike
ter vse dobro v letu 2017.
Kolektiv Doma starejših občanov Preddvor se bo potrudil
in vam pri tem nudil potrebno podporo in sodelovanje.
Andreja Valant, direktorica
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Utrinki
Koncert Društva upokojencev Naklo
Prišli so Nakelčani, in sicer folklorna skupina, pevska skupina
Šestica in glasbena skupina Rokovnjači, ki so nas zelo prijetno
presenetili.
Bili so oblečeni v narodne noše. Prvi nastopili pevci, ki so nam
zapeli nekaj pesmi, katerih besedila nam niso bila znana, vendar
zelo lepa in vsako pesem nam je eden od pevcev predstavili v
šaljivem stilu.
Nato je nastopila folklorna skupina. Plesali so zelo lepo, in sicer
pod vodstvom g. Kosiča, ki v Naklem poučuje folkloro že kar
nekaj let. Kljub temu, da niso bili več mladi, so bili zelo poskočni.
Med plesom in petjem so nas zabavali z raznimi vici, tako da je
bilo tudi smeha dovolj.
Nato so nastopili še posebni glasbeniki, ki so imeli poleg znanih
instrumentov tudi prav posebnega, in sicer lesen perilnik, na
katerega je igral glasbenik s kuhalnico in še z metlico, ki je temu
zvoku dala poseben prizvok.
Vsi so nas prijetno presenetili in prinesli posebno vzdušje med
nas, tako da smo prepevali in se veselili vsi.
Koncert je trajal precej dolgo, kar pa jim, kot je bilo razvidno iz
njihovega razpoloženja, ni bilo odveč, zato smo jih povabili, da
nas še obiščejo.
IMM,
stanovalka
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Praznični kulturni program in voščilo stanovalcem –
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj
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Praznično kosilo v enoti Preddvor in enoti Naklo
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Govor ob predstavitvi velike zloženke o Luciji Šubic in
projekciji njenih slik dne 13. decembra 2016
v Domu starejših občanov Naklo
Spoštovani obiskovalci!
Najprej vas prisrčno pozdravljamo in se zahvaljujemo Domu
starejših občanov Naklo in vsem prisotnim, da ste prišli na
predstavitev del in velike zloženke o Luciji Šubic, prvi naklanski
slikarki, ki je pred tremi dnevi praznovala 91 let.
Za njen visoki življenjski jubilej in na njeno željo danes ponovno
predstavljamo njena dela s projekcijo fotografij njenih del in
veliko zloženko o njej. Zloženko je Likovno društvo Naklo založilo
in predstavilo javnosti na projekciji njenih del že 8. februarja
letos v Filipičevem domu, ki pa se ga gospa Lucija Šubic zaradi
zdravstvenih razlogov ni udeležila. Za strokovno mnenje, ki je
zapisano v tekstu zloženke, smo povabili umetnostno
zgodovinarko in akademsko slikarko dr. Slađano Mitrović iz
Ljubljane, da je obiskala dom Lucije Šubic, se pogovarjala z njo
in napisala strokovno mnenje.
Naš sodelavec, gospod Damijan Janežič, za katerega je ga. Lucija
njemu in meni rekla, da bi ga morali Nakljanci po rokah nositi,
ker je že toliko naredil za Naklo, je nekajkrat obiskal Lucijo, da
je skupaj z njo zbral čim več podatkov o njenih delih. Vse zbrane
podatke je nato uredil, Likovno društvo Naklo pa je poskrbelo za
oblikovanje in za tiskanje. S tem bomo pomagali, da se ohranjajo
podatki o delih ljudi, ki so prispevali h kulturnemu razvoju našega
kraja. Sicer se prehitro marsikaj pozabi in izgubi, kar je škoda,
saj je v naši občini in v Naklem kar nekaj zaslužnih ljudi na
likovnem in drugih področjih.
Alojzija Murn, Likovno društvo Naklo
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Praznovanje Lucijinega rojstnega dne
Povabljena sem bila, oz. sem se skoraj sama povabila, v Naklo,
kjer je moja soseda ga. Lucija Šubic praznovala 91. rojstni dan.
Prav tako kot jaz je tudi ona prišla v dom, a s to razliko, da sem
jaz v Preddvoru, ona pa v Naklem. Kljub temu, da sem jaz kar
precej mlajša, sva se vedno dobro razumeli.
Mene so poznali vsi v
Naklem,
že
zaradi
tega, ker sem kot
dveletna deklica ostala
sirota. Tako je tudi ona
gledala na mene malo
drugače.
Ta njen praznik smo
lepo praznovali, saj
nam
je
bila
predstavljena tudi kot
slikarka, prva v Naklem. Njena dela smo si ogledali s pomočjo
video projektorja.
V začetku, ker še ni bilo toliko pripomočkov, je delala kar z redis
peresom in tušem. Prva dela je delala na opeko, naprej pa še na
razne druge materiale. Več pa bodo vedeli povedati njeni domači.
V vsako sliko je bilo vloženega veliko dela in ljubezni, ne glede
na kakšen material je delala.
Nakljanski pevci so jo počastili z nekaj prijetnimi pesmimi na
koncu pa še z pesmimi po njeni želji. Prišlo je veliko Nakelčanov,
pa tudi od drugod, saj je znana daleč na okoli. Skoraj vsak ji je
prinesel darilo, saj ji je vsak hotel pokazati pozornost in zahvalo.
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Ko so obiskovalci v glavnem odšli, smo ostali še prisotni iz doma,
njeni svojci in pa nekaj sosedov. Prireditve se je udeležila tudi
naša direktorica ga. Andreja Valant.

Razstava slik Lucije Šubic

Bili smo tudi lepo postreženi in naše druženje oz. praznovanje se
je končalo z lepimi spomini in z željo, da se še večkrat srečamo.
Na koncu bi se prav lepo zahvalila ge. Irmi za povabilo in ge.
Lidiji za prevoz in pomoč.
IMM, stanovalka
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Praznovanje 91. rojstnega dne stanovalke Lucije Šubic s
predstavitvijo njenega slikarskega ustvarjanja in
kulturnim programom
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V Naklem, 19. 12. 2016.

Zahvala!
Ob praznovanju mojega 91. rojstnega dne bi se rada zahvalila
Bogu, potem moji hčerki Dani, vnukinji Lei in vnuku Roku, ki so
skupaj z g. Damijanom Janežičem in ga. Irmo Čebašek v Domu
starejših občanov v Naklem pripravili praznovanje in predstavo
mojega življenja in dela.
Posebna zahvala gospe direktorici Andreji Valant za iskrene
čestitke, za šopek in prijetne, čarobne besede.
Kaj znajo ljudje, česar ne zna nobeno drugo živo bitje?
Smehljati se, nasmeh je eno izmed posebnih daril v človeštvu.
Rada bi se zahvalila z besedico »hvala«, ki nič ne stane, velja pa
mnogo!

Lucija Šubic, stanovalka
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Slovenska mati

Upognjena žena od teže bremena
ruta Ti črna glavo krasi,
rjavo Ti sije čelo zorno,
kaplje debele Ti lica znoje.

Z jutranjo zarjo vstajaš z ležišča
polna sta te dvorišče in hram,
vsa se žrtvuješ za svoje črviče,
da bi imeli kruha vsak dan.

Zjutraj se prva Bogu izrečeš
in na večer ko sladko vse spi
v pozno še noč ob brleči svetlobi
šivaš, oko pa nad deco bedi.

In, ko moža na vojsko so Ti vzeli,
sama držati si morala za plug,
prosila si k nebu naj Ti ga čuva
in da obilno obrodil bi kruh!
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Upognjena žena od teže bremena
ruta Ti čuva glavo krasi,
rjavo Ti sije čelo zorano
taka slovenska mati si Ti!

Mati slovenska – žena – svetnica
mar nas te rute tvoje bo sram?
Žuljev krvavih iz roke ljubeče
za vse zlato na svetu ne dam!

Nada Rebolj, stanovalka
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Rojstvo
Kakor je človek vrh in krona vseh živih bitij, tako je Kristus vrh
in krona vseh ljudi. Držalo bo, kar pravijo filozofi, da iz tistega,
ki predstavlja vrh in krono vsega, kakor iz studenca izvirajo vse
popolnosti. Zato iz Kristusa prihaja na ljudi vse dobro. Samo on
je dobil Duha v vsej popolnosti, da bi iz njegovega bogastva
dobival samo darove ...
Na koncu poti nas čaka najvišja sreča ali popoln polom. Kdor
noče sprejeti Duha, ki je počelo življenja, ne samo, da odklanja
milost, temveč ponižuje lastno naravo ... Kdor je spoznal
Kristusa in se ni odločil zanj, se je odpovedal naravni in
nadnaravni sreči.
Živimo v dobi po oznanilu evangelija,
Kristus živi med nami, zato ga ne
moremo zgrešiti, če ga le hočemo
srečati. In ko enkrat spoznamo njegov
božje-človeški obraz, se oklenemo
njegove modrosti, ki je neskončna in
božja, hkrati pa tako človeška. Oklepali
so se ga tudi očaki v stari zavezi; ker so
trdno upali v njegov prihod, so si ga z
vso močjo želeli. Toda oklepati se
nečesa, kar je stvar prihodnosti, gotovo
ni tako osrečujoče kakor uživati darove
Duha. Ko je Kristus dopolnil žrtev križa, je obiskal očake. Kakor
vihar se je spustil do njih, osvobodil jih je in jih dvignil v najvišjo
srečo.
Jezus nas nagovarja, nas vodi in spodbuja, da bi tudi mi dosegli
isto srečo. Človek je postal za nas in zaradi nas. Privzel si je
podobo enega izmed nas; kolikokrat smo ga že srečali?
Giovanni Pico della Mirandola
(izbrala L. Š., stanovalka)
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Odlomek iz knjige Moški na položajih, ženske v
strahu, otroci na češnjah
Pomlad, leto 1991, sobotno dopoldne
Nenadni, nedavni obisk z vabilom na novo mašo. Bil je nekdanji
možev učenec. Spogledala sva se, česa takega se nisva nadejala,
še manj pričakovala. Kako tudi bi, saj sva vso dobo službovanja
vdihovala ˝socialistični˝ (komunistični!) zrak in morala svoje
notranje prepričanje potiskati v podzavest. In zdaj tako
veličastno vabilo! Ni bilo lahko takoj odgovoriti, morala sva ˝priti
do sape˝.
Zvečer sva se še dolgo zavzeto in veselo pogovarjala o vabilu in
odzivu nanj, saj sva bila nadvse presenečena. Čas je tekel,
priprave pri fari pa tudi. Oskrbela sva si vse potrebno in se
veselila dogodka. Toda po osamosvojitvi naše domovine je
nastala vojna – napad na Slovenijo. Vse smo bili dogovorjeni,
tudi za varstvo obeh malih vnukinj, ki sva jih imela tu na deželi,
kjer je bilo ˝bolj varno˝. Na predvečer nove maše pa je hčerka
sporočila, da ne sme, ne more, ne upa iz Ljubljane domov, da bi
prevzela varstvo obeh vnukinj – zaradi barikad, zaradi službene
odgovornosti, dežurstva in nevarnosti, saj da tudi nova maša ne
bo smela in ne mogla biti. Varstvo smo potem le uredili. Tiste dni
je bila žena mojega starejšega sina tik pred porodom za njenega
drugega otroka. Sin je bil mobiliziran in nosečnico je peljal k
nam. Med vožnjo ju je presenetil alarm, vendar sta vožnjo
nadaljevala in k sreči - alarm je minil brez napada. V kleti smo
že pripravili nekaj blazin in odej za vsak primer. Naš Luka pa se
je čez nekaj dni srečno rodil kot ˝medvojna generacija˝.
Napočil je lep, jasen dan. Tisto jutro radia nisva poslušala in sin
Andrej naju je odpeljal proti novomašnikovi domači hiši. Nisi
mogel zaiti, saj je bila pot prava ovira z venci ter okrašena z mlaji
in slavoloki. Požrtvovalni sosedje so se izkazali. Počasi so se že
zbirali ljudje s skrbjo in svečanostjo na obrazih. Šele tam sva
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izvedela za slabo radijsko sporočilo in da je alarm. ˝Kakor je
Božja volja, tako pač bo,˝ in po ganljivem novomašnikovem
slovesu od doma je sprevod krenil v župnišče in od tam v cerkev.
Oba s Karlom sva ponosno stopala z belimi šopki na prsih prav
po tistem prostoru proti cerkvi, koder za učitelja v preteklosti ni
bilo primerno hoditi. Ljudi ni bilo veliko, špalir je bil skromen in
počasi sva dojemala, da ljudje niso mogli, niso upali priti, zaradi
napovedanega bombnega napada.
V svečano okrašeni cerkvi smo zasedli svoja mesta, toda
prostora bi še bilo, cerkev ni bila polna. Slovesnost se je začela.
Globoko sem jo doživljala. Vse je imelo vzdušje zmagoslavja, saj
sem po tolikih letih spet prisostvovala tako lepemu praznovanju
v domači cerkvi in to – med alarmom, kar je dajalo slavju še
poseben čar. Pozneje se je cerkev napolnila, gospod govornik je
povedal tudi, da je nevarnost napada minila. Po maši smo se
zadrževali okrog cerkve v prijetnem pomenku, ob petju
cerkvenih pevcev in zaradi fotografiranja. Med potjo k kosilu pa
smo srečali fante, ki so se začasno vračali ˝izpod orožja˝ in od
njih sem izvedela, da se je tudi najin starejši sin srečno vrnil.
Celo popoldne smo bili židane volje, saj je naša slovesnost
potekala skoro brez zapletov. Po besedah gospoda Tineta,
prejšnjega župnika, je ta mir in srečen potek dogodkov izprosil
pri Bogu pokojni novomašnikov oče, ˝Z neba gleda na nas in se
veseli z nami vsemi˝. K večernim molitvam v cerkvi so prišli tudi
drugi, ki novi maši niso prisostvovali. Spet se kar nismo mogli
raziti in prevladovalo je mnenje, da poti nazaj ni – za našo
domovino namreč! Končno sva se z možem le odpravila proti
domu. Stopala sva po glavni cesti z belima šopkoma na prsih,
ponosno, kot zmagovalca nad našimi preteklimi časi. Čas pa
teče. Božji kovački k rojstvu in smrti zvonkljajo ves čas in tako
sva sprejela še dva vnučka, jaz pa sem kmalu nato izgubila
dobrega moža.
Marija Klanjšek, stanovalka
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NARAVNE LEPOTE
Ko uzrem se v daljavo,
vidim gore in polja,
čez obširno dobravo,
sije mi dobra volja.
Na vrhu hriba,
lesketa se koča,
mimo padalec šiba,
pod njim pa bistra Soča.
Po zeleni dolini,
cesta siva se vije,
ob njej pa velik gozd,
kamor vsaka živalca se skrije.
Veliko sonce rumeno,
strehe hiš prekriva,
nebo je osvetljeno,
iz modre v rdečo se preliva.
Na vrtu srečna sedim,
opazujem čudovito naravo,
zadnje žarke sonca lovim,
nadenem si klobuček na glavo.
Sara Langerholc, pripravnica

17

Miklavževanje z učenci Waldorfske šole Gorenjska
V torek, 6. 12. 2016, so stanovalce Doma starejših občanov
Naklo obiskali učenci Waldorfske šole Gorenjska, ki imajo v
letošnjem letu prostore šole nedaleč stran od Doma, na Glavni
cesti 13 v Naklem.
Na praznik svetega Miklavža so se učenci od 1. do 5. razreda
pripravljali že dan prej in zgibali zvezde iz transparentnega
papirja ter pekli piškote. Miklavž je bil že kot otrok radodaren in
je rad delil svoje imetje z drugimi. In to je sporočilo, ki ga želimo
odrasli prenesti otrokom in nenazadnje tudi sebe opomniti, kako
pomembna je ta lepa gesta.
Učenci in učiteljice so se zbrali v avli DSO Naklo in zapeli več
pesmic, med njimi seveda tudi o svetem Miklavžu. Zelo lepo je
bilo poslušati tudi njihovo igranje na flavte in igrali so prav vsi.
Otroci nižje stopnje so igrali na pentatonične, starejši pa na
kljunaste flavte.
Nato so stanovalcem podarili nekaj papirnatih zvezd za okrasitev
doma ter vrečice s piškoti. Obljubili smo si, da se še snidemo in
si drug drugemu podarimo malo svojega časa.
Alenka Petrinjak, Waldorfska šola Gorenjska

Obisk sv. Miklavža v
Domu v Preddvoru
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Pregled dogodkov v letu 2016
v Domu starejših občanov Preddvor in enoti Naklo
_____________________________________
Januar 2016
Dom Preddvor
 16. januar – Večer božičnih in narodnih pesmi – Ženski
cerkveni pevski zbor iz Kokre
 21. januar – koncert Pevskega zbora Slavček pri DU Lesce
Dom Naklo
 19. januar – koncert Mešanega pevskega zbora Dobrava
Naklo
 20. januar – plesna pravljica Babica pripoveduje – plesna
skupina Skokice iz OŠ Naklo
Februar 2016
Dom Preddvor
 4. februar – nastop Folklorne skupine Pušeljc iz Ljubljane –
ob slovenskem kulturnem prazniku
 5. februar – O življenju in delu Franceta Prešerna predstavitev in projekcija, stanovalka Ivanka Marinšek in
Tomaž Klemenc
 9. februar – pustovanje z učenci iz Podružnične OŠ Kokra
Dom Naklo
 9. februar - pustovanje z učenci OŠ Naklo in otroci iz vrtca
Mlinček Naklo
 15. februar – Cvetlični pogled na Vatikan – Sabina Šegula
iz Biotehniškega centra Naklo in Rotary klub Naklo Tržič
 23. februar – koncert Pevskega zbora Slavček pri DU
Lesce
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Marec 2016
Dom Preddvor
 3. marec – srečanje stanovalcev gorenjskih domov v
Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
 3. marec – koncert Tamburaškega orkestra Bisernica iz
Reteč
 17. marec – srečanje s pisateljico Berto Golob
 25. marec – kulturni program ob materinskem dnevu –
učenci OŠ Šenčur
 28. marec – velikonočna maša
 29. marec – srečanja Žoga Bendov v Podsabotinu
Dom Naklo
 2. marec – Alzheimer caffe – Društvo Spominčica
 9. marec – gledališka predstava Če dedek ne zna
pripovedovati pravljic ali Dedkova Rdeča kapica – OŠ
Naklo
 10. marec – likovna kolonija – Likovno društvo Naklo
 15. marec – koncert Tamburaškega orkestra Kranj
 24. marec – velikonočna maša
 29. marec – kulturni program Pri babici in dedku – OŠ
Naklo
April 2016
Dom Preddvor
 13. april – predavanje in pogovor Minevanje - Društvo
Hospic
 14. april – koncert Ženskega pevskega zbora Josipine
Urbančič pri DU Preddvor
 15. april – nastop otrok iz vrtca Storžek Preddvor
 21. in 22. april – Socialni praktikum – Škofijska klasična
gimnazija Ljubljana Šentvid
 21. april – koncert - Ljudske pevke iz Trboj
 21. april – praznovanje 106. rojstnega dne stanovalke
Marte Polak
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Dom Naklo
 9. april – potopisno predavanje in druženje – Rotaract klub
Kranj
 12. april – plesni nastop skupine Skokice iz OŠ Duplje
 14. april – otvoritev razstave likovnih del – Likovno
društvo Naklo
 19. april – sprehod in druženje ob kavi s prostovoljci
 25. april – plesni nastop skupine Miške in Pikice iz OŠ
Naklo
Maj 2016
Dom Preddvor
 1. maj – koncert Godbe na pikala MO Kranj
 12. maj – koncert učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor
 15. maj – En dan prostovoljec – Angleška gospodarska
zbornica
 17. maj – srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Domu
v Radovljici
 18. maj – nastop Žoga Benda na Paradi učenja (LU Kranj)
v Kranju
 19. maj – kulturni program DU za Poljansko dolino
 20. maj - obisk Fatimske Marije v sodelovanju z
Župnijskim uradom Preddvor
 25. maj – izlet in obisk sv. maše na Brezjah
 26. maj – miselno družabne igre »Kocka« s stanovalci iz
Doma Petrovo Brdo
 27. maj – koncert skupine Pohodi me nežno, ne fušaj
nadležno
Dom Naklo
 17. maj – igrica Mojca Pokraculja – vrtec Mlinček Naklo
 19. maj – likovna delavnica v okviru vseslovenskega
projekta Teden ljubiteljskih dejavnosti – Likovno društvo
Naklo
 26. maj – kulturni program učencev 5. razredov OŠ Naklo
 31. maj – obisk stanovalcev v vrtcu Mlinček – ogled igrice
in druženje
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Junij 2016
Dom Preddvor
 2. junij – Islandija - potopisno predavanje in projekcija
fotografij – stanovalka Marija Praznik
 9. junij – Umovadba – Mojca Rozman iz Ljudske univerze
Kranj
 11. junij – piknik s svojci
 29. junij – srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Domu
Preddvor
 30. junij – kulturni program DU Sovodenj
Dom Naklo
 1. junij – nastop Otroške folklorne skupine Pastirček iz OŠ
Simon Jenko Kranj
 10. junij – kulturni program učencev 2. razredov OŠ Naklo
 21. junij - Umovadba – Mojca Rozman iz Ljudske univerze
Kranj
 22. junij – nastop učencev OŠ Naklo
Julij 2016
Dom Preddvor





7. junij – zabavno pevsko dopoldne z Anico in Andrejem
8. julij – sladoledni piknik
13. in 20. julij – izlet skupine za ročna dela - Zbilje
28. julij – družabne igre v parku

Dom Naklo
 15. julij – sladoledni piknik
 29. julij – družabne igre na trati
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Avgust 2016
Dom Preddvor
 4. avgust – sladoledni piknik s citrarko Francko Šavs
 19. avgust - družabno dopoldne s harmonikarjem Vidom
 24. avgust – druženje ob ledeni kavi
Dom Naklo
 23. avgust – sladoledni piknik s harmonikarico Darjo
September 2016
Dom Preddvor
 8. september – sprehod do jezera Črnava in druženje ob
kavi
 15. september – izlet v Rodine, voden ogled rojstne hiše
Janeza Jalna in obisk Nordijskega centra v Planici
 29. september – koncert Lada Leskovarja ob
mednarodnem dnevu starejših
 30. september – predstavitev Žoga Benda na Festivalu za
tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani
Dom Naklo
 9. september – sprehod in druženje ob kavi s prostovoljci
 15. september – izlet v Rodine, voden ogled rojsten hiše
Janeza Jalna in obisk Nordijskega centra v Planici

Oktober 2016
Dom Preddvor
 6. oktober – skupinsko reševanje križanke s stanovalci iz
Doma Petrovo Brdo
 12. oktober – Zgodbe iz Afrike, potopisno predavanje s
projekcijo, Matej Rancigaj
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 13. oktober – izlet za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih
opravilih, voden ogled sadovnjaka Resje v Podvinu
 17. oktober – Dan Rdečega križa – peka piškotov z učenci
OŠ Preddvor v okviru akcije Drobtinica in prireditev s
kulturnim programom in obdaritvijo stanovalcev –
Območno združenje RK Kranj
 20. oktober – kostanjev piknik z učenci OŠ Preddvor
 26. oktober – ustvarjalna delavnica - cimetovo buče
 28. oktober – druženje z vzgojitelji iz vrtca Dobra teta iz
Kranja
Dom Naklo
 1. oktober - koncert Lada Leskovarja ob mednarodnem
dnevu starejših za stanovalce in njihove svojce
 11. oktober – nastop folklorne skupine, pevske skupine
Šestica in glasbene skupine Rokovnjači pri DU Naklo
 14. oktober – kostanjev piknik z otroci iz vrtca Mlinček
Naklo in harmonikarjem Zlatkom
 19. oktober – Dan Rdečega križa – prireditev s kulturnim
programom in obdaritvijo stanovalcev – Območno
združenje RK Kranj
 27. oktober – otvoritev razstave likovnih del – Likovno
društvo Naklo
November 2016
Dom Preddvor
 3. november – koncert skupine Dinamitki
 9. november – izlet skupine križankarjev, obisk in ogled
Doma Taber v Cerkljah
 10. november – krst mošta, Društvo ljubiteljev vina
Šenčur
 17. november – koncert Mešanega pevskega zbora
Šenčurski zvon
 24. oktober - nastop folklorne skupine, pevske skupine
Šestica in glasbene skupine Rokovnjači pri DU Naklo
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Dom Naklo
 8. november – koncert Mešanega pevskega zbora
Šenčurski zvon
 11. november – nastop učencev Walfdorske šole
Gorenjska
December 2016
Dom Preddvor
 3. december – Miklavževanje, mladinska skupina in
Karitas iz župnije Preddvor
 7. december – ustvarjalna delavnica – peka prazničnih
piškotov
 8. december – praznični kulturni program in obiski
stanovalcev, Gimnazije Franceta Prešerna Kranj
 17. december – praznično kosilo z ansamblom Trio Storžič
in obiskom dedka Mraza
 21. december – koncert Mešanega pevskega zbora Peter
Lipar DU Kranj
 21. december – sprejem Luči miru iz Betlehema – Skavti
iz Župnije Preddvor
 22. december – čajanka s citrarko Francko Šavs, pevcema
Cirilo in Pavlom ter recitatorko Slavko
 26. december – Božična maša
 30. december – Božični koncert - Dinamitki
Dom Naklo
 3. december – ustvarjalna delavnica - praznični aranžmaji
– Rotary klub Naklo Tržič
 6. december –Miklavževanje z učenci Walfdorske šole
Gorenjska
 6. december – druženje s študenti Fakultete za
organizacijske vede Kranj
 8. december – Korzika, Maroko, Sudan, Kongo – potopisno
predavanje s projekcijo, Maja, Bojana in Tomo Križnar
 10. december – koncert ansambla Gašper s prijatelji
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 13. december – Slikarsko ustvarjanje Lucije Šubic predstavitev njenih del in kulturni program, Damijan
Janežič in Likovno društvo Naklo
 14. december – plesna predstava Čarovnik iz Oza, Skokice
iz OŠ Naklo
 20. december – praznično kosilo z ansamblom Duo King in
obiskom dedka Mraza
 22. december – Božična maša
Poleg navedenih dogodkov so se stanovalce tedensko oz.
mesečno udeleževali tudi naslednjih skupinskih aktivnosti
in dogodkov:
 Modro brati in kramljati - Mestna knjižnica Kranj
 Aktivnosti in terapija s pomočjo psa – Ambasadorji
nasmeha in Tačke pomagačke
 Zgodovinski krožek
 Glasbene urice
 individualno družabništvo s prostovoljci iz OŠ Preddvor,
Društvo z Roko v roki Kranj in ostalimi prostovoljci
 pevski popoldnevi ob harmoniki
 Skupine za samopomoč s prostovoljci Društva z Roko v
roki Kranj
 molitvene skupine, maše in obiski duhovnika
 praznovanje rojstnih dni
 tombola
 miselno družabne igre »Kocka«
 vaje za vadbo spomina
 skupinsko reševanje križanke
 skupina za ročna dela
 terapevtska vadba Žoga Bend
 računalniške urice
 jutranja telovadba
 BioSinhron skupinska terapija
 »Gremo v Garklc«
 izposoja knjig v knjižnici, …
Pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka
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Pozabljen čas - 23. del
_________________________________________________________________________________________

Marijana je bila že v postelji, ko je prišel še Peter. Stisnila se je
k njemu, a danes ni bil razpoložen za njene nežnosti. Seveda je
vprašala, zakaj je slabe volje. Pove ji, kaj je našel na skednju.
Marijana ni mogla in ni hotela verjeti, kako sta se Jana in Simon
zapletla. »Ne dragi, ne morem verjeti in nikoli ne bom verjela.
Glavo dam za Simonovo poštenost! Poglej, kako resno vstopa na
pot, po kateri bo prišel do mašniškega posvečenja. Pa tudi Jana!
To dekle je tako nedolžno, kot ob svojem rojstvu. Verjemi ji, jutri
jo bom pozorno poslušala, da mi sama pove, kaj je bilo. Ne, ne,
Peter, tu nekaj ni v redu!« »Veš, mami, žalosten sem, zelo! Kaj
vse sva nudila otrokom. Vsemu sva se odpovedala, da sva jih
dobro vzgajala! Zdaj pa tole! Vsega mi je dovolj! Bilo bi najbolje,
da bi odkril skrivnost, potem pa naj sam skrbi zase, dela kar
hoče, našo hišo pa zapusti!« »Ne, zaboga, prosim te, počakaj! Z
odkritjem bi uničil življenje nam vsem! Počakaj! Obljubi, da bo
skrivnost pri tebi dobro varovana, kot do sedaj! Obljubiš?«
»Jutri, ko bomo ugotavljali, kaj se je zgodilo, se bom odločil! Ne
morem živeti, dokler ne odkrijem resnice. Sploh pa, koliko časa
že to traja? Kaj bo. Če sta že kaj poskušala? Draga moja, skrbi
me, zelo me skrbi!« Umolknila sta in se predala vsak svojim
mislim, svojim skrbem. Marijana se je spomnila pokojne sestre
Urške in svaka Tineta, Simonovih staršev. Srčno je prosila, naj ji
pomagata rešiti to zapleteno situacijo. Pri vratih pa je razgovor
med starši poslušala Ana. Ko je zaslišala besedo »skrivnost« je
kar otrdela. Mislila je in mislila, a o nobeni skrivnosti ni nič
vedela. Šla je nazaj v posteljo in se trdno odločila, da mora
spoznati to skrivnost. Bilo ji je žal, da bo morala od hiše in ne bo
mogla ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja.
Prišlo je jutro, ki sta se ga Simon in Jana bala. Med seboj nista
nič spregovorila, le nemo sta zrla drug v drugemu v oči. Verjetno
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se je vsak zase spraševal, kaj se je sinoči dogajalo. Odgovorov
pa nista našla. V njunih glavah je bila ena velika luknja, temna,
zlovešča, polna skrivnosti. Stala sta sredi dnevne sobe, kot dva
obsojenca, ki čakata na obsodbo. »No, le sedita, da ne bo videti,
kot, da smo na sodišču. Želim, da mi vsak po svoje razložita, kaj
se je sinoči dogajalo na skednju. O vsem se bomo pogovorili, le
resnico povejta. Če bo še tako hudo, bomo vse poskušali rešiti.
Zavedajte se, da smo družina, zdrava, z lepimi odnosi in radi se
imamo. Sploh vam ne moreva z mami govoriti o tem, kako sva
vas bila vesela. Kar nekaj let najinega zakona naju Bog ni obdaril
z otroki. Zdaj imava tri in rada vas imava. Za dvojčici je mami
morala ležati osem mesecev. Zadnji mesec pred porodom pa je
morala biti v porodnišnici, da sta zdravi in pod budnimi očmi
zdravnikov, prišli na svet. Veliko sva žrtvovala za vas. Zato ne
moreva verjeti, da je tisto, kar sem videl na skednju, res. Prosim,
draga otroka, povejta mi resnico!« »Ati, dovoli, da sem jaz prva!
Igrala sem se z otroki, ko nam je Ana prinesla poln pladenj
kozarcev, napolnjenih s sokom. Tekali smo sem in tja in bili smo
res zelo žejni. Hvaležna sem bila Ani, da se nas je spomnila. Še
malo smo se igrali in jaz sem naenkrat postala zelo utrujena.
Hodila sem in sploh ne vem kje, niti kdo je bil z menoj. Naenkrat
sem začutila, da padam nekam v temo, v luknjo. Nekaj časa sem
še slišala glasove, potem pa me je nekam odneslo. Prisežem, da
od tega trenutka naprej nič več ne vem. Tak občutek imam, kot
da nisem bila na tem svetu. Mislim, da je tako takrat, ko umreš.
Mami, ati, Simon, Ana, prisežem, da sem govorila resnico, samo
resnico, kot pri spovedi! Ko sem začutila, da me je nekdo polil z
vodo, sem odprla oči. Videla sem, da mi je nekdo slekel bluzo in
spodnje hlačke. Moje krilo je bilo dvignjeno in najprej, ko sem se
zbudila, sem planila pokonci in se zavila v krilo. Ob sebi sem
zagledala tebe Simon. Videla sem le tvoj presenečeni obraz, bil
si brez srajce in samo v spodnjicah. Obrnila sem se proč, mami,
saj si me vedno učila, da se oblačimo punce in fantje vsak v
drugem prostoru. Če mislite, da sem pri vsem tem kaj kriva, me
kaznujte! Čeprav vem, da sem nedolžna in da o ničemer nič ne
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vem, bom prenesla kazen. Zato, da bo vse tako, kot prej in da
bomo še naprej srečna družina. Tukaj sem, samo prosim vas,
bodite pravični!«
Zaradi Janinih besed so vsi onemeli. Marijani so se v očeh celo
zasvetile solze. Ati, kaznuj jo, saj vidiš, da nam je naredila
sramoto!« je zakokodakala Ana. »Ti pa tiho, da ne bom kaznoval
tebe, ker se spet praskaš tam, kjer te ne srbi! Tiho, sem rekel!«
je Ano okaral oče.
»Ati, moja zgodba je skoraj enaka kot Janina. Le jaz se še
spomnim, da me je nekdo božal, objemal in poljubljal pa se
nisem mogel braniti. Zelo sem žalosten, ko ne vem čigav je bil
glas, ne morem ga prepoznati. Mučim se in premišljujem, a tudi
v moji glavi je črna luknja. Ati povej mi, kdo mi hoče škodovati,
kdo želi umazati mojo čast, ki sem jo pripravljen darovati le
bogu. Čutim, da je to nekdo, ki živi blizu nas, a jaz ne vem, kdo?
Celo noč sem premišljeval, kdo me tako sovraži, da mi to dela?
Moja vest je čista in mirna. Zavestno nisem naredil nič slabega.
Če mi je pa nekdo nekaj podtaknil, sem bil pa tako nemočen, da
nisem bil sposoben storiti kaj slabega. Jana, rad te imam, kot
svojo najljubšo sestro. Verjemi mi, da ne bi nikoli mogel uničiti
tvoje čistosti. Ati in mami, to je resnica! Če misliš, da ni res, naj
nikoli ne dosežem tistega, kar z vsem svojim bitjem želim
postati. Opravičujem se, če sem vam povzročil žalost, a
verjemite, nisem kriv!«
Mami je stopila do moža in mu rekla: »Dragi moj, jaz jima
verjamem! Vem, da jima je nekdo nekaj dal. Nekdo, ki jima je
nevoščljiv. Jaz jima odpuščam, odpusti jima tudi ti!« »Dobro, naj
vama bo to šola, da nikomur ne smeš popolnoma zaupati!
Odpuščam vama! Tukaj, na tem mestu, pa prisegam, da bom
dobil tistega, ki je bil tako brezsrčen! Do njega pa ne bom poznal
milosti!«
Ana se je zavedala, da se mora oglasiti: »Tako kot vedno, naš
fajmošter in nuna nista nikoli nič kriva. Človek bi se kar smejal!«
»Opozarjam te Ana, da ti ne boš jokala,« je še rekel oče in odšel
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ven. Marijana se solznih oči ustavi pri Jeri v kuhinji. Kuharica jo
vidi objokano in vpraša: »Gospa, zakaj pa zdaj vi jokate? Mislim,
da bi moral nekdo drug. Jaz precej vem, a bom raje tiho. Na
široko bom odprla oči in opazovala. Upam, da bodo moji sumi
utemeljeni. Takrat vam bom rekla, kako se zna nekdo pretvarjati
in vedno okriviti nekoga drugega. Enkrat bom pa res
spregovorila, ker vi ste slepi! Ne vidite meter od svojega nosa.
Čeprav nisem bila nikoli poročena, znam ugotoviti, komu se v
očeh prižigajo zvezdice zaljubljenosti.
»No, mogoče je pa bolj prav, da tega ne vidite!« »O čem mi
govoriš, Jera? Povej, kaj veš? Če pa nič ne veš, bodi tiho! Vse
skupaj me že preveč boli! Grem malo na vrt, če ne mi bo razneslo
glavo.« Tiho je stopala po vrtu in naenkrat se ji je posvetilo:
»Seveda, naša Jera sumi Ano! Bogve ali je res padla že tako
nizko?« Zaslišala je glasove. Prisluhnila je, da govorita Ana in
Simon. Ana sprašuje: »Ali res misliš, da boš lahko Bogu daroval
svojo nedolžnost. Meni se to zdi zelo neumno. Vsak človek mora
preizkusiti vse faze življenja. Tudi ti bi moral poizkusiti sladkost
ženskega telesa. Saj bi to lahko opravil tako, da nihče ne bi
vedel. Povem ti, da je to zelo lepo dejanje. Jaz sem to že
poizkusila!« »Ana, kaj pa govoriš? Se ti je čisto zmešalo? Zakaj
hočeš zapeljati Simona? Bog ne daj, da to preizkusita vidva! To
bi bil hud prekršek krvi! Zato bi te Bog kaznoval z marsičem.
Vidim, da te nisem dovolj poučila o vsem tem. Domov in da mi
nikoli več ne poskušaš kaj takega! V družini ni skrivnosti, kaj
takega se ne sme nikoli več zgoditi!« je vsa jezna govorila mati.
»Praviš, da v družini ne sme biti skrivnosti, kakšno pa imata
vidva z atijem do Simona?« »Tako, torej si tudi sinoči
prisluškovala najinemu pogovoru? Nemogoča si, Ana! Najbolje bi
bilo, da bi te dala v poboljševalnico, ne v svoje stanovanje. Bojim
se zate, zelo bojim!«
Družina se je pomirila med seboj. Najbolj prizadeta pa je bila
Jana. Rada se je umaknila proč od ostalih, najraje na tisto
stezico, ki je peljala v bližnji gozd. Usedla se je na rob steze, tam
na klančku, poslušala zvoke narave in premišljevala. »Le kaj naj
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naredim? Naj pustim šolo? Bojim se za starša, sploh pa, če bodo
ostali brez mlade pomoči. Naj bom toliko pametna in se prav
odločim!« Po stezici se je s kolesom pripeljal mlad fant. Ustavil
se je ob njej in jo vprašal, kako naj pride k Zalokarju. »Kar po
stezi naravnost se peljite! Doma so pa tudi!« Pogledala je v obraz
temu mladeniču. Bil ji je neznansko simpatičen. »Hvala! Pa na
svidenje!« je hitro odgovoril in odpeljal naprej. Ozrla se je za
njim in premišljevala: »Le po kaj gre k nam? Morda je pa
Simonov znanec in ve, da kmalu odhaja. Najbrž se gre poslovit
od njega. Samo čudno se mi zdi, da ga nisem še nikoli videla, če
živi nekje blizu? Saj mi bodo doma povedali po kaj je prišel.«
Čeprav je bila radovedna, kaj se dogaja doma, je šla še malo
naprej po stezici v gozd. Vsa presenečena zagleda Simona, ki
prihaja po stezici, zdaj gre že domov. Spet je pretekel nekaj
kilometrov. Ustavil se je ob njej: »O, Jana, kako sem te vesel!
Po včerajšnjih dogodkih sem iskal ugodno priliko, da bi se
pogovoril s teboj. Najprej mi povej, če mi zaupaš?« Prikimala je:
»Seveda, kaj pa si mislil! To, kar se je te dni dogajalo pri nas je
dejanje nekoga zelo pokvarjenega ali pa mogoče bolnega na
živcih!« »Samo to sem hotel slišati od tebe. Saj sploh ne bi
prenesel, če bi moral prej oditi preden se pogovorim s teboj.
Verjemi, najraje na svetu te imam, kot mlajšo sestrico, katero
moram braniti in jo kaj dobrega naučiti. Če bi storil to, za kar
naju obtožujejo, posebno Ana, bi pustil šolo in nikoli ne bi postal
posvečen božji odposlanec. Šel bi v misijone, se posvetil ubogim,
trpečim otrokom v Afriki. Nihče od domačih me ne bi nikoli več
videl. Ostal bi tam! Ampak moja duša in srce sta čisti in lahko
nadaljujem z vstopom med mašnike. Še leto ali dve in upam, da
bom takrat dosegel željo svojega srca. Nikoli ne obsojam, samo
prosim te, da se čim manj družiš z Ano in Nežo, ker sem spoznal,
da nista vredni tvoje družbe, njuna morala je dvomljiva. Boš
storila tako, Jana?« »Tudi sama sem prišla do tega, da v njuni
družbi nisem razpoložena, ker nikoli ne vem, kaj bosta spet
ušpičili in komu bosta škodovali! Hvala bogu, da grem jaz v
Škofjo loko, onidve pa v Ljubljano. Ne bomo se pogosto
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srečevali.« »Dovoli, draga sestrica, da te za pot, ki te čaka,
objamem in ti zaželim vse dobro!« »Seveda, bratec! Na svoji poti
prosi za vse nas, tvoje domače, da bi srečno živeli in bili zdravi.
Naj nas vedno spremljajo tvoje dobre misli. Želim ti, da bi
čimprej dosegel tisto, kar ti pomeni vse in si iz srca želiš. Če boš
kaj rabil, ne pozabi, da sem na svetu jaz, ki bi vse naredila zate
in zato, da dosežeš svoj cilj.« Nežno je sklenila roke okoli
Simonovega vratu in mu na lice dahnila poljub. Zajokala je,
Simonu pa so se tudi orosile oči. Srečno, srečno, mala!« je hitro
spregovoril. »Greš zdaj domov? Prav, pa pojdiva kar skupaj in
dokaživa vsem najino prijateljstvo.« Vsak s svojimi misli sta
skupaj odšla proti domu.

(se nadaljuje)
Olga M. Kepic
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Prisrčno pozdravljeni:
- v enoti Preddvor ga. Marijana Valjavec in ga. Vlasta Demšar
v enoti Naklo ga. Breda Demšar Mežnar in g. Rudolf Ivan Pungerl

Poslovili so se:
- v enoti Preddvor ga. Ivana Škoda - odšla domov, ga. Stanislava Grošelj,
g. Vincenc Arnež
- v enoti Naklo ga. Kadifa Kajazović, g. Silvester Ahčin - odšel domov
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Aktivnosti in dogodki v januarju 2017
- enota Preddvor Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
telovadba – od ponedeljka do petka
glasbene urice z Aleksandro – ponedeljek
ročna dela – ponedeljek in četrtek
vadba Žoga Bend – ponedeljek
vaje za vadbo spomina – sreda
skupinsko reševanje križank – petek
knjižnica – sreda
BioSinhron skupinska terapija – ponedeljek, sreda in petek
molitvena ura – petek
računalniške urice – individualno po dogovoru
terapija in aktivnosti s pomočjo živali (Tačke pomagačke,
Ambasadorji nasmeha)
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KONCERT BOŽIČNIH PESMI – Ženski in otroški cerkveni
pevski zbor iz Kokre
sobota, 7. januar, ob 10.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
sreda, 11. januar, ob 10.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
KULTURNA PRIREDITEV v organizaciji Lions kluba Kranj
četrtek, 12. januar ob 16.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
MAŠA
petek, 13. januar ob 10.30 uri v dnev. prostoru 2. nadst. ND
__________________________________________________
KONCERT Ženskega pevskega zbora Plamenke iz
Preddvora
sreda, 18. januar, ob 18.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
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__________________________________________________
TOMOLA
četrtek, 19. januar, ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
sreda, 25. januar, ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND
___________________________________________________________

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 25. januar, ob 14.00 uri v gradu
__________________________________________________
MISELNO DRUŽABNE IGRE »Kocka«
četrtek, 26. januar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
OGLED JASIC pri družini Janhar na Bregu
za datum se še dogovarjamo

___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Aktivnosti in dogodki v januarju 2017
– enota Naklo Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o
o
o

telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek
skupina s Klavdijo - sreda
molitvena ura - četrtek
ročna dela – petek
vadba Žoga Bend
vaje za vadbo spomina
obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov

------------------------------------------------------------------MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
ponedeljek, 9. januar, ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
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__________________________________________________
SKUPINA Lastovke
ponedeljek, 16. januar, in ponedeljek, 30. januar ob 10.30 uri v
delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarjem Zlatkom
torek, 10. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
TOMOLA
torek, 17. januar, ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 23. januar ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Človek ne zna voščiti toliko želja,
kot jih zmore uslišati življenje.
Preproste stvari in majhne pozornosti
delajo čudeže naj jih bo v novem letu čim več.
Vse dobro v letu 2017!

_____________________________________________________
Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka,
uredil Tilen Čebašek.
Naslovna stran:
Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec.
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo. Ni lektorirano.
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