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Besede minejo, črke ostanejo. 
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»Vsem Slovencem, gnado, mir, milost inu pravu spoznane 

božje, skuzi Jezusa Kristusa prosim« 
 

PRIMOŽ TRUBAR,  
Katekizem, 1550, posvetilo 

 
 

Prva znana omemba besede Slovenec. 
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Primož Trubar  
 

Primož Trubar se je rodil leta 1508 
na Rašici pri Velikih Laščah in umrl 
leta 1586 v Derendingenu v Nemčiji. 
Velja za vodilno osebnost 
slovenskega protestantizma v 16. 
stoletju in eno izmed osrednjih 
osebnosti slovenske zgodovine na 
sploh, pa tudi začetnika slovenskega 
knjižnega jezika in slovenske 

književnosti. K formiranju te je 
prispevala predvsem protestantska 
miselnost, da naj cerkveno obredje 
poteka v ljudskem jeziku, in ne v 
latinščini.  
 
Prvi slovenski knjigi sta izšli v Nemčiji. Za izdajo knjig se 
je Trubar sicer odločil zato, ker je moral leta 1548 zaradi 
luteranskega prepričanja zbežati iz Slovenije in protestantske 
miselnosti ni mogel več širiti ustno. Prvi slovenski knjigi 

Catechismus (Katekizem) in Abecedarium (Abecednik), s 
katerima je Trubar postavil temelj slovenskega knjižnega jezika 
in književnosti, sta tako izšli leta 1550 v nemškem mestu 
Tübingen. 

V Katekizmu so zapisane osnove protestantske vere, Abecednik 
pa je nekakšen učbenik za učenje branja, saj je Trubar veliko 
pozornost namenjal tudi izobrazbi in razvoju šolstva. Po 
besedah dr. Igorja Grdine z Inštituta za kulturno zgodovino ZRC 
SAZU pa je Katekizem pomemben tudi zato, ker gre za prvi 

slovenski notni tisk.  
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Poleg omenjenih del je Trubar prevedel tudi celotno Novo 
zavezo - Ta celi Novi testament (1582), iz Stare zaveze pa je 
prevedel in izdal psalme v knjigi Ta celi psalter Davidov (1566).  

Poleg tega je v slovenščini objavil pesmi in molitve ter sestavil 
pravila protestantske cerkve, tj. Cerkovno ordnungo (1564). 
Pisal je tudi katehetske in teološke razlage. V celoti je napisal 
22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini.  

Izbral in pripravil Anton Umek, stanovalec 

 

 

Oktobrski utrinki domske skupine Trobentice 

Naklo 

Prva oktobrska sobota je bil mednarodni dan starejših. 

Praznovali so ga tudi v domu Naklo. Na skupini so povedali, kaj 

jim je bilo najbolj všeč in kaj jim je najbolj ostalo v spominu.  

Najprej smo si ogledali pisanega zmaja, ki so ga naredili otroci, 

ki so se nanj tudi podpisali. Nato so povedali, da jim je tako 

druženje dragoceno tudi zato, ker se ga udeležijo sorodniki. 

Joža je povedal, da je prišel na praznovanje sin s svojim zelo 

pridnim psom, ki uboga in mu je ime Pir. Marijo je najbolj 

razveselila harmonika in kar privzdigovalo jo je. Druga Marija 

pa se je spominjala dobrih palačink z orehi. Še meni so se 

pocedile sline! Seveda pa so dobrote zalivali s kavo, čajem ali 

sokom. Zadovoljni so bili prav vsi. 

Drugo sredo v mesecu imamo gostjo Mirjano in tokrat je 

pripravila zgodbo o kavi in čaju. Pa ne samo o tem, kako in v 

kakšnih skodelicah kavo in čaj pijemo, kar smo videli tudi na 

posnetkih, temveč smo tudi spoznali zgodovinsko ozadje kave 

in čaja - kako in kje se pridelujeta, obdelujeta in obirata. 

Posebno nas je očarala pridelava kave od ročnega obiranja pa 

do končnega izdelka, ko jo skuhamo in nalijemo ter seveda 

popijemo.  
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Zanimiv je bil komentar na 

koncu, ko so prisotni ugotovili, 

da glede na ročno obiranje in 

dolgoročen postopek obdelave 

kava sploh ni draga. In 

zanimiva ugotovitev ob 

zaključku druženja, da bi kavo 

morali bolj spoštovati in si vzeti 

čas ter jo seveda piti s slastjo v 

krogu prijateljev. Ko pa smo 

obujali spomine iz mladosti, so 

se stanovalci razgovorili in povedali, da se ne da primerjati dela 

nekoč in danes. Za primerjavo nam je Jože povedal, ki je bil 

tiskar in da je v njegovih delovnih dneh izšlo tisoč glasil na uro 

v črno-beli tehniki, danes pa jih izide devet tisoč na uro, kar v 

petih barvah. Ženske so povedale, kako so včasih s konji ali voli 

orali njive, na koncu njive pa so naredili »razor« - jamico in lep 

zaključek njive. Kaj pa danes? Ko gredo na sprehod, lahko 

vidijo, kako globoko se orje, kar ni dobro za rast, pa še njiva 

nima nobenega zaključka. 

Stanovalke so povedale veliko tudi o lanu - ko so včasih trli lan, 

so dekleta svojim simpatijam spustile »pezdir« za vrat, kar je 

grizlo in srbelo. Proso so pobrali v snope, ki so jih položili na tla 

in z vsake strani sta se usedla dva – največkrat fant in dekle – 

in ga z nogami mlela. 

S »cepci« niso luščili samo žito, temveč včasih tudi fižolove 

stroke. Kar je bilo zdravega in celega fižola, je bil za ljudi, kar 

je bilo popokanega, pa za živali. Ko pa je več fantov vihtelo 

cepce, so se morali uigrati, da niso mlatili vsak po svoje in eden 

po drugem. 

Ličkanje koruze je bil poseben dogodek. Večina koruze je 

rumene barve, nekaj pa je tudi rdeče. Pod slednjo so se skrivali 

orehi ali jabolka, zato so »ličkarji« hiteli, da so prišli do njih. Po 

opravljenem delu jih je gospodinja pogostila s potico ali 
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špehovko in flancati. Tudi harmonika pa ni smela manjkati, da 

so se razveselili in naplesali. 

Gospa Grujič je povedala zgodbo iz svoje mladosti -  kako je 

pred vojno odšla iz Ljubljane in se na vasi zaposlila pri kmetu, 

kjer so imeli le enega sina. Gospodinja je bila do nje zelo dobra. 

Bila je zadolžena za molžo, drugo dekle pa za pujse.  

Gospodinja ji je celo podarila zelo lepo ruto, ki jo je imela le za 

k maši. Nekoč jo je po maši zaneslo v hišo, kjer je bilo veliko 

fantov in deklet in seveda se jim je pridružil harmonikar. 

Pozabila je na popoldanske obveznosti in je upala, da bo njeno 

delo opravilo drugo dekle, zato je domov prišla šele v temi. 

Dekle jo je počakalo in povedalo, da ji gospodinja ni dovolila 

pomolsti krav, zato naj se kar podviza in to čim prej stori. Tako 

je molzla pri luči in naslednji dan so po vasi govorili »da je 

molzla bike«. Tako so se norčevali iz dekel, ki svojega dela niso 

opravile ob pravem času. Pa jo to ni tako zelo bolelo! Najhuje ji 

je bilo, ker gospodinja zjutraj z ničemer ni pokazala, da je kaj 

narobe. Tako pa se je še bolj zavedala, da tega ne sme nikoli 

več storiti. Težka je slaba vest, mar ne? 

Marija Jereb, prostovoljka 

 

 

Samopostrežni piknik in izlet na Pohorje 

Tokratni izlet je bil organiziran malo drugače, in sicer s 

piknikom v naravi. 

Zgodaj zjutraj me je spremljevalka peljala od Doma do 

Preddvora, potem pa smo nadaljevali pot skozi Šenčur, mimo 

letališča Brnik, Vir in naprej skozi predor Trojane proti Štajerski 

- po Celjski dolini do Tepanje, kjer smo se ustavili ter popili 

kavo. Nato pa naprej in v Mariboru zavili proti Slivnici do Hoč 

ter do končne postaje do Andrejevega doma.   



 7 

Pohorje leži v severovzhodni 

Sloveniji, obsega pa okrog 

1000 kvadratnih metrov 

pretežno iglastih gozdov. V 

slovenskem gorskem svetu 

ima Pohorje poseben 

pomen, saj je edino 

silikatno gorovje. Pohorski 

marmor so poznali in 

izkoriščali  že stari Rimljani. 

Na slemenskih »ravnavah« so nastala znamenita šotska barja z 

jezeri, v naravnem parku Šumik ob Lobnici pa so zavarovani 

zadnji ostanki pohorskega pragozda - ob prepadnih stenah in 

slapovih. 

Pohorci so tudi ponosni na stara orjaška drevesa, med katerimi 

je Maroltova jelka s prsnim obsegom debla 605 cm, verjetno 

najdebelejša jelka na svetu. Pohorje nudi zavetje tudi mnogim 

živalskim vrstam - jelenom, srnam, gamsom; tudi planinskemu 

zajcu in divjemu petelinu ruševcu.  

Na Pohorju je razvit letni in zimski turizem. Pozimi prirejajo 

vsako leto svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske, in 

sicer za zlato pohorsko lisico. Na Pohorju so v stari Glažuri v 

starih časih izdelovali steklo, ki je bilo znano daleč naokoli.  

To je samo nekaj podatkov o Pohorju, tisto, kar sem si v tem 

kratkem času zapomnila.  

Ko smo prispeli na Andrejev dom, so nas počastili z aperitivom 

- za dame »borovničke«, za gospode »srčno moč«, potem je 

sledila še pohorska mineštra. Ko smo se dobro okrepčali, smo 

se razdelili - eni peš, drugi z avtobusom do vrha na nadmorski 

višini 1246 m. Tukaj je Areška cerkev z grobom Sv. Henrika, 

zgrajena leta 1146; pozidava je iz leta 1659, novo skrilasto 

streho pa so dodali leta 1991. Tukaj sta letno dva romarska 

shoda: 13. junija je Sv. Anton (Antonovo), po 13. juliju pa Sv. 
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Henrik (areška nedelja). 

Ogledali smo si 

zgodovinsko cerkev in  

zelo stare orgle.  

Ko smo se malo odpočili, 

smo se vrnili nazaj v 

Andrejev dom. Tukaj je 

bilo že vse pripravljeno 

za obilen samopostrežni piknik - same dobrote z žara, tudi 

vinčka ali soka ni zmanjkalo. Nazadnje pa še sladica in kavica. 

Ko smo se dobro okrepčali, je zaigrala godba, da smo se veselo 

zavrteli. Nazadnje nas je poškropil še rahel dež. 

Pozno popoldne smo se razigrani vrnili v Domu v Preddvoru. 

Bilo je lepo, lepa hvala vsem, ki so »krivi«, da smo se imeli 

»fajn«. 

                                                  Stanovalka Marija 

 

Ogledali smo si igro 

V soboto, 1. oktobra, smo bili 

povabljeni v Naklo - v Kulturni dom, 

kjer smo si ogledali veseloigro Tašča 

se vrača.  

Stanovalci smo se v Naklo odpeljali 

s kombijem.   

V igri so igrali tudi zaposleni iz 

našega Doma. Prav prijetno sem se 

počutila in se tudi nasmejala 

smešnim situacijam. Pomislila sem, 

kako dobro znajo prikazati svoj 

talent. Nisem si mogla predstavljati, 

da znajo tako dobro igrati.  Posebno 
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všeč mi je bil Tilen, ki je igral na harmoniko. Govorili so v 

gorenjskem narečju, čisto po domače.  

Igro sem si z veseljem ogledala tudi zato, ker so jo uprizorili v 

mojem domačem kraju. 

Stanovalka  

 

 

Moj novi črni ljubljenček 

 
Danes sem dobila nov računalnik, katerega sem bila zelo 
vesela. Najprej niti nisem vedela, kako se ga vključi. Mislila 
sem si:»Joj, kakšno čudo! Tega se ne bom nikoli navadila.« 

 
Toda ugotovila sem, da nisem 
tako trda v glavo, saj se mi je 
kmalu posvetilo, kam in kako se 
moram usmeriti, da ga bom 
zmogla uporabljati. Gospa Urša 

mi je rekla:»Če ne boste kaj 
razumeli, me pokličite.« In prav 
njej se moram zahvaliti za to, 
da sem ga dobila. 
 

Ko sem si začela ogledovati stvari, ki naj bi jih uporabljala, sem 
se kar ustrašila, saj je bilo besedilo v slovenščini in angleščini. 
Mislila sem si:»Sedaj sem pa v ...« Toda ugotovila sem, da ni ta 
moj računalnik tako strašen, saj sem ga kar kmalu spoznala.  
 
Novega računalnika sem bila neverjetno vesela in zdi se mi, da 
bom nocoj še sanjala o njem. Prvič je zelo lep, drugič pa tudi 
dela hitreje in me opozori, če naredim napako. 
 

Še enkrat bi se rada zahvalila gospe Urši, saj brez nje ne bi bilo 
nič. Tudi uči me in sedaj jo bom velikokrat prosila, da me nauči 
še kaj novega.  
 
Še enkrat hvala vsem, ki ste karkoli pripomogli k »mojemu 

novemu ljubljenčku«. Koliko veselja ste mi naredili! 
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Sicer se ga pa ne smem kar lastiti, saj je od vseh, ki ga bodo 
uporabljali. In veliko sreče! 
                                                 

                     IMM, stanovalka   
 
 
 

Zahvala za prečudovit izlet 
 

11. septembra so nam 

omogočili, da smo obiskali 
Mojstrano in slap Peričnik. 
Izlet so organizirale naše 
neutrudne delavke Irma, 
Mojca in Lidija. 
 
Irma, naša delovna 
terapevtka, je pripravila 
okvirno pot do cilja. Pri 

tem sta ji bili v oporo 
Lidija in seveda tudi Mojca. 

Slednji se moramo predvsem zahvaliti za odlično pripravljene 
zemljepisno–zgodovinske značilnosti krajev, skozi katere smo 
potovali. Seveda ne smemo spregledati literarnih uspehov 
prebivalcev posameznih krajev, ki smo jih na svoji poti srečali. 
Krona vsega pa je bil Planinski muzej v Mojstrani, ki je bil 
ustanovljen letos. Prijetno nas je presenetila z domačim 
nagovorom predstavnica muzeja. 
 

Na našem popotovanju pa so nam bile v pomoč tudi nekatere 
naše sodelavke: medicinke sestre, terapevtke in negovalke. 
Tudi njim velja vsa naša zahvala in pozornost. 
 
Pridružile pa so se nam tudi naše redne prostovoljke in nam 
bile v veliko pomoč. Verjetno še dolgo ne bomo pozabili tega 
prelepega izleta, pri čemer nam je še dodatno pomagalo 
prekrasno jasno vreme. 
 

                                                    Nada in Ivica, stanovalki 



 11 

Izlet v Bohinj 

Bili smo na izletu v 

Bohinju. Ker je tam tudi 

Dom, smo si ogledali 

Dom v Srednji vasi. 

Videli smo veliko lepega 

in zanimivega. Sprejeli 

so nas prijazni ljudje.  

Ogledali smo si tudi stanovanje nekdanje bohinjske učiteljice 

Štefke Jazbar. Zelo lepo in spoštljivo, da ničesar niso zavrgli ali 

podarili, da je v sobici vse tako, kot je ona imela rada. 

V Drobtinicah izpod plašča sv. Martina – časopisa Doma sv. 

Martina, piše: 

»Štefka Jazbar se je rodila 2. septembra 1903 v Ljubljani kot 

najstarejša izmed treh otrok. Oče ji je zelo zgodaj umrl, želel 

je, da bi se Štefki izpolnila velika želja - postati učiteljica. 

Zvečer se je že zelo bolan razveselil novice, da je bila Štefka 

sprejeta na učiteljišče, zjutraj pa je umrl. 

Štefka Jazbar je bila ena izmed najstarejših učiteljic na 

Slovenskem. Zanjo je bil učiteljski poklic eden najlepših na 

svetu. Učiteljevanje zanjo ni bila samo služba, to je bilo njeno 

poslanstvo. Temeljilo je na globoki veri v Boga in človeka, ki 

mu je potrebno pomagati in ga spoštovati. Mlade rodove je 

vzgajala v ljubezni do vsega lepega in plemenitega. Njeno 

bogastvo duha in kultura srca sta se dotaknili vsakega, ki je 

imel to srečo, da se je seznanil z njo.  

Gospa Štefka je najprej obiskovala dekliško osemletko pri sv. 

Jakobu v Ljubljani, nato pa je hodila na državno učiteljišče v 

Ljubljani in ob koncu šolskega leta 2002 bi obhajala 80. 

obletnico mature. V Bohinj je prišla leta 1926. 27 let je 

stanovala pri Tinčku, nato pa še 47 let pri Žvanovih. Bohinjci  

so jo imeli zelo radi. Za časa njenega življenja so jo imeli za 
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legendo in prispodobo za vse vrednote, ki človeku pomagajo 

živeti in biti človek v polnem pomenu besede.  

Gospa Jazbarjeva je poleg pouka ustanovila tudi pevski zbor in 

vodila kongregacijo šolskih otrok – Marijin vrtec. Med vojno so 

jo tako kot mnogo slovenskih izobražencev izselili v Srbijo in 

tam je za slovenske otroke ustanovila pevski zborček in učila 

slovenski jezik. 

Po vrnitvi iz izgnanstva je imela težave s šolskimi oblastmi, in 

sicer zaradi svojega verskega prepričanja. Kljub vsemu ni 

nikogar gledala postrani, spoštovala je tudi drugače misleče. 

Nekateri Bohinjci in tudi drugi kolegi so se potegnili zanjo. 

Gospa Štefka je svoje priljubljeno poslanstvo v šoli opravljala 

do upokojitve leta 1954, a potem še pomagala in honorarno 

nadomeščala svoje kolege. 

V svoji skrbi za Bohinj in Bohinjce je bila leta 1997 imenovana 

za prvo častno občanko Bohinja.  

Gospa Jazbar se je poslovila marca 2002. Pokopana je na 

pokopališču v Srednji vasi.« 

V Domu smo si ogledali še zanimivo razstavo  ročnih del 

stanovalcev. Potem pa smo se odpeljali do Bohinjskega jezera 

na kavo in nato še na Bled na kosilo.  

Lep »bohlonaj« naši Irmi, da je tako dobro organizirala naš izlet 

in seveda našemu šoferju en aplavz, da nase je srečno pripeljal 

v Preddvor. 

Angela Likar, stanovalka 

 
 

Kako sem nekoga prevaral 
 

 

Živeli smo v bloku. Bilo nas je veliko in tako smo se nekoč 

domislili, da bi zbrali nekaj papirja, denar pa bi pametno 
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potrošili. Nekaj bi ga namenili za šolske potrebščine, ostanek pa 
bi razdelili med stroške in druge potrebe. 
 
Na enak način smo v kulturnem domu organizirali tombolo. 
Zbirali smo denar in skromne nagrade za srečelov, na koncu pa 
smo izdelali še srečke. Delo je potekalo mirno in v veselem 
razpoloženju, saj smo vsi pridno in zavzeto sodelovali. 
 
Naši fantje in dekleta so vztrajali toliko časa, da je bilo delo 
končano. Potem pa je sledila prodaja srečk. Prodali smo jih 
veliko in tako je na koncu ostala samo še ena. In takrat sem se 
domislila svoje prevare. 

 

       Izžrebane srečke sem sproti črtala in tako  
       je  na koncu ostala samo še številka 38.  

        Ko je zvonec oznanil zadnjo izžrebano   
          številko, sem zavpila:»Tombola!« In zajca,    
         precej rejenega, živega, s čestitko vred,    
         dobim v roke. 
 

      Tako je bila naša družina zaradi čudovite    
      nagrade deležna prave gosposke večerje. 

                                                                                            

Stanovalka 

 
 

Enodnevni izlet v 

Laško  

 
Malo pred zajtrkom me je 
naša negovalka peljala do 
Preddvora, potem smo 
nadaljevali pot skozi Šenčur, 
naprej skozi predor Trojane, 
mimo Celja do Laškega. 
Ustavili smo se v hotelu 
Kum, kjer je bila destinacija, 
predstavitev IGA RELAKS. Po 

predstavitvi in srečelovu 
smo imeli dobro kosilo. 
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Po kosilu smo si ogledali Terme Laško, kjer izvira zdravilna 
termalna voda. Izvira iz globine 160 m, temperatura vode je 32  
stopinj. Vsebuje mnogo mineralov, zato je priporočljiva za pitje. 
Ima zelo pozitivno bio polje in s tem nedvomno pozitivno vpliva 
na bio polje organizmov, kar je pomembno tako pri regeneraciji 
kot zdravljenju. Tudi mi smo popili kozarček zdravilne vode, 
nato so se nekateri osvežili v bazenu, nekateri pa smo si 
ogledali kraj Laško. 
 
Potem smo se spet vsi skupaj zbrali in se odpeljali po avtocesti 
proti Grenjski. Bilo je kratko, toda zanimivo. 
 
Hvala gospe Julki, ki mi je omogočila, da sem se udeležila 
zanimivega izleta. 
 

Marija Bliznac, stanovalka 
 
 

Tudi med nami so junaki 
 

 Med nami se naselil je junak, 
   ki bi rad sleherni od nas mu bil enak,   

vendar tega ne zmore prav vsak. 
 

On strašansko rad planinari, 
potem še zelo rad kolesari, 

doma pa z veseljem povrtnari. 
 

S pohodov svojih prinaša razno cvetje, 

da z njim ozaljša naše nam imetje. 
Grmovnice in drevje nam frizira, 

nekdo pa vestno pri tem mu asistira. 
Marsikdo pri tem pa komentira. 

 
Za zimo že pripravlja nam rodovitno prst, 

da bo posadil  čebulice vseh vrst. 
Res priden je tale naš DASA, da je vedno 

lepa in čista naša terasa. 
 

Skrivna opazovalka 
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           Močnik 

 
    Mačke močnik so lizale,   
      iz črepinje pred vežo, 
      niso se nikogar bale, 
    ne za rep, ne za glavo. 

 
                      A.R., stanovalka 

 
 

 

Mladost 

 
Čas beži, mi smo ostareli, radi pa se spominjamo časov mladih 
dni, ki so bili tudi lepi. 
 
Bilo je nekega zimskega večera. Bližal se je pust in kar na hitro 
se je zgodilo. Imeli smo dobre sosede, sploh gospodar je bil 
zelo dober in priden, pa še “hec-men” povrhu. Pa je prišel 

predvečer pusta, rada bi se našemila, pa sem se. Vsi so mi 
pomagali, saj sama nisem imela ničesar, v kar bi se lahko 
našemila. 
 
Prav nič slabega nisem hotela. Prodajala sem razna zdravila za 
notranje bolezni, pa razne čaje. Niti slučajno nisem vedela, da 
je sosed bolan in je potreboval razne čaje in nekaj za masažo. 
Pa sem prišla nepovabljena naokrog. Vsi so se smejali, saj so 
slišali za hitro ozdravljeno bolezen. Pa še noge sem mu obenem 
zmasirala. Vse je bilo res smešno, smešno pa zato, ker niso 

uganili, kdo naj bi to bil. Nisem nič govorila, le mahala sem z 
rokami, da se nisem izdala in da me niso spoznali po glasu. 
 
Smeha je bilo dovolj, zdravil tudi, zato si je lahko izbral vrsto 
zdravil. Pri tem mu je pomagala tudi žena, on pa je samo 
opazoval, a zaman.   
 
Bila sem oblečena v mladega, lepega fanta, na glavi pa sem 
imela klobuk - “čikuš” smo mu rekli, z lepo rožo na njem. Dolgo 

je trajalo, da smo se dogovorili, da je izbral nekaj, kaj je mislil, 
da mu bo pomagalo.  
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Šla sem naprej od hiše do hiše. Tudi nekaj denarja se je 
nabralo. Naslednji dan sem še bila stara – mlada deklica, ko 
sem denar vračala. Kar pa se tiče krofov, bonbonov in drugih 
sladkarij, pa smo vse otroci pospravili ”pod streho”. Vrnjeni 
denar pa so ljudje dobili nazaj. 

 
Sosedje so bili dobrega srca in sploh smo 
si bili blizu. Tako sem zjutraj naslednjega 
dne obiskala gospodarja in njegovo ženo, 
pa je gospodar takoj pokazal slabo voljo, 
ker me ni spoznal, kdo sploh bi to bil, da 
bi mi ponudil toliko zdravil in mazil, saj je 
bilo tega skoraj za majhno lekarno. Ko pa 
je sosed zvedel, da sem bila jaz tista 
lekarnarica, ki je ponujala zdravila vseh 
vrst, ni mogel verjeti, da bi bilo to res. 
 
Še isti večer smo gospodarja presenetili 
in mu razkrili skrivnost, da je bila vse 
skupaj le igra. 

 
Potem pa je čas iger in otroškega smeha 
kamalu zamrl. Otroci smo zrasli in kmalu 
je še vojna terjala svoj davek. Razpršili 
smo se po svetu: bodoči mož je odšel v 
vojsko, jaz v lager, ostali trije bratje pa v 
partizane ... 
 

Ko je bilo vojne konec, smo se končno srečno vrnili domov. 
Kmalu je vzklila ljubezen in počasi celila v vojni pridobljene 
rane. Tako je prišel v našo hišo moj mož kot težak invalid, 
vendar se je na srečo bolj ali manj pozdravil. Ostali pa so 
spomini, bolezen, invalidnost in dobra volja.   
 
                                                   Rozina Frida, stanovalka 

 
Utrinke je pripravila Mirjana Debelak, 

ilustriral Peter Trobec. 
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Nasveti za izboljšanje spomina 

 
Ne najdete avtomobilskih ključev? Se ne spomnite, kaj ste 
napisali na nakupovalni seznam? Niste edini. Vsak med nami 
kdaj kaj pozabi. Vendar pešanje spomina nikakor ne bi smeli 
jemati preveč zlahka. Z upoštevanjem preprostih nasvetov 
boste izboljšali svoj spomin – začnite že danes. 
 
Razgibajte svoje umske mišice. 
Prav tako kot telesna dejavnost v primerni kondiciji 
ohranja vaše telo, tudi različne umske dejavnosti 
pomagajo, da vaši možgani ostanejo »fit«. Rešujte 
križanke, preberite del časopisa, ki ga običajno 
spustite, pri vožnji pojdite kdaj po drugi poti, 
naučite se igrati na kakšno glasbilo.  
 

Poskrbite za svoje družabno 
življenje. 
Druženje pomaga pri zmanjševanju 
stresa in depresije, ki lahko povzročita 
pešanje spomina. Kadar koli je le 
mogoče, se srečujte s svojimi bližnjimi, 
prijatelji in drugimi ljudmi – še posebno 
če živite sami. 

 
Bodite organizirani.  
Sestanke, dogodke in stvari, ki jih morate opraviti, 
si zapišite v poseben zvezek ali rokovnik. Lahko jih 
tudi na glas preberete, ker si jih tako lažje 
zapomnite. Vaš spisek naj bo čim bolj ažuriran. 
Opravljena opravila odkljukajte. Določite posebno 
mesto za spravljanje denarnice, ključev in drugih 
pomembnih stvari. 
 

Osredotočite se na pomembno. 
Zmanjšajte število stvari, ki motijo 
vaše misli, in nikar ne poskušajte storiti 
vsega hkrati. Če se boste bolj 

osredotočili na tisto, kar si želite 
zapomniti, boste ta podatek kasneje 
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lažje priklicali v spomin. Kar si želite zapomniti, skušajte 
povezati s svojo najljubšo pesmijo ali kakšno drugo stvarjo, ki 
vam je blizu.                                                   
 
Ne podcenjujte pomembnosti 
zdrave prehrane. 
Prehrana, ki je dobra za vaše srce, 
je dobra tudi za vaše možgane. 
Jejte več sadja, zelenjave in 
polnozrnatih izdelkov, ter jedi z 
malo maščobe – pusto meso, 
perutnino brez kože, ribe. 
Pomembno je, da dovolj pijete. Pri 
pitju alkohola pa bodite zmerni. 
 

Telesna vadba naj postane 
vsakodnevno opravilo. 
Telesna vadba poveča dotok krvi v 
možgane, kar koristi tudi vašemu spominu. 
Vsaj pol ure aerobne vadbe na dan naj 

postane stalnica v vašem življenju. Če 
nimate dovolj časa za celotno vadbo, 
pojdite čez dan vsaj na nekaj desetminutnih 
sprehodov. 
 
Zdravite kronične bolezni. 
Upoštevajte navodila svojega zdravnika za 
zdravljenje kroničnih bolezni - težave s 
ščitnico, visok krvni tlak, depresija. Če 
boste bollj skrbeli zase, bo boljši tudi vaš  

                            spomin. 
 
Pomagajte svoji koncentraciji in 
spominu z jemanjem izdelkov iz 
zdravilne rastline ginko.  
Izvleček iz ginka poveča oskrbo 
možganskih celic s kisikom in energijo ter 
jih hkrati varuje pred učinki prostih 
radikalov. Vse to pripomore k izboljšanju 

spomina in koncentracije. 
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – O malih ljudeh 

11. del  

 
 

Med prijetnim klepetom so brž prišli na vrh. Našli so si prostor, 

kjer so lahko uživali v prelepem razgledu proti Gorenjski. 

Seveda so še prej izpolnili Anino željo in prav pridno vlekli za 

zvonček. O svojih skritih željah pa so molčali. Ker so bili žejni in 

lačni, so se kar izdatno podprli. Za Anin denar so se do sitega 

najedli in odžejali. Viktorija je bila presenečena, ko je ugotovila, 

da si tudi Pavel gasi žejo z oranžado, ne s pivom. "Kaj si pa 

mislila? Pa si ne bo bodoči zdravnik gasil žeje z alkoholom?" jo 

je narahlo zbodel. Postali so kar utrujeni, zato so se odločili, da 

gredo še v cerkev. Kako lepo je bilo gledati mlade ljudi, ki 

sedijo v cerkvi in molijo. Viktorija se je z vsem srcem obrnila k 

Mariji in jo prosila, naj ohrani ljubezen, ki se je rodila med njo 

in Pavlom. Enako prošnjo je imel Pavel. Sara in Petra pa sta 

prosili, da bi šolo uspešno naredili čim prej, da bi se čim prej 

vrnili domov, ker sta starše in domačo vas že zelo pogrešali. 

 

Mlada zaljubljenca pa sta pohitela z delom. Ko je bilo vse 

opravljeno, sta si želela še na kratek sprehod v mesečno noč. 

Tam na vrtu, pod drevesi, je Pavel ustavil korak, in nežno objel 

Viktorijo. 

"Moram te nekaj vprašati? Ali bi hotela biti moja punca? Danes 

sem spoznal, da mi veliko pomeniš, tudi tvoji so me dobro 

sprejeli. Me imaš malo rada? Bi hotela z menoj deliti življenje? 

Nočem pritiskati nate, če mi še ne moreš odgovoriti, bom 

počakal!" 

"Nič me ni treba čakati, saj te imam rada že od prvega 

srečanja. Ja, tvoja punca bom!" To obljubo sta potrdila z 

objemom in nežnim poljubom. Bila sta srečna, vedela sta, da 

sta našla ljubezen za vse življenje. Z roko v roki sta prišla nazaj 

domov. 

"Greš z mano gor?" 
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"Ne, zdaj grem domov k mami in očetu Tonetu! Veš, s teboj 

bom pa šla takrat, ko bom trdno prepričana,da boš moj za vse 

življenje. Moram ti povedati, da nimam še nobenih izkušenj, 

zato si kar zapomni, da pri tebi ne bom spala. Veliko mi pomeni 

poštenost in od svojega prepričanja ne bom odstopila! Saj sva 

še mlada in za vse bo še čas!" 

Nič ni rekel Pavel, le objel je njeno nežno postavo, ter jo 

poljubil. 

 

Viktorija je hitro stekla domov, Pavel pa je gledal za njo. Iz 

teme je stopila postava, bila je Ana."Vse sem slišala! Veš, naša 

Viktorija je poštena punca! Prosim te, da se ne igraš z njo. 

Želim, da jo osrečiš, saj si to tudi zasluži. Tudi ti si mi všeč, in 

od srca si želim, da bi bila srečna. Res so pred vama še leta 

študija, a če se dva ljubita, čas hitro teče! Zdaj pa spat! Lahko 

noč!" 

Pavel je legel, skozi okno je svetila luna, na balkonu so dehteli 

nageljni, on pa je srečen sanjal o svojem dekletu. Tudi nedelja 

je prehitro minila. Izkoristili so jo za potepanje po bližnji okolici. 

Potem so se zbrali pri skupnem kosilu. Nihče ni mogel verjeti, 

da se tako dobro razumejo, bilo je tako, kot da se poznajo že 

leta. 

 

Prehitro je prišel čas za slovo. Težko so se poslovili, saj bi bilo 

tako prijetno še malo klepetati o tem in onem. Kristina in Tone 

sta šla k Mariji, ki ju je vedno zelo težko čakala. Ko je videla, 

kako lepo skrbijo zanjo, je dobila silno moč in željo, da se mora 

čim prej postaviti na noge. Zdaj je bila še odvisna od 

invalidskega vozička, a je kar lepo napredovala. Tudi njen 

govor je bil že boljši, sicer počasen, a vsak dan bolj razumljiv. 

Tako velik napredek je bil odvisen predvsem od Kristine, ki je 

ure in ure govorila z njo. Pripovedovala ji je o vsem mogočem, 

o delu v šivalnici, o delavkah, o Ani, največkrat pa o Viktoriji. 

Danes ji je natančno pripovedovala o  obisku študentov.  
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"Veš, Marija, spoznala sem tudi Pavla, ki študira za otroškega 

zdravnika. Vse tako kaže, da sta z Viktorijo par. Ne moreš si 

misliti, kako prijazen fant je to! Kako si želim, da bi bila končno 

tudi moja hči srečna." 

"Tudi jaz ji želim srečo z vsega srca! Lepo jo pozdravi!"  

Obiski so bili končani, poslovili so se, Kristina in Tone sta odšla 

domov. Med vožnjo sta govorila o vsem, kar se je zadnje dva 

dni dogajalo. Oba sta bila srečna, kej je bila srečna Viktorija. 

 

Študentje so se z vso resnostjo spoprijeli z učenjem. Pridno so 

delali izpit za izpitom. Pavel je bil zdaj reden gost pri dekletih, 

saj je bila ljubezen do Viktorije tista, ki ga je vedno bolj vabila 

v njihovo stanovanje. Sara se je iskreno veselila, da je brat 

našel svojo srečo. Trdno je bila prepričana, da bo Viktorija 

njegova dobra popotnica. Manj zadovoljna je bila Petra, saj je 

že od malega mislila, da bo Pavel izbral njo. Še vedno je bila 

zaljubljena vanj in se je vedno umaknila, kadar je prišel na 

obisk. Ni prenesla sreče, ki je zaljubljencema sijala iz oči. 

Večkrat tudi ni hotela z njimi na ples. Zaradi razočaranja se je 

zaprla vase in ostajala sama. Ker ni našla zdravila za svojo 

bolezen, se je še bolj posvečala študiju. 

 

Viktorija, Sara in Pavel pa so skoraj vsak petek hodili plesat v 

študentski dom. Za mladi par se je takrat življenje ustavilo. Vse 

večere sta preplesala, tesno objeta in neizmerno sta uživala. Ko 

je bilo treba domov, sta se zelo težko ločila. Objemala in 

poljubljala sta se in si neštetokrat obljubila večno ljubezen. 

 

Gospa Marija je zdaj že zelo dobro okrevala. Viktorija in Pavel 

sta jo redno obiskovala in hodila z njo po hodniku, da je spet 

dobila zaupanje vase. Pavel se ji je zelo priljubil, tudi zato, ker 

je bil z njo zelo potrpežljiv. Nikoli mu ni bilo treba dvakrat reči, 

kaj si želi. Vse njene želje je bral z oči. Zato ga je imela rada 

kot sina. Tudi on jo je imel rad. Zelo jo je znal razveseliti z 

drobnimi pozornostmi. Kristina je bila zelo srečna, ko je o 

Viktoriji in Pavlu poslušala same pohvale. Marija ju je tako 
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hvalila, da ji je bilo včasih že kar nerodno, Tone pa je zdaj imel 

zelo malo časa. Dan za dnem je ostajal v Ljubljani in hodil 

gledat hiše, da bi našel primerno. Veliko si jih je ogledal, 

nazadnje je le našel, kar je iskal. Ko se je nekega večera vrnil 

domov, je poklical Kristino in Ano in jima rekel: 

»No, zdaj sem končno našel, kar sem iskal. Jutri si gremo vsi 

skupaj ogledat svoj novi dom. Upam, da vama bo všeč. Zdaj se 

moramo pomeniti, kaj bomo z našima hišama. Predlagam, da bi 

eno prodali, drugo pa preuredili v vikend, kamor bi se lahko 

umaknili od mestnega hrupa. Kaj mislita? Meni se zdi, da bi 

morali prodati najino, Ana, ker je večja. Vse kar ne bova vzela 

v Ljubljano, bi lahko pustila v Kristinini hiši. Tako bi imeli tudi 

tu dosti opreme, da nam ne bi bilo treba kupovati novega. Zdaj 

imamo že tako veliko stroškov.« 

Kristini je bil predlog všeč, tudi Ana ni našla boljše rešitve zato 

se je tudi ona strinjala. Vse tri pa je skrbelo, kako bodo vso 

selitev izvedli. Zavedali so se, da jih čaka mnogo dela. 

 

 (se nadaljuje) 

Olga Marinšek Kepic 
________________________________________________________ 
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V ponedeljek, 7. novembra vam bo Marko Ogris pripravil 

zanimivo predavanje z naslovom  

OD DUŠE in DUHA do ZNANOSTI O MOŽGANIH. 

»Pogovarjali se bomo, kako so o človekovi duši in duhu 

premišljali v preteklosti in kako se je to odražalo v umetnosti in 

literaturi posameznih obdobij.  

Kaj nam te besede pomenijo danes - ko nekateri avtorji 

uporabljajo izraz "Duhovna inteligenca" - drugi pa so fascinirani 

nad obeti visoko tehnoloških naprav (MR in CT npr.), s katerimi 

lahko posnamemo delovanje možganov..., medtem ko se 

jočemo, smo jezni, veseli, zaljubljeni, rešujemo zapletene 

matematične naloge itd.  

Bomo odslej kaj več vedeli o skrivnostih človekove duše in 

duha?« 

Marko Ogris  

   

          

  

Lepe misli gradijo lepo dušo. 

(Templeton) 
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VABILO ZA NOVEMBER 2011 – DSO Preddvor 

 

o ROČNA DELA – ponedeljek in četrtek ob 9.15 uri v delovni terapiji 
o PEKA PIŠKOTOV- ponedeljek ob 10. uri v dnevnem prostoru 

o VAJE ZA VADBO SPOMINA – ponedeljek ob 11. uri v delovni terapiji 
o DRUŽABNE IGRE – torek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru 

o SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – torek ob 10.15 uri  
o USTVARJAJMO SKUPAJ – sreda ob 9.30 uri 

o BILJARD – sreda ob 10.30 uri v 2. nadstropju 

o KRIŽANKA -  četrtek ob 13.10 uri v delovni terapiji 
o KNJIŽNICA – četrtek od 14.–14.30 ure v delovni terapiji 

o ZAPOJMO SKUPAJ – petek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru 
o MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v Josipinini spominski sobi 

o MASAŽA STOPAL na aparatu BioSinhron – od ponedeljka do petka  
ob 7.00, 7.30 in 12. uri v delovni terapiji 

o JUTRANJA TELOVADBA –  
    novi dom – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri  

    grad pritličje – od ponedeljka do petka ob 7.45 uri 
     

------------------------------------------------------------------- 

Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak -  
sreda,  2. november ob 10. uri v delovni terapiji in  
sreda, 16. november ob 10. uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KONCERT PEVCEV DRUŽINE ŠTER – 
petek, 4. november ob 14.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
PREDAVANJE Marka Ogrisa –  
OD DUŠE in DUHA do ZNANOSTI O MOŽGANIH –  

ponedeljek, 7. november ob 14. uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV  
v Domu Petra Uzarja Tržič – Čebelji pridelki – vir zdravja  
torek, 8. november dopoldne 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem – 
sreda, 9. november ob 10. uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
ČAJANKA s citrarko Francko Šavs – 

četrtek, 10. november  ob  10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
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MAŠA – 
petek, 11. november ob 10.30 uri v Josipinini spominski sobi 
__________________________________________________ 
TOMBOLA – 
sreda, 16. november ob 10.30 uri v dnev. prost. pritličja gradu, 
petek, 18. november ob  9.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic -  
sreda, 23. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc - 
četrtek, 24. november ob 9.00 uri v 2. nadstropju gradu in  
ob 9.30 uri v 1. nadstropju gradu 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce rojene v 
novembru s harmonikarico Darjo Jelenc - 
četrtek, 24. november ob 10. uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV – vabljeni 
stanovalci, zaposleni, svojci, prostovoljci… – 

četrtek, 24. november od 13.30 – 16. ure v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
POTOPISNO PREDAVANJE Nataše Hafner  
o Baltiku in Rusiji –  
sreda, 30. november ob 10. uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program 
spremenil. 
 
Program pripravila:  

Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

 
 

___________________________________________________________ 
 

Uredniški odbor: 
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor 

Mirjana Debelek, profesorica, zunanja sodelavka 


