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Če o božiču led visi od veje, 
 se velika noč vsa v cvetju smeje. 
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VELIKONOČNI  JEDI  IN  SIMBOLIKA 

 

Velikonočno cvetje: 
Lilije spominjajo kristjane na Jezusovo novo življenje in 
njegovo 'vstajenje'. Hkrati so tudi simbol čistosti 
Marijinega devištva. Tudi narcise, tulipani ter ostalo 
cvetje so simboli velike noči. Njihovo pomladno cvetenje je 
simbol Jezusovega 'vstajenja od mrtvih'. 
 
Butare: 
Značilno za cvetno nedeljo je v šope ali butare povezano 
pomladansko zelenje, kar je splošno razširjeno tako pri nas 
kot tudi drugje v Evropi. Na butare obešajo tudi 
pomaranče, limone, jabolka, razne trakove in podobno. 
 
Mačice: Mačice, posebej v Angliji in Rusiji, imajo za 
veliko noč svoj pomen. Ljudje se z vejicami mačic namreč 

dotikajo ramen drugih ljudi in jim na ta 
način želijo srečo. 
 
Zajci: 
Zajci nas spominjajo na pomlad in 
novo življenje. Bili so tudi priljubljene 
živali boginje Eastre. 
 
 Piščanci: 
 Piščanci se valijo iz jajc in so tako kot 
jajca simbol pomladi in velike noči. 
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Skupina Trobentice Naklo 

 

O 8. marcem, ki je svetovni dan žena in se danes ne praznuje 

tako, kot se je nekoč, smo se pogovarjali tudi na naši skupini. 

Govorili smo predvsem o pomenu praznika in o ženskah, ki so 

se – vsaka na svoj način -  borile za enakopravnost in volilno 

pravico. 

Pregledali smo sezname znanih žensk po svetu in doma, ki so 

veliko doprinesle temu prazniku. Na koncu pa smo ugotovili, da 

je prav vsaka posamezna ženska lahko ponosna na svoje delo, 

saj vsaka po svojih najboljših močeh veliko naredi najprej za 

boljše življenje in odnose v svoji družini, veliko pa lahko 

prispeva tudi širši družbi. 

Sredi marca pa nam je naša Mirjana 

predstavila še praznik veliko noči. Vsi 

poznamo pirhe oziroma barvana jajčka, 

Mirjana pa nam je pokazala še vrhniške 

pirhe, ki so ena sama čipka. Takih res ne 

vidiš vsak dan! Pa ne mislite, da so 

plastična. Ne, jajčka so kurja - izpihana in 

filigransko obdelana z veliko potrpljenja, 

mirno roko in seveda obilo talenta. Vsi 

smo jih občudovali. Težko je opisati njih 

lepoto, to je treba videti! 

 

Marija Jereb, prostovoljka 
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Franc Grom - Primčkov s Stare 

Vrhnike je avtor izjemnih 

»vrhniških pirhov« .  

Jajca najprej izpiha, potem pa 

lupino prevrta z nešteto drobnimi 

luknjicami - od 3000 do 17 000 - z 

izrednim občutkom za ritmično 

razporejanje ornamentov po obliki 

jajčne lupine. Tako nastajajo iz 

pirhov prave čipkaste umetnine.  

 

 

Pirhi  

 

Velikonočna jajca so bila najlepša 

takrat, ko smo jih skuhali v rdeči 

čebuli in jih potem, ko so se 

ohladila, namazali še s slanino ali 

oljem.   

Poleg jajc pa so bile sestavni del 

velike noči tudi druge velikonočne 

jedi – šunka, hren in potica. 

 

Nežka Fister, stanovalka enote Naklo  
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Velikonočni blagoslov 

 

Na velikonočno soboto smo 

pripravili tipične jedi in jih v 

košarah ali »jerbasih«, prekritih s 

posebno lepimi izvezenimi prtiči, 

nesli v cerkev blagoslovit.  

Poleg kruha in šunke, ki smo jo 

skuhali že v petek, so bila v 

košari še jajca in korenine hrena. 

Velika noč je praznik, ki ga ljudje 

praznujejo v družinskem krogu,   ob mizi, polni različnih 

domačih dobrot. 

 

Jolanda Jarc, stanovalka enote Naklo 

 

Dom 

 

Ni dolgo tega, kar tam zibelka je tekla. 

Vendar čas beži naprej in spomin na lepe dni zbledi. 

Spomin na dom, ki je zapuščen. 

In ko greš s pogledi čez gozdove, veš, da so prazni, 

polja in travniki so prodani. 

Tujec, ki ga ne poznaš, pred tvojo hišo stoji 

in v srcu te zaboli, ljubezen več ne gori. 

 

Francka Boncelj, stanovalka 
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Čestitka za rojstni dan 

 

En lep pozdrav iz Preddvorskih višav, 

naravnost na Ig, 

kjer sestrica moja 

svoj praznik slavi.   

Piškotke si peče, 

se sladko smeji, 

je 70 let kar lep že uspeh. 

Želim ti, da korajžno stopaš 

po poti naprej, 

kjer radost, uspešnost in veselje 

te vodijo v lepe trenutke, 

ki te še čakajo in ti kličejo: 

»Eti, pridi z menoj, 

z menoj v uspešno prihodnost!« 

 

Stanovalka 

 

Le veselje naj nam velika noč prinaša,  

z njim pa razumevanje, ljubezen, složnost, mir!  

Lučka božja v srcih nikdar naj ne ugaša,  

naj bo vsem nam sočutja do sočloveka vir! 
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Veselo na Jožefovo v Cerkljah 

 

V soboto, 17. marca, smo dobili prijazno povabilo gospoda 

Marjana Gantarja, predsednika Območnega združenja 

Rdečega križa Kranj in soorganizatorja dobrodelne prireditve 

Veselo na Jožefovo.  

Prireditev ki je bila v športni dvorani v Cerkljah. Skupaj s 

spremljevalkami Lidijo, Mojco, Irmo in šoferjem Francijem smo 

se po večerji s kombijem odpeljali proti Cerkljam in se ob 

precej pozni uri vrnili v Dom, polni prijetnih vtisov in navdušeni 

nad prireditvijo. 

Iskrena hvala organizaciji Rdečega križa za povabilo in 

brezplačne vstopnice za prireditev. 

 

Bilo je lepo, super. Zelo lepo so peli in igrali. Največji vtis name 

je naredil Sašo Avsenik s svojim 

ansamblom. Sašo nadomešča svojega 

dedka. 

Program je na zelo zabaven način 

povezoval podokničar Franc Pestotnik. 

Všeč mi je bilo, ker je v programu 

sodeloval tudi cerkljanki župan in 

skupaj z ansambli odpel nekaj pesmi. 

Zelo lepo se je predstavila tudi Nuša 

Derenda. 

Prireditev je trajala tri ure in pol, a mi 

je bilo tako všeč, da bi še kar sedela in poslušala. 

Marija Bliznac, stanovalka  
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Nama pa so bili najbolj všeč Gašperji, na koncu 

prireditev pa so zaigrali še člani ansambla Saša 

Avsenika. V dvorani je bilo zelo veliko ljudi. 

Mogoče je bilo le malo preglasno.    

Iskrena hvala organizatorju g. Marjanu 

Gantarju, ki se je spomnil tudi na nas in nas 

povabil. 

Zelo prijetno smo bili presenečeni, ko je med 

pozdravljanjem gostov lepo pozdravil tudi nas, 

stanovalce iz Doma starejših občanov Preddvor. 

 Hvala! 

 

Olga Osterman in Stanislava Grošelj, stanovalki 

 

Srečanje stanovalcev gorenjskih domov 

 v enoti Naklo 

V torek, 20. marca, je bil naš Dom organizator letošnjega 

prvega srečanja stanovalcev gorenjskih domov. Ker sem doma 

iz Naklega, sem se z veseljem odzvala povabilu delovnih 

terapevtk in se udeležila tega srečanja.  

Bilo je enkratno, zelo lepo sem se počutila. Bilo nas je veliko – 

prišli so stanovalci iz različnih domov - z Jesenice, iz Radovljica, 

Bohinja, Kranja, Škofje Loke in iz Preddvora.  

Ob vstopu v Dom sem se zelo razveselila Lidije, naše 

medicinske sestre, ki sedaj dela v Domu Naklem. Tudi ona se 

me je razveselila in me objela. 

Po klepetu ob kavi, pijači, pecivu in sadju smo poslušali 

predavanje gospoda Breznika in gospe Eve o BioSinhron 

terapiji.  
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Bilo je zanimivo. Uživala sem tudi v vožnji in občudovala 

okolico.   

Vida Kuhar, stanovalka 

 

Ko smo prišli v Dom Naklo, sem bila prijetno presenečena nad 

postrežbo. Pričakala nas je polna miza dobrot. Bilo je zelo 

okusno in tudi lepo pripravljeno. Zelo sem uživala v prijetnem 

klepetu s stanovalci iz drugih domov. Skupaj smo popili kavo in 

se posladkali s pecivom in sadjem. Po končanem predavanju 

smo imeli še kosilo. 

Na koncu predavanje so podelili priznanji naši delovni 

terapevtki Irmi in gospe Valant, direktorici Doma. 

 

Pirc Matilda, stanovalka 

 

Moji edini, ki jo ljubim 

 

Ponovno sem z navdušenjem prebrala knjigo 

Ivana Sivca Moji edini, ki jo ljubim – Kajuhova 

prva ljubezen. 

Ivan Sivec v knjigi opisuje tudi literarno 

zapuščino Karla Destovnika Kajuha, ki jo je 

posvetil svoji materi. Najlepše pesmi je Kajuh 

posvetil prav materi. 

Kje si, mati 

Veš, mama, rad bi ti napisal pismo, 

poslal bi rad vsaj kak pozdrav. 
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Že dolgo je, odkar več skupaj nismo, 

da bi le to lahko ti rekel, da sem zdrav. 

 

A kam naj pišem? Ste doma ostali?  

Jaz sem še srečen, ker sem jim ušel. 

Le kaj s teboj je, so te kam pregnali, 

te v Šleziji je morda glad izžel?  

 

Kjer koli si, povsod sem jaz s teboj, 

povsod je s tabo moj pozdrav, 

in kjer sem jaz, si tudi ti z menoj, 

zato ne misli, da sem sam ostal. 

 

Morda nikoli več ne bova zrla si v obraz, 

vendar nikdar ne bom pozabil nate. 

A želel bi, da ne utihne prej mi glas, 

dokler ne rečem: Mama, svet je tudi zate! 

 

Ali je mati lahko odpustila in pozabila zločin sovražnikom, ki so 

ga usmrtili na začetku življenja in literarnega ustvarjanja? 

Bilo mu je komaj dobrih 21. let! Kaj vse bi lahko še ustvaril v 

naslednjih letih, ki mu niso bila dana! 
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Kajuh je začel pisati že v 15. letu - 

kot dijak gimnazije v Celju. Nato pa 

je nadaljeval šolanje v Mariboru. Bil 

je lep, iskren in pošten fant revnih 

staršev. Najprej je delal ilegalno. V 

partizane pa je odšel jeseni leta 

1943 in postal vodja kulturno-

umetniške skupine v 14. diviziji. 

Njegova prva zbirka pesmi je bila natisnjena v partizanih v 38 

izvodih, v težkih razmerah. 

V februarju leta 1944 se je 14. divizija prebijala iz Hrvaške proti 

Štajerski. Počilo je le dobre pol ure od Kajuhovega doma pri 

Žlebirjevi domačiji v Šentvidu nad Zavodjem. Ob napadu na to 

domačijo so ga pokosili nemški puškomitraljezci. Začasno so ga 

pokopali v Zavodju. Novembra 1945 pa so njegove posmrtne 

ostanke prenesli z zavodenjskega pokopališča v rodni Šoštanj. 

Postavili so mu spomenik, njegov grob pa redno oskrbujejo.  

Psevdonim Kajuh je dobil po ptici kanji, ki kroži nad hribi pod 

svobodnim soncem. 

 

»Karl Destovnika-Kajuha zaznamuje čas v prvi polovici 20. 

Stoletja. Literarna veda ga opredeli kot partizanskega pesnika, 

in tako ga dobrih šest desetletij prebira večina bralcev. Pesniki 

ga beremo kot klasika. Bralca v 21. stoletju prešine ljubezen v 

njegovem pisanju.  

Kajuhova poezija spada v vrhove svetovne ljubezenske lirike. 

Naj ne ostane skrita v anatologijah lirike upora.«      Ivo Stopar 

 

Obnovila po knjigi Ivana Sivca Fani Kopač, stanovalka 
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Predavanje o romanju k sv. Jakobu v Španiji 

 

V četrtek, 22. marca nas je delovna terapevtka Irma odpeljala 

na Zg. Belo, kjer je imel v kulturnem domu predavanje gospod 

Miran Zadnikar, župan občine Preddvor. Predavaje je 

organiziralo Medgeneracijsko društvo Z roko v roki Kranj in z 

veseljem smo se jim pridružile.  

Gospod Zadnikar je skupaj s hčerko zelo lepo, strokovno in na 

zanimiv način predstavil svoje mesec dni dolgo peš romanje po 

Španiji. Vse se sprašujemo, kako je lahko zdržal tako dolgo pot. 

Med potjo je spoznal veliko prijaznih ljudi, ki so mu nudili hrano 

in prenočišče, pa tudi veliko romarjev iz različni držav.  

Ob pripovedovanju je prikazoval 

zelo lepe slike pokrajine, ovac, 

polja s cvetočimi sončnicami, 

svetišča, mesta… Veliko cerkva je 

posvečenih Mariji.  

Na zadnjih sto kilometrih poti je 

bilo romarjev zelo veliko in tudi v 

cerkvi sv. Jakoba se je moral 

potruditi, da jo je lahko obiskal. 

Romal je sam. Občudujemo 

njegovo voljo, da je kljub 

utrujenosti in žuljem zmogel tako dolgo pot. 

Za zaključek pa nam je pokazal še lanskoletno romanje od 

doma – iz Preddvora do Medžugorja. Tudi ta pot je bila 

naporna, predvsem zato, ker je večino poti moral prehoditi po 

cestah, kar pa je zaradi prometa lahko nevarno.  

Marija, Stanka in Olga, stanovalke 
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Nastop Folklorne skupine ISKRAEMECO Kranj 

 

V soboto, 24. marca se nas je šest stanovalcev Doma odločilo, 

da se udeležimo nastopa Folklorne skupine ISKRAEMECO 

Kranj. Prireditev se je imenovala Iz časa v čas. Pred 

kulturnim domom v Predosljah nas je pričakala direktorica 

našega Doma ga. Andreja Valant. Vsi smo bili prijetno 

presenečeni, ko nam je nasproti prišla tudi predstavnica 

upokojencev Predoslje. Lepo nas je pozdravila in nam podarila 

simbolična darilca. Pospremila nas je v dvorano in nastop se je 

kmalu začel. Zelo sem bila presenečena in vznemirjena, ker na 

takem nastopu še nisem bila. Nastopajoči so nam predstavili 

plese skoraj vseh slovenskih pokrajin – Gorenjska, Gorička, 

Rezija, Primorska… Vsak ples so zaplesali v drugačni, za 

pokrajino značilni noši, ki se med seboj zelo razlikujejo. 

Najlepša je bila gorenjska, verjetno zato, ker mi je poznana in 

najbližja. Plesalci so se zelo potrudili in na konci vsakega plesa 

sem opazila, kako so zadihani in se prepričala, da plesanje 

folklore ni lahko delo. 

Proti koncu programa so nam predstavili še Splitske plese, ki so 

jih zaplesali ob spremljavi tamburic. Med tamburaši je bila tudi 

naša delovna terapevtka Irma. Vsi smo bili začudeni nad njeno 

lepo, težko nošo. Vsaj zdelo se nam je, da je bila težka. Vsa 

dvorana z nami vred je bila navdušena in nastopajoče smo 

nagradili z bučnim aplavzom.  

Ta večer je bil res lep in ga še dolgo ne bom pozabila. 

Vida Kuhar, stanovalka 

Bil vel'ki teden je: v soboto sveto, 
        ko vabi molit božji grob kristjana, 
       po cerkvah tvojih hodil sem, Ljubljana, 
      v Trnovo, tje sem uro šel deseto. 
                                                                                 France Prešeren 
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Barvanje pirhov 

Rdeči pirhi:  

 jajca kuhamo v šipkovem soku ali v zavrelici iz suhih lupin 

rdeče čebule, vode in rdečega kisa;  

Skoraj črni pirhi: 

jajca kuhamo v gostem ruskem 

čaju ali v pravem čaju;  

Oranžni/pomarančni pirhi: 

v vroči vodi raztopimo nekaj žlic 

rdeče paprike in v tej tekočini  

kuhamo jajca.   

Zeleni pirhi: 

v vodi pol ure kuhamo špinačo, zeleni čaj, koprive, preslico,          

kislico in regrat. Nato z paličnim mešalnikom vse skupaj 

zdrobimo, precedimo skozi gazo in v tej tekočini štirideset minut 

kuhamo jajca, nato jih kar v tej vodi tudi ohladimo.  

Rjavi pirhi: 

v vodi skuhamo suhe lupine rjave čebule ali vroče trdo kuhano 

jajce namočimo v skodelici kave - z dodatkom kisa ali limoninega 

soka. 

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak, 

ilustriral Peter Trobec. 
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta 

4. del  
 

 

 

Leta so kar rekla. Zdaj je bila Monika stara že tri leta. Še vedno 

se je dobro razumela z babico Kristino. Viktorija je bila 

zadovoljna v svojem poklicu. Pavle pa je še študiral in opravljal 

dodatne izpite. Zdaj je bil že zdravnik – pediater. Zelo malo je 

bil doma, saj ga je služba precej zaposlovala. Vedno je govoril: 

»Če hočeš biti dober zdravnik, se moraš vedno izobraževati. Biti 

moraš na tekočem o zdravilih, predvsem novih.« 

Velikokrat je bil v službi tudi ponoči. Viktorija se v njegovo delo 

ni vtikala, saj je vedela, da je njegov poklic zelo odgovoren. 

Nekega jutra pa Viktorija ni mogla v službo. Bilo ji je zelo slabo, 

bolela jo je glava in vrtelo se ji je. Sporočila je v službo, da je 

danes ne bo. Poklicala je Pavleta in mu povedala, kako je z njo. 

Mislila sta, da je samo preutrujena. Naj en dan počiva in spet 

bo vse dobro. Kristina pa je pomislila, da je hči verjeto spet 

zanosila. Spoznala je, da ima vse take znake. Ampak je raje 

molčala, ker se mi hotela vtikati v življenje mladih. Mislila si je: 

»Saj so dovolj pametni, bodo že ugotovili, kaj je vzrok 

slabosti.« 

Ker se je naslednji dan vse spet ponovilo, je Pavle Viktorijo 

odpeljal s seboj na kliniko na pregled. Ko je pri kolegici 

povedala za svoje težave, jo je poslala h ginekologu. Ta je 

kmalu ugotovil, da bo drugič postala mati. Bila je kar malo 

razočarana, saj drugega otroka nista načrtovala. Potožila se je 

mami: »Veš, noseča sem! Pa mi ni nič všeč, tega sploh nisem 

načrtovala. Kaj misliš, kaj naj storim, naj otroka obdržim?« 

Kristina se je prestrašila: »Kaj pa misliš? Če je otrok tukaj, ga 

moraš roditi. Zdaj imaš še čas. Če pa boš še čakala, bo pa res 

že prepozno. Saj nisi več rosno mlada. Pa tudi Monika si želi 

bratca ali sestrico. Ne poskušaj nosečnosti prekiniti, te prosim! 

Pomisli na tiste, ki bi rade imele otroke, pa jim to ni dano!« 
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»Veš mami, saj imaš prav! Bom pač imela še enega otroka! 

Verjetno bo za vse kar prav tako!« 

Odločili so se, da bodo imeli še enega otroka. Ta nosečnost pa 

je bila čisto drugačna kot prva. Viktorija je imela polno težav. 

Tudi krvavela je večkrat. Enkrat ji je ginekologinja rekla celo 

svetovala, da bi splavila. A tega ni hotela. Saj ni mogla 

razočarati Monike, ki je že težko čakala sestrico. Vedeli so že, 

da bo spet rodila deklico. Vsi so že težko čakali, da bi bilo to za 

njimi. Viktorija se je kar malo bala poroda. Obhajale so jo neke 

čudne slutnje. Tudi Kristina se je bala, ker je imela hči toliko 

težav. Vsak večer je v postelji premišljevala o tem in si želela, 

da bi se vse srečno izteklo. Bala pa se je tudi, kako bo lahko 

pazila na dojenčka, saj je bila iz dneva v dan bolj šibka. Ni 

imela posebnega teka in vsak dan je hujšala. Zaradi težav, ki 

jih je imela Viktorija, svojih ni nikomur omenila. Sklenila je, da 

bo šla k zdravniku potem, ko bo hči z dojenčkom že doma. V 

srce pa se ji je naselil črviček, ki je glodal in glodal. Čeprav je 

bila Kristina navajena na veliko hudega, je to negotovost težko 

prenašala.  

Končno je prišel čas poroda. Začelo se je par tednov prej. Bilo 

je ponoči in Pavle je ženo peljal v porodnišnico.  

 

Monika se sploh ni zbudila, ko so jo prinesli k babici. Viktorija 

pa je čutila hude bolečine in preganjala je moža, ker bi bila že 

rada odrešena. Cel dan je rodila,rojevala, zvečer pa je bila že 

tako izmučena, da so ji naredili carski rez. Dojenčka so komaj 

rešili, zelo malo znakov življenja je kazal. Rodila se je drobcena 

deklica, popolnoma drugačna od Monike. Hitro so jo odnesli v 

inkubator, ker so se bali zanjo. Viktorija je bila na koncu svojih 

moči, a se je vseeno spraševala, kaj je z otrokom narobe, da so 

jo odnesli. Ni in ni se mogla potolažiti. Preživljala je hude 

travme, to je opazil tudi Pavle, ki je prišel k njej, da bi jo 

potolažil. Ko je videl v kakšnem stanju je, se je pogovoril z 

njeno ginekologinjo, da ji pomaga z injekcijo. Preden je 

zaspala, je govorila možu: »Pavle, prosim te, povej, kaj je 
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narobe z najinim otrokom? Zakaj so jo odnesli, zakaj mi jo ne 

prinesejo, da bi jo dojila? Odgovori mi, odgovori!« potem pa je 

začela delovati injekcija in padla je v globok spanec. 

Pavle pa je šel k inkubatorju, da bi si ogledal svojo hčer. Bila je 

zelo majcena in drobna. Tudi tehtala je le dobra 2 kg. Pogovoril 

se je s kolegico, ki jo je pregledala. Toda bila je zelo 

redkobesedna: 

»Kolega, prav nič še ne morem reči. Res je šibka in drobna, a 

pravi borec. Zelo se oprijemlje življenja. Misli, da bo še v redu, 

sploh pa je še prezgodaj za kakršnekoli ocene. Počakajmo še!« 

Pavle je še enkrat pogledal k ženi. Ko je videl, da mirno spi, je 

šel v svojo ordinacijo. Poklical je domov in sporočil tašči, da je 

Viktorija rodila deklico, ki pa je zelo drobna in je zato v 

inkubatorju. Zagotovil ji je, da je z obema vse v redu. Kristina z 

njegovimi besedami sploh ni bila zadovoljna. Začutila je, da je v 

njegovem glasu nek poseben strah, kakršnega pri njem še ni 

opazila. Odločila se je, da bo šla naslednji dan sama v 

porodnišnico in se o vsem prepričala. Toliko hudih stvari je v 

življenju doživela, da nikomur več ni zaupala, le sama sebi. 

Moniko je spravila spat, sama pa ni in ni mogla zaspati. Kar 

naprej ji je po glavi rojilo polno vprašanj. Vedno znova se je 

vračal k novorojenki. Sploh ni našla miru, globoko v srcu je 

vedela, da je nekaj hudo narobe. Bala se je, kaj vse zdaj čaka 

Viktorijo. Strah jo je bilo, da ji ona ne mogla pomagati, saj je 

že v letih. Premišljevala je celo to, če bo njena hči dobila 

podporo pri svojem možu. Ko je končno le zaspala, jo je tlačila 

mora in vedela je, da jo čakajo težki časi.  

Ko je Viktorija prišla k sebi, je zahtevala zdravnico. Želela je, 

da ji odkrito pove, kaj jo zdaj čaka. Saj je podzavestno vedela, 

da je nekaj narobe. Ampak, kljub vsemu je hotela, da bi nekdo 

z njo odkrito spregovoril. Zelo je bila presenečena, ko je z 

zdravnico prišel tudi Pavle. Na dolgo in široko so se pogovarjali 

o mali novorojenki. »Zaenkrat vam še ne morem natančno 

povedati, kaj je z otrokom narobe. Prezgodaj je rojena, ima 

premajhno težo in je zelo nestabilna. Nekaj časa bo morala še 
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biti v inkubatorju. Upajmo, da okvare njenih možganov ne bodo 

prehude. Bodite pripravljeni na najhujše, saj se v prvih dneh 

življenja lahko še vse obrne. Biti morate močni, svojega strahu 

ne smete prenašati na otroka. Šele v naslednjih mesecih se bo 

izkazalo, kaj se z malo narobe! Zavedajte pa se, da materina 

ljubezen dela čudeže. Zato, kar korajžno!« 

Viktorija je imela občutek, da jo te besede bičajo, tako so težko 

padale nanjo. Toda zbrala se je in si obljubila, da bo vse, kar je 

v njeni moči, storila za tega otroka. Verjela je, da bo vse v redu 

in da bo premagala vse hudo. Saj je trdno vedela, da ima 

dovolj moči. Ko jo je Pavle pospremil do inkubatorja, je vedela, 

da bo zdaj živela le za to, da bi pomagala hčerki. Govorila ji je: 

»Jerneja, ne smeš se vdati! Bodi močna in se bori, saj sem jaz 

s teboj, da ti bom pomagala!« 

Ko je gledala to nemočno bitje, so jo premagale solze. Vsa 

obupana se je naslonila na moža: 

»Vem, težko bo, a bomo zmogli!Bomo!« 

Ko je popoldne k njej prišla mati z Moniko, je bila že boljše 

volje. 

»Kajne, majhna je, a bo zrasla, ta naša Jerneja! Vidiš, Monika, 

zdaj imaš sestrico. Mi boš pomagala, da bo prej zrasla in se 

bosta lahko igrali!« 

»Bom ti pomagala! Ali bo kdaj tako velika kot jaz? Kajne, veliko 

bo morala pojesti!« 

Mama Kristina pa je bila tiho. Narejeno veselje njene hčere jo 

ni prepričalo. Trdno je vedela, da je nekaj narobe.  

Po nekaj dneh je nastopila kriza. Malo bitje se je borilo s 

smrtjo. Viktorija je predlagala možu naj pripelje duhovnika, da 

bo malo krstil. Niso imeli časa, morali so pohiteti. Za botri so 

vzeli kar dve sestri, ki sta bili v službi. Dali so ji ime JERNEJA. 

Prisotna je bila tudi babica Kristina. Vroče je prosila za 

vnukinjo. Po temeljitem premisleku je prišla do čudnega 

zaključka. »Bolje bi bilo, da bi končala svoje kratko življenje. 

Kdo ve, kaj vse bo še morala pretrpeti. Ta moja želja je zelo 

kruta, a mislim, da bi nam bilo vsem prihranjeno hudo 
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trpljenje. Tudi naša žalost bi bila zdaj manjša, ko se še ni 

preveč vsedla v naša srca.« 

Kar prestrašila se je takega razmišljanja. Nazadnje je sklenila, 

naj pač bo, kot je usojeno. Ko so opravili obred, so šli v 

restavracijo v porodnišnici na skromno malico. Vsak je bil 

zaposlen s svojimi mislimi, zelo malo so govorili. 

 

Olga Kepic Marinšek                                      (se nadaljuje) 
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VABILO ZA APRIL 2012 – enota NAKLO 

 

 
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb -   

sreda ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
o MOLITVENA URA  z Magdo Gros in Marijo Čadež - 

četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo 
o ROČNA DELA - 

petek ob 10. uri v avli enote Naklo 

o TELOVADBA -  
torek ob 8.00 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo 
petek ob 8.00 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo 

o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo 
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –  

torek in petek ob 11.30 uri v avli enote Naklo 
------------------------------------------------------------------- 

BRALNA URA z ga. Faniko Pagon –  
ponedeljek, 2. april ob 10.30 uri in  

ponedeljek, 16. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
__________________________________________________ 
SPREHOD in druženje ob kavi – 
torek, 3. april – odhod izpred Doma Naklo ob 10. uri 
__________________________________________________ 
MAŠA –  
četrtek, 5. april ob 10.30 uri v kapeli v enoti Naklo 
_____________________________________________ 
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak – 
sreda, 11. april ob 13. uri v delovni terapiji enote Naklo 

_____________________________________________ 
NASTOP učencev 1.a in 1.b razreda Osnovne šole Naklo - 
torek, 17. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
_____________________________________________ 
NASTOP Folklorne skupine DU Naklo in druženje s 
stanovalci (v okviru projekta DAN ZA SPREMEMBE) – 
sobota, 21. april ob 10.30 uri v dnevnem prostoru enote Naklo 
_____________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc – 
ponedeljek, 23. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo 
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ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom – 
torek, 24. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo 
_____________________________________________ 
NASTOP Folklorne skupine Podku'ca Osnovne šole Naklo  
za datum se še dogovarjamo 
_____________________________________________ 
V  primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 

    
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 

 

 
 

VABILO ZA APRIL 2012 – 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 10.30 uri v dnevnem prostoru 

o KRIŽANKA -  četrtek ob 13.15 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 BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –  
od ponedeljka do petka ob 7.15  in 11.45  uri v delovni terapiji, 
sreda ob 9.30 uri v dnevnem prostoru, 

ponedeljek in petek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu 
o JUTRANJA TELOVADBA –  

    novi dom – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri v dnevnem prostoru 
grad pritličje – torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru 

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

BRANJE ZGODB z Olgo Kepic – 
ponedeljek, 2. april ob 15. uri v dnevnem prostoru 
__________________________________________________ 
OČISTIMO OKOLICO DOMA (zaposleni in stanovalci) – 
torek, 3. april ob 13. uri  
_____________________________________________ 
ČAJANKA s citrarko Francko Šavs – 

sreda, 4. april ob 10. uri v dnevnem prostoru 
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Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak -  
sreda, 4. april  ob 13.20 uri in  
sreda, 18. april ob 13.20 uri v delovni terapiji  
__________________________________________________ 
VELIKONOČNA MAŠA – 
nedelja, 8. april ob 15.30 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
IZLET za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih  
(voden ogled Mestne knjižnice Kranj) – 
torek, 10. april dopoldne 
__________________________________________________ 
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc - 
četrtek, 12. april ob 9.00 uri v 2. nadstropju gradu in  
ob 9.30 uri v 1. nadstropju gradu 
__________________________________________________ 
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce  
rojene v aprilu s harmonikarico Darjo Jelenc - 
četrtek, 12. april ob 10.00 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
KONCERT Moškega pevskega zbora Maj iz Kranja – 

četrtek, 12. april ob 16.30 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV  
(delavnica Izdelovanje lutk) - 
petek, 13. april dopoldne v Domu v Radovljici 
__________________________________________________ 
ZGODOVINSKI KROŽEK  z Markom Ogrisom –  
ponedeljek, 16. april ob 13.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
KONCERT Pevskega zbora Lek iz Ljubljane – 
sreda, 18. april ob 16.30 uri v jedilnici 
__________________________________________________ 
KONCERT preddvorskih učencev glasbenih šol  
Piano Forte in Promusica – 
četrtek, 19. april ob 16.30 uri v dnevnem prostoru 

 

URICE ZA ZDRAVJE – skeč Smeh je pol zdravja – 
petek, 20. april ob 9.30 uri v dnevnem prostoru 
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KONCERT Mešanega pevskega zbora Storžič iz Bašlja  
in druženje s stanovalci  
(v okviru projekta DAN ZA SPREMEMBE) – 
sobota, 21. april ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
_____________________________________________ 
BRALNO SREČANJE z Natašo Škofic Kranjc  
(v okviru projekta Biti siv in modro brati v sodelovanju  
z Mestno knjižnico Kranj) – 
ponedeljek, 23. april ob 10.30 uri v delovni terapiji 
__________________________________________________ 
SOCIALNI PRAKTIKUM dijakov  
Škofijske klasične gimnazije Ljubljana Šentvid – 
sreda, 25. april in četrtek, 26. april  
__________________________________________________ 
KVIZ z Olgo Kepic -  
sreda, 25. april ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 
_____________________________________________ 
SPREHOD do jezera Črnava in druženje z dijaki Škofijske 
klasične gimnazije Ljubljana Šentvid – 

četrtek, 26. april dopoldne 
__________________________________________________ 
KRESOVANJE – 
ponedeljek, 30. april ob 19.30 uri 
__________________________________________________  
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil. 
 

Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka 
 

___________________________________________________________ 

Uredniški odbor: 

Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor,  

Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka 

http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/dan-za-spremembe
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/dan-za-spremembe

