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V miru in ljubezni naj nas iskrenost osrečuje vse leto!
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Spoštovani!
Vesele božične praznike
ter srečo, zdravja in osebnega miru v letu 2013.
Andreja Valant,
direktorica
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Nežino voščilo
in darilo stanovalcem
Doma starejših občanov Preddvor
in Naklo

Biti dober in ljubiti –
svoje, sebe – celi svet!
V sebi zvezdico nositi,
milo dobro kakor cvet.
Danes tukaj, jutri tam –
a prijatelj tvoj je sam …
Zvest ostani domu, rodu –
soncu na nebesnem svodu.
Kdor se krega in baha –
z njim živeti se ne da.
Razumevanje je dar –
ne preplačaš ga nikdar!
Neža Maurer
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Veseli december
Na naši skupini Trobentice smo se pogovarjali o decembrskih
praznikih.
Veseli in praznični december se
začenja
že
s
sv.
Miklavžem.
Stanovalke Doma so se spominjale,
kako so nekoč pred tem praznikom
pekle piškote in kako so jih skrivale,
da jih zvedavi otroci niso prekmalu
odkrili. Največkrat so pekle, ko so bili
otroci v šoli, če pa so bile zasačene,
so dejale, da pečejo po naročilu
Miklavža, kar so otroci še verjeli.
Na večer pred praznikom sv. Miklavža
je po hišah hodil tudi parkelj in če kdo
ni bil priden, so ga prisilili, da je pokleknil in molil. Včasih so še
starejši otroci verjeli, da darila in palice nosi Miklavž, danes pa
večji tega ne verjamejo več.
Vendar pa je – ne glede na to, ali vanj verjamemo ali ne - sv.
Miklavž še danes eden izmed najbolj priljubljenih svetnikov.
Pozornosti, ki jih ob tem času izkazujemo drug drugemu, pa
»ogrejejo« srce tako mladim kot malo manj mladim …
Marija Jereb, prostovoljka

Sreča najprej razkrije se v očeh,
kjer najlepše zasije njen smeh.
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Stanovalci Doma Naklo o Miklavžu
Miklavžu smo zvečer pripravili globoke krožnike in komaj čakali
jutra, da smo videli, kaj nam je prinesel. Darila so bila
skromna, saj so nas največkrat čakali rožiči in kaka sladkarija,
male deklice včasih tudi punčka, poredne fante pa palica.
Tudi kak parkelj je prišel in male otroke prisilil, da so molili,
starejši, ki pa v Miklavža niso več verjeli, pa so se zabavali.
Ob božiču pa smo postavili božično drevo in jaslice in se
obdarovali. Ko sta nečaka še verjela, da darila nosi Božiček, sta
me spraševala, zakaj ga srečam le jaz, njima pa se ne pokaže.
Jolanda Jarc
Moja hčerka je imela v svoji hiši
starinsko skrinjo, na katero je
vsako leto postavila jaslice.
Tudi božično drevo je bilo nekaj
posebnega, saj je segalo do
stropa in je bilo bogato
okrašeno.
Vnukinja tradicijo nadaljuje in
vsako leto okrasi veliko
smrečico, postavljanje jaslic pa je dolžnost in veselje mojega
pravnučka Matica.
Marija Metelko
Pri nas doma je jaslice postavil oče. Bile so zelo lepe, saj je
svete figurice postavil v votlino, ki jo je napravil iz jezerskega
lehnjaka ter jo prekril z mahom. Dodal pa je še ovčke, ki so
bile izdelane iz različnih materialov, tudi iz gipsa.
Spominjam pa se tudi stare mame, ki je v »bertahu« prinesla
piškote, ki naj bi jih, kot je trdila, stresel nerodni parkelj …
Marija Klanjšek
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Naša družina svojih prostorov za
božič ni »žegnala«, je pa to počel
gospodar,
pri
katerem
smo
stanovali. Spominjam se, da je
kadilo prinesel v hišo, nesel pa ga
je tudi v hlev. Na vrata je napisal
tudi imena svetih treh kraljev.
Na Cegelnici, kjer sem stanovala,
pa
me
je
presenetil
prihod
domačinov, oblečenih v svete
kralje. Ko sem prišla na balkon, so
pokleknili in mi zapeli. Tako so
nabirali so denar za otroke.
Slavka Bratina
December je eden najlepših praznikov!
V začetku meseca decembra z
otroškim
veseljem
vsi
pričakujemo
sv.
Miklavža.
Nato pa kmalu pridejo najlepši
prazniki v letu – božič, rojstvo
Jezusa. Takrat se še zlasti
otroci veselijo ter pripravljajo
mah za jaslice in smrekico za
božični
drevešek.
Pod
drevešček, ki je okrašen z
različnimi okraski, postavijo
hlevček z Božjim detecem,
Marijo in Jožefom ter pastirji s čredo ovac.
Potem pa pride novo leto in v januarju še sveti trije kralji, ki
prinesejo Jezuščku darila. V jaslice jih postavimo pred hlevček.

Sveti Jožef jim veleva:
»Kralj, le stopi sredi hleva.«
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Nebo se zasvetilo,
dete milo, dete malo,
ne boji se črnih lic,
črnih se boji dušic.
Prišel čas je okrog božiča,
bele naokrog gore,
k dvorom bliža se lisica,
v snegu zajčje so steze!
Po spominu zapisala stanovalka Albina Rupar

Prišlo je novo leto …

Premisli, o kristjan,
naj dobro bo začeto
in srečen vsaki dan.
Za otroke je božič najbolj doživet
in vznemirljiv praznik. Nestrpno
ga pričakujejo in zgodbo o
Jezusovem rojstvu in treh kraljih
hočejo poslušati vedno znova in
znova, ne da bi se kdaj naveličali.
V krogu družine, zbrane ob mizi,
zaznavajo pomen in skrivnost
božiča.
Božič pa je tudi eden najlepših
družinskih
praznikov,
ko
si
družinski člani vzamejo čas in se
pogovarjajo, predvsem pa prisluhnejo drug drugemu.
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Francka Valjavec, stanovalka

Sveta Neža, svet Boštjan,
sta pasla krave za goram,
en cajt sta pela,
en cajt sta klela,
en cajt sta se pa rada imela.
Po spominu zapisala
stanovalka enote Naklo Nežka Fister

Na božično noč
Zapadel je prvi sneg,
pobelil sosednji breg,
zvezde na nebu nocoj,
svetlikajo se.
Na ulici sam stojim,
vesel sem, a se bojim,
da sam bom nocoj ostal,
a vem da ne bom te iskal.
Zdaj dvignimo čaše, polnoč je,
naj vino ogreje mi srce,
težko je, a ni mi žal,
da sam sem ostal
na božično noč.
Spet nocoj med prijatelji,
proslavimo novoletni dan.
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Silvestrski poljub
Tu sem jaz, tu si tudi ti,
na skrivaj te rada imam,
čeprav ljubiti te ne smem.
Ko pride polnoč,
ko gorijo le še sveče,
spet te poljubim,
voščim ti veliko sreče.
Meni je dana,
ko poljubim te drhteče,
ti naslednji dan,
šel boš kdove kam,
ne da bi sploh kaj zaslutil,
jaz ostanem tu,
v meni zakopan bo ta
silvestrski poljub.
Spet bo vse kot je prej bilo,
neizprosen je življenja tok.
vendar upala bom srčno,
da ko leto bo okrog,
slavili bomo spet s teboj.
Ko pride polnoč,
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ko gorijo le še sveče,
spet te poljubim,
voščim ti veliko sreče.
Meni je dana,
ko poljubim te drhteče,
ti naslednji dan šel boš kdove kam,
ne da bi sploh kaj zaslutil,
jaz ostanem tu,
v meni zakopan bo ta silvestrski
poljub.
Izbrala stanovalka Francka Valjavec

Obisk dijakov Ekonomske gimnazije
Danes smo se presenečeno ozrle proti vratom, ko je potrkalo.
Odpremo in vidimo nasmejane obraze mladih dijakov, ki so nas
pozdravljali in nam nato stisnili roke. Prišli so k nam v Dom, da
nam polepšajo dan in nas razveselijo z
darili, za katere so sami zbirali denar.
Njihovo obiski so že tradicionalni, saj
obiskujejo naš Dom že več kot petdeset let
in so nam zatrdili, da bodo z veseljem še
nadaljevali z obiski. To so mladi, polni
veselja in dobre volje, kar želijo deliti tudi z
nami ta kratek čas. Slišali smo, da radi
potujejo, smučajo in plavajo, dobro tudi
poznajo Prešerna. Izvedeli smo tudi, da je
najtežje pri matematiki. Vsi trije so se
nasmehnili. Tako je bilo tudi v naših časih.
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Fotografijo za spomin, en lep pozdrav in že so odhiteli na
sosednja vrata, da razveselijo še drugo babico s svojo radostjo.
Mi pa se vam, dragi dijaki, vsi skupaj zahvaljujemo za prijeten
obisk in lepo darilo, ki nas bo spominjalo na vas.
Pa srečno, naši mladi!
Stanovalka Praznik-ova

Zahvala sestri Dioniziji
Sestra Dionizija je več kot dvajset let
ob nedeljah redno prihajala v naš
Dom in nam prinašala sveto obhajilo.
Je zelo zgovorna in nam je velikokrat
pripovedovala o svojem delu v našem
Domu, ko je bila tu še zaposlena.
Vsi skupaj se ji lepo zahvaljujemo, da
je obiskovala hudo bolne in pomagala
gospodu župniku pri prazničnih mašah in spovedovanju.
Iskreno se ji zahvaljujemo in ji voščimo blagoslovljene božične
praznike in veselo, zdravo novo leto.
Pa pridite kaj na obisk!
Francka Valjavec, stanovalka

Moje citre
Ko zgodaj zjutraj vstanem,
si citre v roke vzamem,
pa brenkati začnem,
ker drugega ne vem.
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Oh, lepe so te melodije,
kar mrzel pot me oblije,
ker solze niso le veselje,
tudi žalost in trpljenje,
se v njih nabere.
Tako kar komaj čakam,
da vrnem se iz šole,
ker tam imam svoj dom
in moje zlate citre.
Prva kitica iz mojih mladih dni,
se mi v mislih porodi:
»Jaz in moje citre,
nikoli pozabila jih ne bom,
ker edina moja so prijateljica,
to ti takoj povem,
draga moja dobra Mica.«
R.F., stanovalka

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti na katerih se marsikaj doživi,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.
Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec
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Pismo stanovalcem
Pred leti sem običajno šla čez prag naše domovine na Koroško.
Drži, da mora človek malo po svetu, da zna bolj ceniti dom in
svojo zemljo. Iz teh dni se mi je ohranilo to pismo namenjeno
moji skupini Breze.

Drage moje žene, dragi moj »edini« fant!
Minilo je že kar nekaj torkov od naših srečanj. Upam, da je
skupina »zdržala« do konca in da ste vsak s konec verige držali
tako, da se ni pretrgala.
Meni se tu dobro godi, a to ne pomeni, da sem pozabila na vas.
Nasprotno, rada se vas spominjam in nič ne lažem, da prav
vsak dan pomislim, kako in kaj je z vami. Kako se držite in
vztrajate v »pokončni drži«. In kako je vsakdo pripravljen vzeti
življenjske razmere z dobro voljo. Želim vam, da bi je bilo kar
največ – dobre volje.
Zdajle, ko vam to pišem, se z vami, z vsakim posebej
pogovarjam.
Ga. Mojca, vi me učite, kako se tudi z vozičkom lahko gre v
svet okrog sebe z dobrovoljnimi očmi.
Vam, Poldka se pa oči tako smejijo, zato sploh ni videti, da
zrejo iz vozička.
Tu je še g. Janez, ki je zadnje čase zvesto hodil v našo družbo.
Njega, kot edinega »fanta« moramo pa sploh čuvati. Lep
pozdrav, vam še posebej, Kranjski Janez.
Ne smem pozabiti na vas, ga. Karlina. Vi ste spravljena v
posebnem predalčku. Toliko lepih značajnosti se skriva v vas.
In koliko dolgih narodnih pesmi nam znate zrecitirati.
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Omeniti moram tudi našo Jezerjanko – gospo Bušalov. Res da
slabo sliši, a na skupino redno prihaja. Zvestoba je tudi lepa
stvar. Jaz jo visoko čislam.
Kadar se posebej potrudim, pride na skupino celo ga. Vilma, ni
rečeno, da bo dobre volje, a tudi vreme ni vedno lepo.
Ga. Drage pa kar ne moremo potolažiti in ji pomagati, da bi se
otresla potrtosti. Tudi o vas draga Draga imam shranjeno nekaj
lepih misli in spominov, ko ste pripovedovali o vašem otroštvu
in o družinah, ki ste jim služili. Tako lepo ste se izražali, kljub
temu, da nimate dodatne izobrazbe. Besede vam je narekovalo
srce. Srčna kultura pa je veliko bogastvo. To se izraža tudi pri
vašem odnosu do »mame« s katero ste skupaj v sobi.
Na skupini me spremljajo tudi sijoče oči nekdaj bolniške sestre
na Golniku ga. Mari. O kolikokrat je pripravljena pomagati
temu ali onemu stanovalcu. Pa tudi pisavo ima tudi zelo lepo in
čitljivo.
Na smem pozabiti ga. Francke. Vedno molčeča, redkobesedna,
oči pa govorijo, da ste z nami. Že šest let. To pa ni kar tako! Pa
tudi to, da ste uganili največ ugank. Tu se vam je beseda
dobesedno razvnela.
Upam, da sem sedaj z vsakim malo pokramljala. Meni je bilo
prav lepo. Pa veste zakaj?
Zato, ker sem našla v vas toliko dobrega in prijetnega. Nič ne
pretiravam, kar je res je res.
Lepo pozdravljam vsakega še posebej in še enkrat vse skupaj.
Vaša Ana
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
12. del
Veš mami, saj je prav, da je vse v redu. Bolje, da greš na
pregled, kar tako, kot pa, da bi bilo nenadoma nekaj narobe.
Verjemi, da te še zelo potrebujem! Ne vem, kaj bi bilo, če bi te
izgubila? Zato bova šli na pregled!«
Kristino so hčerkine besede prizadele. Saj je že dolgo časa
imela težave s srcem, a je o tem molčala, saj je vedela, da ima
Viktorija cel kup drugih težav. Mislila si je:
»Kar bo pa bo, saj bo tudi ona morala spoznati, da nobena
stvar na tem svetu ni večna, še najmanj pa človek.«
Viktorija je Pavletu sporočila, da prideta naslednji dan po 16.
uri, ko se vrne iz službe. Obljubil je, da ju bo počakal in šel z
njima. Spet je šla k mami, da se o vsem natančno pogovorita.
S čudno slutnjo je Viktorija legla. Spati ni mogla, kar naprej je
premišljevala o tem, kaj bo o maminem zdravju rekel zdravnik.
Kar prav ji je bilo, da se je zbudila Jerneja in je morala k njej.
Hči se jo je oklenila in jo ni izpustila. Hotela je, da leže k njej.
Ker ji je vedno popustila, je tudi tokrat zlezla k njej. Mala se jo
je oklenila, kot utopljenec in ni je hotela izpustiti. Vsa utrujena
se je zjutraj odpravila v službo. Poklicala je Jano, da je uredila
Jernejo, ker je prav danes povzročala veliko težav. Ko je prišla
domov, jo je mama že čakala. Preden sta se odpeljali, je še
sporočila Pavletu, naj ju počaka.
Odšli so v ordinacijo dr. Jakliča, splošnega zdravnika. Prijazno
jih je sprejel, nato pa Kristino odpeljal v ordinacijo. Spraševal
jo je in spraševal, vso pregledal in nazadnje ugotovil, da je
hudo bolna. Želel se je o vsem še prepričati. Poslal jo je v
laboratorij, da bi opravili cel kup preiskav krvi in urina. Medtem
je poklical Viktorijo in Pavleta: » Ne bi vaju rad strašil, ampak
vaša mama je zelo bolna. To so šele ugibanja, ker brez izvidov
ne morem postavljati diagnoze. A kljub vsemu se mi zdi, d ima
težave s srcem. Bom videl, kakšna je njena krvna slika. Zdi se
mi, da jo bom moral poslati h kardiologu. Njej pa ne recite o
tem nobene besede.«
Ko je opravila preiskave, so vsi trije odšli v klinično restavracijo
na kavo. Viktorija je mami predlagala naj poje sendvič ali pa
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kaj drugega, saj je gotovo že pošteno lačna. Ampak ona je vse
odklonila, tudi kavo. Saj ni hotela, da bi jo spet napadlo srce,
kot jo je že večkrat, kadar je izpila kavo.
Kmalu je dr. Jaklič poklical Pavleta, naj pridejo nazaj v
ordinacijo.
Prijazno jim je ponudil naj sedejo. Nato je začel govoriti:
»Gospa Kristina, izvidi so pokazali, da z vašim srcem ni vse v
redu. Morali boste na natančne preiskave h kardiologu.
Predlagam, da kar ostanete na kliniki, da bomo čim prej na
jasnem, kako bi vam uspešno pomagali. Poklical bom interni
oddelek in se zmenil za sprejem. Dr. Pavle bo šel z vami,
hčerka pa bo šla domov, da vam prinese tisto, kar najbolj
potrebujete. Ali vam je prav?« Hotela je nekaj ugovarjati, a jo
je Viktorija takoj ustavila:
»Mami, že predolgo smo čakali, a jaz o tvojih težavah res
nisem nič vedela, ker si nam vse spretno prekrivala. Tega je
dovolj in takoj zdaj-le greš na oddelek! Prosim, ne delaj mi
težav!« Ko je Kristina to poslušala, je spoznala, da gre zares. S
solznimi očmi je pristala.
Sestra jim je sporočila, da jo postelja že čaka in dr. Pavle jo je
odpeljal.
Viktorija pa je počakala, ker se je hotela pogovoriti z
zdravnikom,
»Nič prijetnega vam ne morem povedati! Vaša mama je zelo
bolna. Lahko rečemo,da je v smrtni nevarnosti. Srce ji je zelo
opešalo, čutiti je tudi aritmijo. Zato je zadnji čas, da se prične
zdraviti. Moram, pa vam povedati, da je že lahko prepozno!
Zato bodite pripravljeni na vse, tudi na najhujše!« Viktoriji so
tekle po licih grenke solze, saj res ni mislila, da je mamino
zdravje tako slabo. Sklenila je, da bo naredila vse, da ji vsaj
polepša zadnje dni, če ji je tako usojeno.Telefonirala je Jani, da
prihaja domov po nekaj osebnih stvari za mami, da jih ji bo
odnesla nazaj v bolnico, ker so jo obdržali na zdravljenju.
Prosila jo je naj poskrbi za Jernejo in o vsem pove tudi Moniki.
Prosila jo je, če bi zdaj kar ostala pri njih, ker bo ona zelo
razpeta med domom, službo in bolnico. Seveda je Jana to z
razumevanjem sprejela.
Pavle je pospremil nekdanjo taščo na oddelek, poiskal njenega
osebnega zdravnika in se pomenil z njim, naj ji posveti vso
pozornost. Dobila je lepo, enoposteljno sobo s kopalnico, WC,
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telefonom in televizijo. Bila je zadovoljna. Seveda pa se ni
mogla otresti hudega strahu, zakaj so jo kar obdržali, ji
prepovedali hojo in napor in ji rekli, da mora le ležati. Resno se
je ustrašila in šele zdaj je spoznala, da je res predolgo odlašala
in preveč skrivala svoje težave.
Ko se je Pavle vrnil domov, je o vsem povedal Izabeli.
»Veš kaj Pavle, Viktorija bo sedaj sigurno potrebovala pomoč.
Ali naj jo pokličem in ji povem, da tudi name lahko računa. Ko
bo pri mami na kliniki, lahko pride k nama na kosilo. Če pa
vsak dan ne bo mogla k mami, jo bom pa jaz nadomestila. Tudi
pri Jerneji lahko pomagam, seveda, če bo želela. Monika pa se
za ta čas lahko preseli k nama!«
Pavle je presenečeno poslušal. Šele zdaj je spoznal, da je
Izabela človek z velikim srcem. Nežno jo je objel in poljubil.
Rekel ji je, da je zelo ponosen nanjo. Obljubil ji je, da bosta
obiskala Kristino in tam sigurno dobila Viktorijo in o vsem se
bodo pomenili.
Monika je bila žalostna, ko ji je Jana vse povedala, saj je imela
babico zelo rada. Takoj je poklicala Mateja in mu vse povedala.
Tudi on ji je ponudil vso pomoč:
»Če boš karkoli rabila, me lahko pokličeš! Vedno sem ti na
razpolago.«
Najraje pa bi šla takoj k njemu, da bi se razjokala v njegovem
objemu. Tako zelo ga je pogrešala! Ampak vedela je, da mami
zdaj pričakuje od nje, da pomaga poskrbeti za Jernejo in za
dom. Zato je vprašala Jano, kaj naj naredi. Skupaj sta
poskrbeli za vse potrebno, da je življenje teklo dalje.
Viktorija pa je dolgo v noč ostala pri mami. Skušala jo je
pomiriti, a je bila sama zelo potrebna tolažbe. V tem trenutku
je spoznala, da je čisto sama, da nima nikogar, nobene
Prijateljske rame, kamor bi lahko položila svojo žalostno in
utrujeno glavo. Neznano hrepenenje ji je spreletelo telo. A prav
hitro ga je zatrla. O tem ni hotela premišljevati, njene skrbi so
bile drugačne.
Mami Kristini so prinesli zdravila in pomirjevala za ponoči. Ko je
zaspala, se je hči odpravila domov.
Pri vožnji sploh ni bila zbrana. Dvakrat je komaj preprečila
trčenje. Končno je bila doma. Vsa tri dekleta so že spala. Ni jih
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hotela buditi. Potihem se je uredila, po glavi pa so se ji podile
čudne misli. Premišljevala je o vsem, kar je že preživela in
ugotovila je, da to sploh ni bilo malo, niti srečno. Pomislila je
na Klemena, pa na Pavleta, na Toneta. V vrtincu različnih
občutkov, je končno zaspala. Zelo utrujena je zjutraj vstala in
šla v Zavod. Tam jim je razložila, kaj se ji je zgodilo. Prosila je
za nekaj dni dopusta, da bi bila lahko ob meni. Brez problemov
so ga ji odobrili. Povedala je, da tudi Jerneje ne bo vozila v
Zavod, saj bo ves čas pri njej Jana. Sodelavci so ji ponudili vso
pomoč. Vsak posebej ji je želel reči, da se lahko zanese nanj.
Ko se je peljala na kliniko, je imela prijeten občutek, da na
svetu vendarle ni sama. Pri srcu ji je postalo toplo, ko je
spoznala, da še obstajajo ljudje, ki jim je mar, kaj se godi z
njihovimi bližnjimi.
Na kliniki ji je pričakal Pavle in ji povedal, da želi Izabela
govoriti z njo, če ji dovoli. Prikimala je in ta je vstopila v sobo.
Ponovila je vse tisto, kar sta se sinoči pogovarjala s Pavletom.
Rekla je še: »Mislim, da sva lahko prijateljici! Življenje se je
pač tako obrnilo, ampak zato ni potrebno, da bi se sovražili.«
»Prav imaš Izabela! Zelo sem vesela tvoje ponudbe. Hvala ti!
Nič pa še ne vem, kakšno pomoč bom potrebovala. Eno pa te
prosim! Ko bo k tebi prišla Monika, bo verjetno prišla z
Matejem. Veš, jaz sem ji dovolila, da ga lahko pripelje. Saj je
čisto v redu fant. Prosim, da ga še ti opazuješ, da se
prepričam, če bo pravi za mojo hčer.« Izabela ji je obljubila,
nato je odšla na oddelek, ker je bila v službi.
V sobo je prišel dr. Skubic, specialist za srce, kardiolog. Na
samem se je želel pomeniti z Viktorijo. Povabil jo je v svojo
ordinacijo.
»Gospa, nič natančnega ne morem reči, a mislim, da je
diagnoza dr. Jakliča kar točna. Vaša mama ima res velike
težave s srcem.
Vse, kar nam je naštel, smo že dokazali. Zdaj bomo opravili še
test, če bi ji pomagal srčni vzpodbujevalec. Morda bomo z njim
in z zdravili, lahko pomagali njenem utrujenemu srcu. Od
vsega pa najbolj potrebuje mir. Mislim, da ste me razumeli in
se boste držali navodil. Vedite, da sem vam vedno na
razpolago. Kadarkoli se lahko obrnete name.«
Odšla je k mami. Ta jo je pričela spraševati, kaj ji je povedal
zdravnik.
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»Rekel je, da si nam svojo bolezen predolgo skrivala. Že
mnogo prej bi morala poiskati zdravniško pomoč. Ne vem,
zakaj si čakala? Morala boš zelo ubogati, da se bo tvoje srce
pozdravilo, toliko, da boš lahko še živela!«
Nekaj časa sta še pogovarjali, nato pa je Kristina zaspala, hči
pa je sedela ob njeni postelji in spet so jo preplavili spomini.
Spomnila se je vseh lepih let, ki jih je preživela ob materi. Šele
zdaj je spoznala, da je bila mati tista, ki ji je omogočila lepo
mladost, študij in poskrbela, da ji ni nikoli ničesar manjkalo.
Sama se je morala marsičemu odpovedati, da je ona imela vse.
Oči so se ji orosile, ko je premišljevala s kakšno ljubeznijo jo je
vzgajala. Šele zdaj, ko je bila tudi sama mati, jo je razumela.
Nežno se je zazrla v materin obraz in jo narahlo pobožala:
»Mami moja, prosim te, potrudi se, da boš vsaj še nekaj časa
ostala med nami! Rada te imam, neizmerno rada, vse bom
storila, da te pozdravimo! Življenja brez tebe se ne znam
predstavljati! Že samo tvoja dobra beseda in nasveti so mi zelo
potrebni!« Kristina je odprla oči in začudeno pogledala hčerko,
ko je jokala.
»Viktorija, kaj te muči? Ali sem res zelo bolna? Se ne bom
pozdravila? Prosim, povej mi resnico, da bom pripravljena! Saj
veš, da se mora človek tudi na smrt pripraviti!«
»Mami, nič ni tako hudega! Le zdravnike ubogaj pa bo vse v
redu! Oprosti, mene pa so premagali spomini.«
Dnevi so bliskoviti tekli. Mama Kristina je bila še vedno na
kliniki. Zdaj so jo naučili, kako naj živi, da bo varoval svoje
srce. Čakala je na poseg, ko ji bodo vstavili vzpodbujevalec.
Tega se je kar malo bala.
Viktorija jo je vsak dan obiskovala. Večkrat je prišel tudi dr.
Pavle. Nekega dne je s seboj pripeljal tudi Izabelo. Malo so se
bali, da jo bolnica ne bo sprejela, a se je obrnilo čisto drugače.
»Mama Kristina, danes sem pripeljal Izabelo, da jo boste
spoznali. To je Izabela!« Olga Marinšek Kepic
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Zahvala sestri Dioniziji
Spoštovani sestri Dioniziji se prav lepo zahvaljujemo, ker ste
hodili ob nedeljah dopoldne k nam v Dom starejših občanov
Preddvor, da smo skupaj
po radiu poslušali nedeljsko
bogoslužje in nam delili sv. obhajilo.
Pomagali ste pri
pripravah na praznične maše in gospodu župniku, ko je prihajal
v Dom spovedovat. Ob koncu leta ste nam prinesli koledarje in
pratike.
Od poletja, ko ne prihajate več k nam, vas zelo pogrešamo!
Želimo vam zdravja. Veseli bi bili, če bi nas še kdaj obiskali.
Prisrčen pozdrav in hvala v imenu vseh stanovalcev!
Angela Likar, stanovalka
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Šopek pesmic za babico in dedka

Kulturni program vnukov in pravnukov stanovalcev
enote Naklo in otvoritev fotografske razstave
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Leto 2012 se poslavlja…
Poslavlja se leto 2012 in ob tej priložnosti bi se rada v svojem
imenu in imenu stanovalcev iskreno zahvalila vsem pevcem,
glasbenikom, plesalcem, dijakom srednjih šol, učencem
osnovnih šol, otrokom iz vrtcev, njihovim profesorjem in
vzgojiteljem, mladinskim skupinam, knjižničarkam iz Mestne
knjižnice Kranj ter vsem ostalim, ki ste nas v letu 2012
obiskovali in razveseljevali z različnimi kulturnimi programi,
koncerti, druženjem, pogovori…
Iskrena hvala tudi vsem našim zvestim prostovoljcem, ki ste v
iztekajočem se letu obiskovali stanovalce ali vodili različne
skupine ter jim tako polepšali marsikateri dan:
Ani Čebulj, Marini Vidali, Marti Erznožnik, Marjani Perko,
Danici Gaser, Ignacu Gorjancu, Olgi Kepic, Francki
Brešar, Mileni Rozman, Erni Meglič, ESIC-u Kranj,
mladincem in Karitasu iz Preddvora, Francki Šavs, Marku
Ogrisu, Darji Jelenc, Mirjani Debelak, Petru Trobcu, Ireni
Končan, Urški Borak, Simoni Bašelj, Fani Pagon, Mariji
Jereb, Magdi Gros, Mariji Čadež, Miji Avsenik, Marjeti
Gros, Nastji Bojić….
V poletnih mesecih smo v Domu v Preddvoru začeli z
obnovitvenimi deli in energetsko sanacijo, zato nam ni bilo
omogočeno izvesti nekaterih aktivnosti ali pa smo jih morali
prestaviti v druge prostore. Trudili smo se po naših najboljših
močeh in se vam zahvaljujemo za vašo potrpežljivost in
razumevanje. Tudi v letu 2013 se bodo nadaljevala gradbena
dela in še naprej bomo sproti iskali predvsem prostorske
možnosti za izvajanje prostočasnih, ker vemo, da si jih želite in
se jih z veseljem udeležujete.
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Pregled dogodkov v letu 2012
JANUAR
DSO Preddvor
o 14.1. - koncert cerkvenega ženskega pevskega zbora iz Kokre
o 26.1. - Benetke in beneške maske – projekcija Franci Horvat
enota Naklo –
o 17.1. – nastop plesne skupine Skokice – Čenče
o 24.1. – Igrica Izgubljena snežinka v izvedbi učencev OŠ Naklo
o 31.1. – koncert otroškega pevskega zbora OŠ Naklo
___________________________________________________________
FEBRUAR
DSO Preddvor
o 7.2. - recital ob slovenskem kulturnem prazniku v katerem so
sodelovali stanovalci, prostovoljci in citrarka Vida Učakar
o 21.2. – pustovanje s harmonikarjem Gašperjem
o 22.2. – zaključno srečanje skupine stanovalcev, ki je bila vključena v
raziskavo o BioSinhron terapiji v DSO Preddvor
enota Naklo
o 6.2. – nastop učencev 4. razreda OŠ Naklo
o 7.2. – recital ob slovenskem kulturnem prazniku – skupina Resa iz Čirč
o 13.2. - nastop plesne skupine Skokice – Miške in Pikice
o 18.2. – obisk kurentov
o 21.2. – pustovanje z otroci iz vrtca Naklo in harmonikarjema Zlatkom
in Domnom
___________________________________________________________
MAREC
DSO Preddvor
o 12.3. – kulturni program skupine Resa iz Čirč
o 16.3. – nastop otrok iz vrtca Janček Visoko
o 17.3. – obisk prireditve Veselo na Jožefovo v Cerkljah
o 22.3. – koncert Mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon
o 23.3. – nastop učencev Glasbene šole Kranj
o 19.3. – nastop učencev podružnične OŠ Kokra
enota Naklo
o 8.3. - nastop plesne skupine Skokice - Sovice (ob dnevu žena)
o 20.3. – srečanje stanovalcev gorenjskih domov v enoti Naklo –
Predstavitev rezultatov raziskave o BioSinhron skupinski terapiji v DSO
Preddvor
o 21.3. – koncert pevskega zbora KUD Dobrava Naklo
o 27.3. – koncert kitarista in pevca Frenka Bobiča
o 28.3. – koncert Moškega pevskega zbora Triglav Duplje in okteta Peter
Lipar Kranj
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APRIL
DSO Preddvor
o 4.4. – čajanka s citrarko Francko Šavs
o 8.4. – velikonočna maša
o 10.4. – izlet za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih – Voden
ogled Mestne knjižnice Kranj
o 12.4. - srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Radovljici – delavnica
Lutke
o 12.4. – koncert Moškega pevskega zbora Maj Kranj
o 19.4. – nastop učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor
o 21.4. koncert Mešanega pevskega zbora iz Bašlja – ob »Dnevu za
spremembe«
o 25.4. – Socialni praktikum – Škofijska gimnazija Ljubljana Šentvid
o 30.4. - kresovanje
enota Naklo
o 5.4. – velikonočna maša
o 17.4. - nastop učencev 1. razredov OŠ Naklo
o 21.4. – nastop Folklorne skupine DU Naklo - ob »Dnevu za
spremembe«
o 24.4. – mladinska skupina Trdna skala – obiski in druženje s stanovalci
ob »Dnevu za spremembe«
___________________________________________________________
MAJ
DSO Preddvor
o 1.5. – tradicionalni koncert Pihalnega orkestra mestne občine Kranj
o 9.5. – izlet na Brezje in obisk sv. maše
o 10.5. – Igra Županova Micka v izvedbi učencev podružnične OŠ Goriče
o 16.5. – zaključno srečanje s prostovoljci iz OŠ Preddvor
o 16.5. – srečanje stanovalcev gorenjskih domov v Tržiču – Potopisno
predavanje o Ameriki
o 24.5. - Revija pevskih zborov Socialnih zavodov Slovenije v Sežani
enota Naklo
o 9.5. – izlet na Brezje in obisk sv. maše
o 22.5. - nastop učencev 5. razredov OŠ Naklo
o 30.5. - nastop plesna skupina Skokice – Smrkete in Smrklje
___________________________________________________________
JUNIJ
DSO Preddvor
o 7.6. - Urice za zdravje – predavanje o krčnih žilah, mag.farm. Irena
Rupnik
o 14.6. – podelitev priznaj prostovoljkama Mariji Jereb in Fani Pagon na
prireditvi Naj prostovoljec na Brdu pri Kranju
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enota Naklo
o 5.6. - bezgov piknik z nastopom učencev 3. razredov OŠ Naklo
o 9.6. - piknik s svojci – zaradi dežja odpadel
o 13.6. - Urice za zdravje – predavanje o krčnih žilah, mag.farm. Irena
Rupnik
o 15.6. – nastop folklorne skupine OŠ Cvetko Golar iz Škofje Loke
o 18.6. – otvoritev razstave likovnih del Društvo likovnikov KUD Dobrava
Naklo
___________________________________________________________
JULIJ
DSO Preddvor
o 4.7.– izlet stanovalce skupine za ročna dela na Bled
o 5.7. – sladoledni piknik s harmonikarjem Lukom Bezovškom
enota Naklo
o 3.7. - sladoledni piknik s citrarko Francko Šavs in družabne igre
(Hribar&otroci)
o 13.7. – literarno dopoldne z Olgo Kepic
o 27.7. - pogovor o zdravilnih zeliščih s prostovoljka Mijo
____________________________________________________
AVGUST
DSO Preddvor
o 2.8. - sladoledni piknik s citrarko Francko Šavs
enota Naklo
o 7.8. – pevsko dopoldne s pevkami pevskega zbora Pristava iz Nakla
o 28.8.- sladoledni piknik s harmonikarjem Zlatkom, Domnom in Rokom
___________________________________________________________
SEPTEMBER
DSO Preddvor
o 12.9. - izlet z ladjo po Ljubljanici
o 10.9. – izlet za stanovalce na vozičkih do jezera Črnava
o 19.9. – kviz s stanovalci iz Doma Petrovo Brdo
enota Naklo
o 4.9. – izlet na Okroglo
o 12.9. - izlet z ladjo po Ljubljanici
o 26.9. – koncert Kranjskega okteta
o 29.9. – kulturna prireditev ob mednarodnem dnevu starejših
_________________________________________________________
OKTOBER
DSO Preddvor
o 1.10. - prireditev ob mednarodnem dnevu starejših
o 3.10. – obisk Festivala za tretje življenjsko obdobje v CD v Ljubljani
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o 10.10. – srečanje stanovalcev gorenjskih domov na Jesenicah –
Ljudski plesi
o 11.11. – kostanjev piknik z učenci OŠ Preddvor
o 17.10. – predavanje in ogled filma Industrijska zgodovina Kranja v
Mestni knjižnici Kranj
o 27.10. - predstavitev raziskave o BioSinhron skupinski terapiji na
Kongresu delovnih terapevtov na Bledu
enota Naklo
o 9.10. – kostanjev piknik s harmonikarjem Jožetom
o 17.10. – predavanje in ogled filma Industrijska zgodovina Kranja v
Mestni knjižnici Kranj
o 17.10. – koncert Ljudskih pevk iz Trboj
o 23.10. – koncert Moškega pevskega zbora LTH Škofja Loka
___________________________________________________________
NOVEMBER
DSO Preddvor
o 7.11. – izlet za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih na
Okroglo
enota Naklo
o 13.11. – koncert Mešanega pevskega zbora Iskra Kranj
o 30.11. – izdelovanje adventnih venčkov
____________________________________________________
DECEMBER
DSO Preddvor
o 1.12. – obisk sv. Miklavža, igrica – mladinci in Karitas iz Preddvora
o 5.12. – obisk dijakov iz ESIC Kranj z obdaritvijo stanovalcev
o 7.12. - izdelovanje aranžmajev iz odpadnih materialov – Biotehnični
center Naklo
o 20.12. – slavnostno kosilo s citrarko Francko Šavs, harmonikarico
Darjo Jelenc in obiskom Božička
o 26.12. - božična maša s pevci cerkvenega pevskega zbora iz
Preddvora in zahvala sestri Dioniziji
enota Naklo
o 4.12. – nastop otrok iz vrtca Rožle Naklo
o 4.12. - Brez vode ni življenja, peka parkeljnov - Biotehnični center
Naklo
o 6.12. – obisk sv. Miklavža
o 8.12. – kulturna prireditev Šopek pesmic za babico in dedka
o 11.12. – koncert skupine Sonce v srcu
o 11.12. – izdelovanje voščilnic iz odpadnega materiala in vesela pošta
– Biotehnični center Naklo
o 14.12. – obisk kolednikov
o 15.12. – Preskrba z vodo nekoč in danes - Biotehnični center Naklo
o 18.12. – slavnostno kosilo z ansamblom Koprivnik, nastopom pevke
Fani Križaj, obiskom dedka Mraza
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o 22.12. - Božični koncert cerkvenega otroškega pevskega zbora
Vesela srca iz Šenčurja
o 24.12. – božična maša
Poleg zgoraj navedenih prireditev, ki so bile izvedene v okviru mesečnih
programov, ste se stanovalci lahko udeleževali tudi različnih prostočasnih
aktivnosti v okviru tedenskih oz. mesečnih srečanj.
V Preddvoru smo organizirali:
ročna dela, vaje za vadbo spomina, tombole, križanke, knjižnico,
balinanje s ploščki, družabne igre, praznovanje rojstnih dni, jutranjo
telovadbo, Zgodovinski krožek, branje zgodb, Skupine za samopomoč, Z
besedo in sliko skozi čas, kvize, pevske dopoldneve, Zapojmo skupaj,
molitvene ure, maše, kuharske dopoldneve, BioSinhron skupinsko
terapijo, bralna srečanja z Mestno knjižnico Kranj, sprehode, kuharske
dopoldneve…
ter v enoti Naklo:
ročna dela, kvize, tombole, jutranjo telovadbo, pogovorno skupino
Lastovke, Z besedo in sliko skozi čas, Skupino za samopomoč, molitvene
ure, maše, bralna srečanja z Mestno knjižnico Kranj, Zgodovinski krožek,
pevske popoldneve, sprehode, kuharske dopoldneve…
…in skupaj bomo zakorakali v novo leto 2013,

v katerem vam želim veliko zdravja, osebne sreče,
zadovoljstva, obiskov domačih in prijateljev
ter lepo praznovanje božičnih in novoletnih praznikov!

Naj se leto 2013 začne z lepimi trenutki,
ki se nikdar ne končajo!
Naj vsak vaš korak spremlja lepa misel,
naj vsaka želja postane resničnost,
naj na vaših obrazih
v prihajajočem letu prevladuje nasmeh.
Irma Čebašek, delovna terapevtka
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VABILO za januar 2013 - enota NAKLO
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
od ponedeljka do petka od 14.30 – 15.30 ure
v avli enote 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 10.15 uri v avli enote Naklo
o TELOVADBA
torek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo
petek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak
sreda, 2. januar ob 13. uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
sv. MAŠA
četrtek, 3. januar ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE z ga. Faniko Pagon –
ponedeljek, 7. januar ob 10.30 uri
in ponedeljek, 21. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
VAJE ZA VADBO SPOMINA
torek, 8. januar ob 10.30 uri v del. terapije enote Naklo
__________________________________________________
ALI JE RES VSE KAR VRŽEM V SMETI RES SMET?
Biotehnični center Naklo (v okviru projekta Spoznavanje
in varovanje naravnega okolja)
torek, 8. januar ob 14.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
ponedeljek, 14. januar ob 10.30 ure v del. ter. enote Naklo
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TOMBOLA
torek, 15. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA – URGENCA ZA
ODPADNE VODE - Biotehnični center Naklo (v okviru
projekta Spoznavanje in varovanje naravnega okolja)
sreda, 16. januar ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc –
četrtek, 17. januar ob 15.15 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM SKUPINE RESA IZ ČIRČ –
torek, 22. januar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom
ponedeljek, 28. januar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
KVIZ
torek, 29. januar ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
_____________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

VABILO za januar 2013 - DSO Preddvor
o SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
torek ob 10.15 uri
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek in petek ob 7.45 uri v pritličju gradu
o JUTRANJA TELOVADBA
torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu
------------------------------------------------------------------KONCERT CERKVENEGA PEVSKEGA ZBORA iz KOKRE
sobota, 5. januar ob 10. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
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Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 9. januar ob 13. uri v pritličju gradu in
sreda, 16. januar ob 13. uri v pritličju gradu
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
torek, 10. januar ob 10.30 uri v pritličju gradu
_____________________________________________
IZDELOVANJE KOŠEV ZA ODPADNI PAPRIR - Biotehnični
center Naklo (v okviru projekta Spoznavanje in
varovanje naravnega okolja)
četrtek, 10. januar ob 15.00 uri v dnev. prost. v pritličju gradu
__________________________________________________
sv. MAŠA
petek, 11. januar ob 10.30 uri v pritličju gradu
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
ponedeljek, 14. januar ob 15.00 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
četrtek, 17. januar ob 10.45 uri v pritličju gradu
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce
rojene v januarju - s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 24. januar ob 13. uri v pritličju gradu
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 24. januar od 14.00 do 15.00 ure v gradu
_____________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
sreda, 30. januar ob 10.30 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 Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
31

