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Kdor ima ljubezen v srcu., ima vedno nekaj, kar lahko da.

Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v marcu!
ga. Rozman Ana
g. Peter Bobnar
ga. Štefanija Nedeljković
ga. Franica Vehar
g. Zvonimir Zupančič
g. Aleksa Gavrić
ga. Stanislava Grošelj
ga. Jožefa Žbogar
ga. Matilda Pirc
ga. Marija Roblek
ga. Jožefa Švab
ga. Marija Kalan
ga. Angela Repnik
ga. Marija Brankovič
g. Gabrijel Rak
ga. Gabrijela Ribnikar
ga. Marija Tomažič
ga. Marija Bliznac
ga. Ljudmila Podgoršek
enota Naklo
g. Bojan Prek
ga. Judita Ažman
ga. Jožefa Sodnik
ga. Marija Veber
ga. Jožefa Leskovec
ga. Marija Rozman
ga. Angela Vreček
ga. Jolanda Jarc
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NARAVA BESNI
Zima nam je pokazala,
da svojo igro bo igrala,
nič se ne bo ozirala,
nikogar poslušala.
Naravo vso je v led odela,
za nikogar poskrbela,
naj človek sam zdaj poskrbi,
za živali in ljudi.
Snega obilo je nasula,
v gozdovih poka in se lomi,
daljnovod pretrgan je,
mraz in tema bliža se.
V gozdu velike rane so,
dolgo bodo se celile,
veliko let preteklo bo,
a tega ne bomo pozabili.
Olga M. Kepic
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Gregorčki
Marec je prvi pomladni mesec, 10. marca pa goduje sveti
Gregor. V marcu nastopi tudi enakonočje – dan in noč sta
enako dolga. Ni nam treba več toliko prižganih luči. Posebno
nekoč, ko so svetili še s petrolejkami ali svečami, je bilo to
pomembno. Zato so lahko (simbolično) spustili lučke po vodi,
ker jih pač niso več tako nujno potrebovali. Tem lučkam še
danes pravimo »gregorčki«. Spuščamo jih na predvečer, ko
goduje sveti Gregor.
Moj oče je vsako leto dobro
poskrbel za te »lučke«. Že
nekaj dni prej smo nabrali
smrekovo smolo. Naložili
smo jo v plitve kartonaste
škatle, ki jih je oče pritrdil
na deščice. Smolo smo
obložili s papirjem in zažgali.
Z grabljami je lučke potisnil
na sredo vode (Kokre) in te
lučke – »gregorčki« – so
lepo plavale.
Ta običaj je bil znan posebno tam, kjer je bila kaka obrt in so
potrebovali razsvetljavo. Na Beli so pletli košare, koše, cajne …,
pa ne samo na Beli, tudi kje drugje. Ta lepa navada je pred leti
nekoliko zamrla, zadaj pa jo spet obnavljajo.
Na gregorjevo se pa tudi ptički ženijo, kot pravi belokranjski
pesnik Oton Župančič. Svatbo priredijo v kakem primernem
grmu ali mejici, otrokom pa od svoje gostije pustijo polno
sladkih dobrot v zahvalo, ker so jim pozimi trosili hrano.
Marija Klanjšek, stanovalka enote Naklo
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Obiski terapevtskih psov
Že eno leto nas vsak mesec obiskujeta psička Katana in njen
lastnik Stane. Prejšnji mesec pa smo se ob kavi družili še z
drugimi vodniki in terapevtskimi psi iz društva Ambasadorji
nasmeha. O našem srečanju je bil objavljen prispevek tudi v
Gorenjskem glasu.
Obiskala pa me je tudi Irena s psičko
Išo. Pogovarjali sva se o živalih in skrbi
zanje.
Doma sem imela kuže in muce. Z
veseljem sem skrbela zanje in jih imela
rada. Živela sem v hiši blizu gozda, zato
so na naše dvorišče včasih prišle tudi
lisice. Nekega jutra sem na dvorišču
našla zelo hudo ranjenega našega psa.
Verjetno ga je napadla lisica. Nisem
želela, da bi trpel, zato sem prosila lovca, da ga je ustrelil.
Ker imam rada živali, predvsem pse, se veselim vsakega obiska
teh štirinožnih prijateljev. Terapevtski psi so šolani, zato so zelo
potrpežljivi in naučeni, da jih vsak lahko poboža.
Vida Kuhar, stanovalka

Koncert Cvetje v jeseni
Stanovalke Doma smo bile povabljene na koncert z naslovom
Cvetje v jeseni s citrarko Tanjo Zajc Zupan. Zelo rade smo se
odzvale in nobene ni bilo treba čakati.
Ob 18.00 uri smo bili vsi zbrani v dvorani Kulturnega doma v
Preddvoru. Gospa Tanja Zajc Zupan, glasbenica in citrarka, je
najprej predstavila sebe in svoje sodelavce. Hčerka Ana je
povezovala program, recitirala najprej pesmi Franceta
Prešerna, nato pa še nekaj svojih, drobnih, globoko občutenih
pesmic o ljubezni. Gospa Tanja in gospa Brigita Vrhovnik,
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pevka, sta nas skupaj zabavali z izborom lepih slovenskih
pesmi.
Navdušeni smo bili tudi nad nastopom kitarista in pevca
gospoda Hervina Jakončiča, ki se je predstavil z venčkom pesmi
ter s pesmimi iz filmov iz naših mladih dni.
Ana je lepo povezovala in
napovedala tudi pesem iz filma
Moje pesmi, moje sanje. Vsi smo
utihnili in uživali in na koncu
gromko zaploskali.
Sledil je še obet iz naslova
koncerta – odlomek iz filma Cvetje v jeseni. Lepo, zelo
občutena je bila Anina predstavitev tragične usode mlade Mete
in njenega snubca, ki nas je vse umiril in pripravil na zadnjo
pesem koncerta – Cvetje v jeseni, ki ga ne bomo pozabili.
Zahvaljujem se vsem, ki so nam podarili vstopnice, nas povabili
na koncert in organizirali prevoz. Zahvala tudi vsem
nastopajočim za tako lep večer.
P.M., stanovalka

Fran Levstik
Levstik je bil v svojem času središče kulturne dejavnosti na
Dolenjskem.
Rodil se je 18. septembra 1831 kmečkim
staršem v Sp. Retjah pri Velikih Laščah. Že
zgodaj je kazal vsa znamenja bistrega, umsko
vsestransko nadarjenega dečka.
Levstik je rasel v dobi marčne revolucije, to je
v času, ko se je kmečko ljudstvo potegovalo
za odpravo zemljiškega tlačanstva. Vse to se
odraža v njegovih delih.
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Pisal je predvsem prozo, pa tudi pesmi. V njegovih delih je
jezikovna, književna in družbena kritika. V potopisno-kritičnem
eseju – leposlovnem razpravljanju o takratnih razmerah
Potovanje od Litije do Čateža, je zapisal: »Ljudstvo bi rado

bralo, če bi kaj imelo …; da bi Slovenec videl Slovenca v knjigi,
kakor vidi svoj obraz v ogledalu.«
Prijateljem je priporočal, naj se lotijo pisanja slovenskega
romana, povesti, igre …, kajti: »Ljudstvo bi rado bralo, če bi kaj

imelo!«
Poudarja, da je zaklad slovenščine zmeraj še kmet in ljudstvo
zunaj mest. Sam je ustvaril klasičen zgled takega pisanja s
povestjo Martin Krpan.
Z Martinom Krpanom je Levstik ustvaril nesmrtno umetnino, ki
je po obliki in vsebini popolnoma ljudska. Doživela je lepo
število ponatisov, ilustriranih izdaj, prevedena je bila tudi v tuje
jezike.
S Potovanjem od Litije do Čateža, Napakami slovenskega
pisanja in Martinom Krpanom je Levstik postavil osnove
slovenskega pripovedništva. Prvi, ki je začel njegov program
uresničevati, pa je biol njegov dolenjski rojak Josip Jurčič.
Odlomek iz Martina Krpana

»Urno zasukneta vsak svojega
konja in zdirjata so od daleč
nasproti. Brdavs visoko vzdigne
meč, da bi …
…znaj, da komaj čakam, da bi
zopet slišal zvon, ki poje na Vrhu
pri Sveti Trojici.«
Pripravila: M.K.,stanovalka enote Naklo
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Uganke

Ima hrbet - ni telo,
ima liste - ni drevo …
Oče velik kakor hrast,
mati je huda kot pošast,
otroci so pa vsi dobri.
Nima fantek kapice,
kapica ima fantička,
prišumele sapice,
niso vzele kapice,
vzele so fantička.
Izbrala stanovalka M.K.

ŽERJAVČKI iz Trzina
Včeraj so nas nepričakovano obiskale gospe, ki so se
poimenovale Literarna skupina ŽERJAVČKI iz Trzina. Nisem si
mogla predstavljati, kaj naj bi to pomenilo oz. kaj bi nam ta
skupina lahko predstavila.
Prišle so štiri starejše gospe, ki so nas lepo pozdravile in nam
povedale, od kot prihajajo in kakšen je namen njihovega
obiska.
Še vedno nisem znala povezati, kaj bi lahko od njih pričakovala,
ko pa se nam je prva predstavila, sem takoj ugotovila, da bo
njihov nastop nekaj posebnega. Najprej nam je prva
obiskovalka nekaj zapela, z zelo prijetnim glasom, nato pa so
se zvrstile še ostale, in sicer z branjem pesmi Neže Maurer.
Pozabile pa niso niti 8. februarja in Franceta Prešerna.
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Njihov literarni nastop je bil zelo prijeten. Pokazale so nam, kaj
se lahko iz teh lepih pesmi, prebranih z občutkom in prijetnimi
glasovi, da narediti.
Nastop je zaključila gospa, ki je zapela še nekaj znanih pesmi,
zato smo se ji pri petju z veseljem priključili.
Ta nastop nas je prijetno presenetil in zaprosili smo jih, naj se
nam še kdaj oglasijo.
IMM, stanovalka

Duša Kristusova
Duša Kristusova, posveti me.
Telo Kristusovo, zveličaj me.
Kri Kristusova, napoji me.
Voda iz strani Kristusove, operi me.
Trpljenje Kristusovo, utrdi me.
O, dobri Jezus, usliši me.
V svoje rane sprejmi me.
Od Tebe se ločiti ne pusti me.
Pred hudim sovražnikom brani me.
Ob uri moje smrti, pokliči me
in k Tebi priti pusti me,
da bom s Tvojimi svetniki hvalil(a) te,
na vekov veke.
Amen.
Molitev izbrala M. Hubad, stanovalka
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Na Jezerskem
Spominjam se, da je tudi v moji mladosti zapadlo veliko snega.
Smučali smo na Jezerskem vrhu, na meji – na Podršnikovem
travniku.
Smuči sem si izdelala sama iz lesenih desk, katere sem z vrvjo
privezala na noge. Seveda nisem prismučala daleč, ker so bile
lesene deske ravne in sem padla »na zobe«.
Danica Aleš, stanovalka

Sankamo se lahko tudi brez sank
Ker včasih nismo imeli niti sank, smo se po hribčkih okoli naših
domov sankali tudi brez njih.
Ponavadi smo se usedli
na kako vrečo ali
lopato, včasih pa, ko
smo se vračali iz šole,
pa je prišla prav tudi
torba. Kako je letelo!
Ja, tudi včasih smo se
znali
zabavati
in
veseliti in za to nismo
potrebovali veliko.

Eden izmed pregovor pravi:

»Življenje dobi smisel, če znamo uživati trenutke.«
Uživajmo jih!

Stanovalka
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Iz časov, ko je bila v zraku vojna vihra

Nebo žari in gozd šumi,
skrivnostni spev, solze in kri.
Ti boš pa doma ostala,
nočne lučke prižigala,
vsak večer,
ko zapreš samotno dver.
Jaz se bom pa spomnil nate
in od daleč gledal luči zlate,
vsak večer, saj jih lepših ni
nikjer.
Zbogom gore,
naše dvor varujte, krvave zore.
Zbogom Sava, hči Triglava,
naj te tujec ne preplava.
Zbogom koče, če mogoče,
Bog nas varuj strele, toče.
Ljubi očka, kaj si rekel,
ko se kostanj obleti?
Čas kostanja je potekel,
ali tebe očka ni.
Našo uto so podrli,
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bojna lopa tam stoji,
našo šolo so zaprli,
botrček me zdaj uči.
Včasih berem, včasih pišem,
botrček podpiše red,
včasih solzo si obrišem,
kar je bilo, kdaj bo spet.
Kolikokrat si govorimo
Marjan, jaz in mamica,
ko se vrneš k nam na zimo,
kakšen spet bo raj doma.
Privriskal je na sred vasi,
vesel korak,
na prsih pa svetinje tri –
junak!
Sto src si ga želi pod krov.
Oj, mamka, znam –
a sin se vrnil je domov en sam …
Po spominu zapisala M.K., stanovalka enote Naklo

Utrinke pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec
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Življenje starejših v Domu in njihove zgodbe
Dom starejših občanov v Potočah sem večkrat obiskal že
v otroštvu. Tja smo nekajkrat odšli s šolo, občasno pa
sem se udeležil tudi glasbenih in ostalih kulturnih
prireditev v domu. Ko sem bil dovolj star, sem si svoje
prvo delo našel prav v tej ustanovi. Poletni zaslužek sem
v iskal recepciji. Sprva se mi je zdelo, da bo moje delo
obsegalo le dvigovanje zapornice in telefonov, a sem si
bolj
kot
suhoparne
zadolžitve
zapomnil
zgodbe
stanovalcev in njihov vsakdan.
Po skoraj dveh letih sem tako ponovno obiskal Dom in opravil
nekaj pogovorov s starejšimi. Z avtom sem se po vijugastem
klancu – ob cesti so še vedno ležale mogočne smreke, ki so bile
pred meseci premagane s strani mogočnega vetra – odpravil
proti vasici nad Preddvorom in pod Kamniško-Savinjskimi
Alpami. Prav pogled na okoliške gore in hribe je dobrodošla
sprememba, ki mnogim prišlekom olajša prve, težke dni po
odhodu od ljubega doma. »Imam čudovit razgled z balkona.
Okolica Doma je zelo lepa, drugačna kot v mestu,« je povedala
Marija P., vendar sta se v zadnjem času tako dom kot okolica
zelo spremenila. Prišlo je do temeljite prenove njunega videza.
Stanovalci so nad svojimi novimi sobami navdušeni. Kdo pa ne
bi bil. Stare, dotrajane prostore so zamenjali novi, ki prej
spominjajo na sodoben hotel kot na dom za starejše.
Skoraj vsakega obiskovalca Doma v Potočah najprej ogovori
Janez V. »Dober dan. Imate mogoče kaj drobiža,« so besede, ki
jih izreče tistemu, ki se znajde vsaj v neposredni bližini vhoda v
dom. Tu je že več kot 10 let. V Ljubljani ima brata, ki mu
nekajkrat mesečno pošlje denar, ki pa ga po navadi porabi za
isto stvar, kot kovance, ki jih dobi od obiskovalcev in
pohodnikov – za cigarete. Že na moj prvi delovni dan me je
Boštjan, receptor, ki mi je pojasnil in pokazal moje naloge, z
nasmehom vprašal: »Te je Janez že prosil za denar?« Janez V.
se je rad pogovarjal predvsem o mladosti, o življenju pred
prihodom v Dom.
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O mladosti in življenju mi je veliko povedala tudi Marija P.:
»Mladi zelo težko razumejo starejše. Niso še doživeli tistega,
kar smo že doživeli mi. Mi, starejši, pa smo že dolgo nazaj
doživeli tisto, kar zdaj doživljajo oni.« V Dom je prišla iz
Ljubljane, kjer so še vedno njeni otroci in vnuki. Pokazala je
njihove slike in povedala, da bi jih rada videla večkrat. »Vem,
da nimajo veliko časa. Popolnoma jih razumem, da me težko
obiščejo,« me je nekoliko presenetil njen odgovor. Čas si tako
krajša predvsem z branjem. Bere prozo in poezijo, prebrano pa
si pogosto tudi zapiše. »Če mi je katera izmed pesmi všeč, si jo
prepišem v zvezek. Tako jo lahko večkrat preberem. Ti lahko
eno preberem?« Odgovoril sem, da lahko, in začela je recitirati
pesem, katere tematika je bila bivanjska. Pokazala mi je tudi
obnove knjig, ki jih je prebrala. Nato je govorila o potovanju v
Avstralijo. »Dogajanje na potovanju sem tudi zapisala.«
S podobnimi dejavnostmi se ukvarja tudi Marija B. »V Domu
bivam približno 20 let, skoraj toliko časa pa tudi že pišem za
domsko glasilo in pomagam v pralnici.« Skupaj z upokojenci iz
bližnjega Preddvora hodi na izlete, o njih pa kasneje tudi piše.
»Večkrat smo odšli v tujino. Bili smo v Italiji, Nemčiji, na
Hrvaškem … Zadnje čase se udeležim le izletov v Sloveniji,«
pove, nato pa pripoveduje o zadnjem izletu na slovensko obalo.
Vsak dan piše dnevnik, ki ga tudi pokaže. »Vsako jutro si
zabeležim temperaturo zraka, kakšno je vreme, opišem dnevne
dogodke ...«
Ura je bila že skoraj 18.00, kar za stanovalce pomeni čas za
večerjo. Pred zadnjim pogovorom sem imel nekaj časa,
izkoristil sem ga za ogled prenovljenih prostorov. Ogledal sem
si dnevni prostor, v katerem se stanovalci družijo in si krajšajo
čas. »V dnevnem prostoru pijejo kavo, gledajo televizijo, berejo
časopis, igrajo družabne igre, nekateri uporabljajo računalnik,
kjer imajo tudi možnost dostopa do interneta. Organiziramo
številne dogodke in kulturne prireditve, kot so na primer:
praznovanja rojstnih dni, aktivnosti s pomočjo živali, kvize,
čajanke z glasbenimi gosti, vsak dan pa imamo tudi jutranjo
telovadbo,« mi je razložila delovna terapevtka.

14

Ivana M. je ena izmed stanovalk, ki znajo uporabljati tudi
računalnik. Tega se je naučila že doma, svoje znanje pa je od
prihoda v Dom še nadgradila. »Računalnik večinoma
uporabljam za pisanje besedil. Pred kratkim sem se jih naučila
tudi pošiljati po elektronski pošti,« je povedala. Zaradi bolezni
je na invalidskem vozičku, pri pisanju pa jo ovira predvsem to,
da lahko uporablja samo eno roko. Če pritiska samo eno tipko
še gre, veliko težje pa je, ko mora pritisniti dve tipki hkrati. »Že
v službi sem pisati na pisalni stoj, zato mi je verjetno nekoliko
lažje. Zelo rada pišem, zaradi česar sem lažje dobila motivacijo,
da sem se naučila uporabljati računalnik.«
V Domu pa so tudi ljudje, ki zaradi bolezni ne morejo biti tako
aktivni. Potrebujejo veliko pomoči in podpore pri vsakodnevnih
opravilih s strani negovalnega in medicinskega osebja, imajo pa
tudi njim prilagojen program fizioterapije in delovne terapije.
Osebje se trudi, da se ti stanovalci čim več – glede na njihove
zmožnosti – vključujejo v dejavnosti, ki jih Dom ponuja.
Ko sem prišel, je bilo zunaj zelo živahno. Stanovalci so sedeli
na klopeh v parku, se pogovarjali, sedaj pa pred Domom ni bilo
nikogar več. Verjetno zaradi mraza in pozne ure. Med obiskom
sem tako spoznal še nekaj novih zgodb prebivalcev Doma
starejših občanov Preddvor, ki bežnemu obiskovalcu ustanove
(na žalost) ostanejo skrite.
Tilen Čebašek

Vrtiljak življenja – Zrela leta
25. del
Ustavila sta se v njegovem stanovanju, da je napolnil kovček z
obleko in perilom. Odločila sta se, da bo nekaj dni ostal kar pri
njej.
Doma sta šla k Jani in Luku, da sta jima povedala novico.
Viktorija je poklicala še Moniko in ji povedala, kaj se je zgodilo.
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Ko sta prišla v stanovanje, sta se hitro stuširala in legla. Spati
nista mogla, Evina smrt je oba zelo prizadela. Ležala sta drug
ob drugem, se držala za roke in še dolgo v noč obujala
spomine. Šele pozno sta utrujena le malo zaspala.
Viktorijo je zjutraj zbudil telefon. Klicala jo je Monika in želela
vedeti podrobnosti o pogrebu. Mami ji je rekla, da bosta šla
dopoldne na Žale, da se dogovorita o podrobnostih. Takrat ji bo
vse natančno
povedala.
Marko in Viktorija sta se odpravila na pokopališče, da se
dogovorita o pogrebu. Zmenili so se, da bo pogreb čez dva dni,
dopoldne ob 10. uri, le v družinskem krogu. Pri pogrebu bodo
sodelovali le pevci, drugače bo pogreb civilen. Marko je želel,
da vse skupaj kar najhitreje mine.
Žara s pokojničinim pepelom bo le dve uri v vežici, da se bodo
sosedje, znanci in prijatelji lahko od nje poslovili. Bila je sobota,
dan Evinega pogreba. Viktorija je šla z Markom, da ne bi bil
sam. Pridružila sta se jima tudi Monika in Matej.
Viktorijo je stisnilo pri srcu, ko je videla, koliko rož je bilo v
vežici. Marko je naročil same rdeče vrtnice.
»Veš Viktorija, Evo sem imel rad. Najino življenje je bilo lepo,
dokler nas ni doletela ta strašna nesreča. Z rožami sem ji izrazil
še zadnjo čast.«
Po dveh urah so Evo pokopali. Drobna solza je spolzela Marku
po licu. Vedel je, da se je končalo obdobje njegovega življenja.
Po pogrebu so odšli na kosilo, nato pa k Viktoriji. Monika in
Matej sta šla domov, Marko pa je kar oblečen legel, da se malo
spočije.
Med tem pa je Viktorija klicala v Zavod, da povpraša, kako je z
Jernejo. Sestra ji je povedal, da je zelo nerazpoložena in
žalostna, ker jo sigurno pogreša. Pozdravov za hčerko ni
naročila, saj jih ne bi sprejela. Zahvalila se je in se poslovila.
Nato je tiho legla poleg Marka in v trenutku zadremala. Ko se je
čez nekaj časa zbudila, je ugotovila, da sta kar dolgo spala.
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Hitro je vstala in se lotila pripravljanja večerje. Nato je zbudila
Marka, da sta skupaj jedla. Bila sta kar tiho, kot bi se bala
vprašanja, kako naprej. Ampak vprašanje je obviselo v zraku,
nihče ni hotel vprašati prvi.
»Viktorija, če mi dovoliš, bi nocoj še ostal pri tebi. Nimam
nobene volje, da bi šel domov, moj dom je prazen, nikoli več
ne bo sina in žene nazaj. O nadaljevanju najinega življenja pa
se bova tako ali tako morala pogovoriti!«
Šla sta spat in še dolgo klepetala o tem in onem. Vsa utrujena
sta zaspala.
Naslednji dnevi so bili spet zelo naporni. Viktorija je hodila v
službo in v Zavod k Jerneji. Marko pa je urejal stanovanje.
Nekaj ženinih oblek je dal Karitasu, obdržal je le nekaj za
spomin. Vso Evino zlatnino je odnesel Viktoriji, Jani in Moniki.
Viktorija se je zlatnini odpovedala, ni si mogla predstavljati, da
bi nosila nakit Markove pokojne žene. Menila je, da bi ga preveč
spominjala nanjo, pa tudi njo. Zato je vse prepustila Moniki in
Jani. Bili so res lepi in dragoceni kosi, a njej niso bili mar.
Dnevi so spet postali enolični. Vsak se je posvetil svojemu delu.
Marko je večkrat spremljal Viktorijo k Jerneji. Drug na drugega
so se zelo navezali. Le odkritega pogovora med Markom in
Viktorijo ni bilo. Vedno mu je rekla: »Prosim, malo še počakaj
in pusti času čas, da se ne bova napačno odločila!«
»Sploh ne veš, kako si želim, da bi mi povedala, kaj misliš. Ta
negotovost mi ni prav nič všeč. Zdi se mi, da se najina ljubezen
ohlaja. Občutek imam, da me ne potrebuješ. Ti ljubiš le svoji
hčeri!«
»Bodi potrpežljiv! Počakaj, da vsaj pol leta mine! Veš, da bi
naju ljudje preveč ogovarjali, če bi se preselil kar k meni, ali jaz
k tebi. Vse se bo uredilo!«
Nekega dne sta šla v Novo mesto tudi Monika in Matej. Vso pot
se je Monika slabo počutila. Ko so Jernejo z vozičkom odpeljali
v park na sprehod, se je onesvestila. Matej in Viktorija sta se
zelo ustrašila. Odnesla sta jo k zdravniku Zavoda. Ta jo je
temeljito pogledal in rekel:
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»Vse se mi tako dozdeva, da boš postala mamica. Vse tako
kaže, toda raje pojdi k ginekologu, da ti bo sigurno povedal kaj
je. Pojdi domov in počivaj. Če pa se boš slabo počutila, pa pojdi
takoj v porodnišnico.«
Viktorija je bila zelo zaskrbljena, čeprav je bila po eni strani
vesela, da bo babica. Spomnila se je svoje nosečnosti in postalo
jo je strah. Spraševala se je, kako bo vse skupaj potekalo. Ali
bo spet kaj narobe. Nehote je pomislila, da je spet pred težko
nalogo, ki jo bo polno zaposlila.
Naslednji dan sta šla Monika in Matej na pregled. Opravila je
vse teste in šla tudi na ultrazvok. Kmalu ju je zdravnik poklical
v ordinacijo in jima povedal:
»Gospa, noseči ste, vaša nosečnost pa je rizična. Veliko morate
počivati in se izogibati vseh naporov. Vsakih štirinajst dni
morate na kontrolo. Če boste vse to upoštevali, upam, da se
bomo izognili splavu. Pazite se tudi raznim pretresom, ker tudi
lahko škodujejo vašemu stanju!«
Obljubila sta, da se bosta strogo držala navodil in potrta odšla.
Dogovorila sta se, da mami Viktoriji ne bosta vsega povedala,
ker bi jo preveč skrbelo. Zato sta ji povedala le najbolj nujno, a
kljub temu se je prestrašila in zaskrbelo jo je, kako bo hči
donosila.
Ko sta povedala Matejevim staršem, da bosta dobila otroka, sta
izrazila željo, da bi bilo prav, če bi se poročila, da bi otrok imel
oba starša.
Odločila sta se, da se bosta tiho poročila, brez pompa. Na
večerjo bi povabila le ožjo družino. Postavili so že datum, ker
imata le dva meseca časa.
Šla sta k mami Viktoriji, da ji povesta vse novice.
Matej je začel: »Mama Viktorija, prosil bi vas, če se strinjate,
da se z Moniko poročiva. Postala bova starša in rada bi si
ustvarila svoj dom. Moji starši se strinjajo, da greva na svoje,
zato si bova poiskala majhno hišico, kjer bova uživala s svojim
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otrokom. Zelo bova vesela vsakega obiska, ampak želiva pa biti
sama. Upam, da bom v bližini svojih staršev ali vas, našel to,
kar iščem.«
Viktoriji je za hip strah zaprl glas, a se je hitro zbrala: »Kaj pa
vama je povedal ginekolog, je vse v redu, so kakšne težave?«
»Ne, mami, nikar se ne boj, vse je v redu! Samo saj veš, kako
se nosečnost lahko hitro zakomplicira. Toda, mislimo na
najboljše,« je z veliko težavo povedal hči.
Viktoriji pa je takoj postalo jasno, da so pred njo spet težki
dnevi. Žalostna je ugotovila, da je Marko spet daleč od nje.
Vedela je, da je najprej skrbna mati, šele potem ljubica. Kako
bo to uredil, še ni vedela. Sklenila pa je, da bo vse sile, ki so ji
še ostale, usmerila k hčerama, da bo vse v redu. Ni si mogla
zamišljati, da bi kaj prezrla in si potem očitala.
Domenili so se, da bo poroka čez tri tedne, le v krogu domačih,
le z večerjo, brez velikega pompa.
Ko je zvečer prišel Marko na obisk, jih je še našel, kako so
prijetno kramljali. Vse so mu povedali in ga povabili na poroko.
Hvaležen je vabilo sprejel.
Monika in Matej sta se poslovila, Marka pa je Viktorija povabila,
naj še malo ostane. Ostala sta sama in Marko jo je vzel v
naročje. Nežno jo je ljubkoval, kot otroka. Ves čas mu je hotela
nekaj povedati, a ji je vedno s poljubom zaprl usta. Slutil je,
kaj mu hoče povedati, zato ji ni pustil do besede. Kot dva
utopljenca sta se oprla eden na drugega. Ljubezen, ki je gorela
med njima, je bila močnejša. Utopila sta se v strasti in zaspala
do jutra.
Zjutraj je bilo premalo časa za resen pogovor. Razšla sta se,
vedela sta, da sta svoje razmerje še za nekaj časa podaljšala.
Hitro sta odšla vsak na svoje delo.
Viktoriji pa skrbi niso hotele iz glave. Vedno znova se je vračala
k Moniki in njeni nosečnosti. Čuden strah ji je stiskal srce in ni
se ga mogla znebiti.
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Z dušo in telesom se je predala svojim varovancem, ki so jo
potrebovali. A strah je bil močnejši. Sklenila je, da bo obiskala
Monikinega ginekologa, saj ga je dobro poznala, saj je tudi ona
hodila k njemu. Po službi se je res odpravila tja.
Ko jo je sestra zagledala, jo je vprašala: »Gospa Viktorija, je
kaj narobe, da ste nas obiskali?«
»Rada bi govorila z gospodom zdravnikom. Nič ni posebnega, le
nekaj vprašanj imam zanj.«
»Kar vstopite, ravnokar je prost, takoj vas bo sprejel!«
S težkim srcem je vstopila, skrbelo jo je, če bo zdravnik
razumel njen strah. Ampak bila je odločna, mora priti na čisto s
svojimi strahovi.
(se nadaljuje)

Olga M. Kepic

__________________________________________________________________________________

Prisrčno pozdravljeni:
g. Jakob Repinc, g. Anton Vršnik,
ga. Mara Rešeter Rugole, ga. Antonija Šenk ter
v enoti Naklo ga. Judita Ažman.
Poslovila so je:
ga. Milka Stroj
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Vabilo za marec - enota Preddvor
o TELOVADBA
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnev. prostoru v pritličju ND
ponedeljek, sreda in petek ob 7.45 uri v dnev. prostoru v pritličju gradu
o PEKA PIŠKOTOV – ponedeljek ob 9.45 uri v dnev. prostoru ND
o VAJE ZA SPOMIN – ponedeljek ob 11.00 uri v delovni terapiji
o ROČNA DELA
ponedeljek in četrtek ob 9.30 uri v delovni terapiji
o »ŽOGA BEND«
1. skupina - ponedeljek ob 13.15 uri v 2. nadstropju ND
2. skupina - ponedeljek ob 14.00 uri v 2. nadstropju ND
o KNJIŽNICA - sreda od 14.00 – 14.30 ure v delovni terapiji
o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ
Šmarnice – ponedeljek ob 10.15 uri
Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze – torek ob 10.15 uri
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek, sreda in petek ob 7.30 uri v delovni terapiji
torek in četrtek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND
torek in četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
o ZAPOJMO SKUPAJ – sreda ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
o USTVARJAMO MANDALE oz. KRIŽANKA
četrtek ob 13.30 uri v delovni terapiji
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o USTVARJALNA DELAVNICA – petek ob 10.30 uri v dnev. prost. ND

------------------------------------------------------------------MAŠA – maševal bo beograjski nadškof
msgr. Stanislav Hočevar, nadškof metropolit
nedelja, 2. marec ob 15.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
OBISK MAŠKAR iz OŠ Kokra
pustni torek, 4. marec ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 6. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
KONCERT ženskega pevskega zbora iz Trboj
četrtek, 6. marec ob 17.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
URICA ZA ZDRAVJE v sodelovanju z lekarno Naklo
sreda, 12. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
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Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 12. marec ob 13.15 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Društvo Ambasadorji
nasmeha
četrtek, 13. marec ob 10.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
KONCERT tamburaškega orkestra FD Kranj
torek, 18. marec ob 17.00 uri v dnevnem prostoru ND
_____________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem
sreda, 19. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 24. marec ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
NASTOP in DELAVNICA z otroci iz vrtca Visoko
torek, 25. marec ob 10.00 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
sreda, 26. marec ob 10.00 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 27. marec ob 10.30 v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 27. marec ob 13.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 27. marec ob 14.30 uri v gradu
___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Delavnica »ŽOGA BEND« v enoti Preddvor
V četrtek, 20. marca 2014 od 8.30 ure do 17.00 ure
bomo terapevtke v več domskih prostorih v Domu v
Preddvoru organizirale tretjo delavnico Trening
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motoričnih in kognitivnih spretnosti ob glasbi »Žoga
bend« za delovne terapevte in fizioterapevte
slovenskih domov.
V okviru delavnice se boste predstavili tudi
stanovalci, udeleženci vadbe Žoga bend.

Vabilo za marec- enota Naklo
o TELOVADBA
torek ob 7.50 uri v 1. nad.
petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli
o »ŽOGA BEND«
torek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru v pritličju enota Naklo
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Lastovke s Faniko Pagon
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 10.30 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo

------------------------------------------------------------------PUSTOVANJE s harmonikarjem Zlatkom
pustni torek, 4. marec ob 12.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 6. marec ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM učencev OŠ Naklo
petek, 7. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
ponedeljek, 10. februar ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Društvo Tačke
pomagačke
torek, 18. marec ob 10.30 uri v enoti Naklo
__________________________________________________
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»IGRAJ SE GARKELC« - predstavitev didaktičnega
materiala v okviru projekta »Starostniki aktivno
raziskujejo koristne organizme (GARKLC)« projekt
LEADER, nosilec projekta Biotehnični center Naklo
petek, 21. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 24. marec ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
_________________________________________________
NASTOP učencev 4. razreda OŠ Naklo
torek, 25. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo
Jelenc
torek, 25. marec ob 13.15 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
NASTOP plesne skupine Skokice
za datum se še dogovarjamo
___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

»IGRAJ SE GARKLC«
Pridite na delavnico in spoznajte
koristne organizme, ki nam pomagajo
preprečevati pojav škodljivcev na vrtu
na zanimiv način. Igrali se bomo igro
Garklc, preizkušali naš spomin….
Pridružili se nam bodo tudi učenci

OŠ

Naklo.

KDAJ IN KJE: petek, 21. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji
enote Naklo
___________________________________________________________

Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
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