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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v decembru!
________________________________________________________

enota Preddvor
ga. Cecilija Kuralt
ga. Ivanka Mali
ga. Kristina Žvar
g. Alojzij Ravnihar
ga. Ivana Eržen
g. Andrej Žagar
ga. Štefka Talar
ga. Nada Šifrer
ga. Neža Maurer Škofič
ga. Hilda Pirih

enota Naklo
g. Pavel Janc
ga. Štefanija Žibert
ga. Lucija Šubic
ga. Kristina Bertoncelj
g. Anton Benedičič
ga. Marinka Petrinjak
g. Metod Erznožnik
ga. Frančiška Pogačar
ga. Ivana Udir
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Moj svet
Moj lepi svet
se začne pri meni:
okrog in okrog so hiše, vrtovi,
tam dalje polja,
ceste, travniki, gozdovi.
Pod oblaki so griči
in zadaj visoke, visoke planine.
Izza njih
prideta sonce in luna.
Za zvezde ne vem,
kako so na nebo prišle.
Ko jih zagledam,
so že tam …
Vprašate pa me lahko,
zakaj so planine do neba …
Veste, to so varne ograde,
da kak porednež s sveta
v vesolje ne pade.
Neža Maurer
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Utrinki
____________________________________
Obisk Doma Taber Cerklje
Zelo smo bili veseli, ko nas je ga. Irma povabila na nagradni izlet
v Dom Taber Cerklje. Vsi, ki smo obiskovali urico reševanja
križank, smo bili povabljeni na ta prijeten obisk v Cerklje. Bilo
nas je ravno za kombi, ki ga je lepo oz. zelo previdno vozila ga.
Mojca.
Bili smo zelo lepo sprejeti, saj je bila miza posebej pripravljena
za nas in poleg kavice je bilo na njej še kar nekaj dobrot, ki jih
nismo pričakovali.

Dom je zelo lep, vse je v marmorju in ima poleg večnamenskega
prostora še polno kotičkov, kjer se stanovalci lahko družijo.
Ogledali smo se tudi fizioterapijo, ki je večja od naše in ima tudi
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več pripomočkov za pomoč pri delu fizioterapevtke. Prav tako
smo pogledali v prostor za delavno terapijo, kjer pa ni bilo
nikogar, saj nas je delovna terapevtka ves čas spremljala, da se
nismo izgubili.
Pokazala nam je tudi sobe, kjer bivajo stanovalci, ki pa niso bile
dosti drugačne od naših, razen kopalnice so bile malo večje.
Jedilnica je tudi lepa in na mizah so imena posameznega
stanovalca.

Šli smo še na ogled okolice, ki je zelo urejena. Hišnik ima
ogromno dela, da vse to vzdržuje - zelenice in nasade trajnic.
Pokazal nam je tudi hišico, vso v svežem lesu. Vonj v njej nas je
spominjal na dom in mladost.
V primerjavi z videnim se mi zdi naš dom ne lepši, ampak bolj
domač.
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Zahvaljujem se zaposlenim v Domu Taber za lep sprejem. Prav
tako pa naši ge. Irmi, da nam je omogočila ogled in ge. Mojci za
varen prevoz domov, kjer nas je že čakalo kosilo in varna sobica
za bivanje.

IMM, stanovalka

Jesenska ustvarjalna delavnica –
izdelovanje cimetovih bučk
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Krst mošta ob praznovanju sv. Martina v
sodelovanju z Društvom ljubiteljev vina Šenčur
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Zima
Aj na okna, tja na okna,
dahnila je zima,
rože je na njih pustila,
ki jih mnogo ima.
Rože, rožice ledene,
le cvetite dalje,
kmalu z burjo vam napravim,
trde bele halje.
Ivo pa se smeje,
okno vam odpira,
mrzla burja pa razsaja,
od togote bleda.
Po spominu zapisala
Ana Rozman, stanovalka
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Prijetni Miklavževi dnevi
Miklavž, kakor pri nas navadno imenujemo svetega Nikolaja, je
gotovo eden najbolj priljubljenih svetnikov. S posebnim veseljem
ga pričakujejo otroci, ko na večer pred svojim godom hodi okrog
in jim prinaša darove - pridne nagrajuje, poredne pa prepusti
kaznim svojih spremljevalcev - parkeljnov. Podoba tega
prikupnega svetnika je v nas tako močno živa že od otroških let,
bolj kakor podoba malokaterega drugega svetnika.
Sveti Miklavž hodi na večer pred njegovim godom (god ima 6.
decembra in ne 25. decembra, ki je Božič, praznik Kristusovega
rojstva), v večino domov, kjer napolni krožnike na mizah,
nogavice ali čevlje na okenskih policah, seveda pod pogojem, da
je bil lastnik priden. Ampak tudi malo manj pridne obdari, le šibo
še priložil, za vsak slučaj.
Sveti Nikolaj je eden najbolj priljubljenih svetnikov. Pri nas se je
uveljavilo tudi ime Miklavž. Ljudje so do tega svetnika pomočnika
v stiski in čudodelnika ohranili posebno ljubezen in prav okrog
njega se je spletlo mnogo različnih legend.
Neki družini naj bi pomagal, tako da je na
skrivaj skozi okno ali skozi kamin metal denar.
Obvaroval je tri obubožane device sramote.
Legenda govori o obubožanemu plemiču in
njegovih hčerah, ki so živeli v bližini njegove
rodbinske hiše. Ker ni imel denarja, da bi
zagotovil hčeram dostojno poroko, je sklenil, da
jih pošlje v javno hišo, kjer bi zaslužile dovolj
denarja za doto. Ko je za to izvedel škof Nikolaj,
jim je ponoči skozi okno vrgel vrečico zlatnikov
in jim s tem zagotovil dostojno poroko. V drugi
verziji, jim je v cekarje položil 3 kepe zlata.
Zato velja tudi za zavetnika revežev.
Rešil je tudi mornarje nevarnosti na morju. Ko se je podal na
krov, je umiril vihar in ladjo varno pripeljal v pristanišče.
Obudil je v življenje tri umorjene šolarje, ki so lačni prišli k
gostilničarju, ta pa jih je, namesto da bi jim dal jesti, umoril,
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razkosal in nasolil v sodu. Ko jih je konzerviral, se pojavi škof
Nikolaj, mu da primerno lekcijo in oživi dečke.
Druga verzija legende pa pravi, da so trije
študentje padli v roke nekemu mesarju, ki jih
je zaprl v sod in jih želel predelati v klobase.
Bili so že razkosani, ko je za to izvedel škof
in jih spet obudil k življenju.
Zaradi legende o dobrodelnosti, je postal
obdarovalec pridnih otrok, bodisi da prinese
darove skrivaj ponoči ali ob osebnem obisku.
V Miklavževem spremstvu, kadar nastopa v
vidni podobi, so tudi parkeljni in angeli.
Tako je sv. Miklavž še vedno priljubljen pri naših otrocih, pa tudi
starejši se daril ne branimo.
Ivana, stanovalka

France Prešeren
France Prešeren, naš največji pesnik,
se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na
Gorenjskem. Njegova starša sta bila
Šimen in Mina. Imel je pet sester in
dva brata. Šolal se je v Ribnici,
Ljubljani in na Dunaju, izučil pa se je
za odvetnika, čeprav je mati hotela, da
postane duhovnik.
Kljub temu, da je bil odvetnik, ga bolj
poznamo kot pesnika. Spretno ga je usmerjal Matija Čop.
Predvsem je pisal romantične pesmi, pisal pa je tudi gazele,
sonete, balade in druge oblike pesmi. Njegova najbolj znana je
Zdravljica, del nje je slovenska himna.
Izbrala
Tilka Pokorn, stanovalka
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Božič prihaja
December bo in božič prihaja,
vsi se veselimo, saj zima nastaja,
ponovno rodil se bo božji sin,
jedli bomo piškote in pili vin.
Lučke po mestih bodo svetile,
tudi puste kotičke popestrile,
smrečice bodo domove krasile,
z družinami božično vzdušje slavile.
Na prelep božični večer,
se bomo k sveti maši napotili,
kjer bomo Kristusovo rojstvo slavili
in po maši, doma se v sanje zatopili.
V božično jutro se prebudimo
in pod smrečico odhitimo,
tam polno različnih darilc stoji,
vsak dobi nekaj in srečni smo vsi.
Za božičem pa kmalu bo novo leto,
novih ciljev in dogodkov nešteto,
lotili se bomo stvari zavzeto
in opravljali svoje delo vneto.
Sara Langerholc, pripravnica
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Obraz kakor vsi drugi

Ivan Sergejevič Turgenjev
Kakor otrok sem se počutil v nizki podeželski cerkvi. Drobne
sveče so plapolale pred starinskimi podobami, kakor drobni rdeči
cvetovi so bile v somraku cerkve. Skrivnosten žar je obdajal vsak
plamenček. Cerkev je bila mračna, pred menoj pa je stala
množica. Same plavolase kmečke glave. Od časa do časa je med
ljudmi vzvalovalo; pokleknili so in spet vstali. Podobni so bili
zrelemu klasju, ki se v lahnem valovanju upogiba poletnemu
vetru.
Naenkrat se mi je nekdo približal od
zadaj in obstal ob meni.
Nisem se obrnil, toda v trenutku
sem spoznal, kdo je - bil je Kristus.
Bil sem ginjen, radoveden
prestrašen, vse hkrati.
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Prisilil sem se in sem ga pogledal.
Obraz, kakor vsi drugi obrazi.
Obraz, podoben vsem človeškim
obrazom. Oči, pozorne in mirne, so
bile lahko uprte kvišku. Ustnice
zaprte, toda ne stisnjene. Zdelo se
mi je, kakor da njegova zgornja
ustna počiva na spodnji. Kratka brada je bila po sredi razčesana.
Roke sklenjene, negibne. Tudi obleka je bila enaka našim
oblekam.
"Kakšen Kristus neki je to!" sem pomislil. "Tako navaden, tako
vsakdanji človek! Nemogoče!"
Obrnil sem se na drugo stran. Niti toliko nisem utegnil, da bi
umaknil oči z drugega soseda, ko sem spet začutil, da je ob meni
Kristus.
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Spet sem se prisilil in pogledal tisti obraz, ki je bil podoben vsem
drugim obrazom. Čisto navaden obraz, čeprav njegove poteze
vidimo prvič.
Takrat sem se prestrašil in se spet zbral. Doumel sem, da je
samo takšen obraz, ki je podoben vsem drugim obrazom, lahko
obraz Jezusa Kristusa.
Izbrala L. Š., stanovalka

Nedeljski izlet
Že več let me družina Wagner iz Ljubljane povabi na izlet po
Gorenjski. Letos smo si ogledali mesto Železniki. Pot nas je vodila
od Preddvora skozi Kranj ter Škofjo Loko in po Sevški dolini
naprej do starega mesta Železniki. Tukaj smo se ustavili in si
ogledali znamenitosti mesta.
Železniki so majhno mesto na Gorenjskem in središče
istoimenske občine, ki leži ob reki Selška Sora na mestu, kjer se
Selška dolina nekoliko razširi. Kot pove ime, ima bogato tradicijo
železarstva, nastalo je iz fužinarskega naselja, ki se prvič omenja
že v 14. stoletju. Z razvojem fužinarstva so se tu naseljevali
ljudje iz Furlanije in drugod, zaradi česar se je kraja prijelo ime
Lahovče.
Leta 1575 je dobilo trške pravice. Železarska obrt je zamrla v
začetku 20. stoletja, o njej pa še pričajo železarske hiše in eden
od dveh plavžev, ki je sedaj restavriran in ohranjen kot tehniški
spomenik. Še vedno je v kraju močno prisotna industrija, ki
zaposluje večino prebivalstva, s kovinskopredelovalnimi,
pohištvenimi in drugimi obrati. Status mesta so Železniki dobili
leta 2006.
Župnijska cerkev je posvečena sv. Antonu Puščavniku,
umetnostnozgodovinsko pomembnejša pa je še baročna cerkev
sv. Frančiška Ksaverja. V Muzeju Železniki je na ogled zbirka
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starih obrti. Staro fužinarsko jedro kot celota ima status
kulturnega spomenika lokalnega pomena.
Tukaj smo se ustavili, si ogledali mesto in nekatere znamenitosti
- cerkev sv. Antona Padovanskega, cerkev sv. Frančiška na
pokopališču in stari plavž, ki spominja na preteklost in kako so
talili železovo rudo. Po tem je dobilo mesto ime Železniki. Imajo
veliko starih hiš, ki so pod zaščito spomeniškega varstva. Tako
smo si eno ogledali, pripadala je družini Košmelj. Tukaj so nekdaj
imeli mesarijo, delavnico mesnih izdelkov. Tik pod hišo teče čista
reka Sora, v kateri se visoko v zrak premetavajo postrvi.
Po ogledu mesta smo nadaljevali
pot na Križno goro, okoli 800
metrov visoko, od koder je lep
razgled v dolino. V gostilni pri
Boštjanu smo imeli dobro kosilo, se
odpočili, okrepili in se vrnili proti
domu v Preddvor. Tudi vreme je
bilo lepo sončno.
Lepo se zahvalim družini Wagner,
posebno ge. Polonci za srečno
vožnjo.
Pa da ne pozabim majhnega psička
DŽEKA, tudi on je užival v vožnji.

Marija B., stanovalka

Šmarješke Toplice
Šmarješke Toplice se nahajajo nedaleč od Novega mesta, to je
na Dolenjskem. Tja me je peljala moja dobra soseda. Vozili sva
se uro in pol, ob enajsti uri pa je bil sprejem v zdravilišče, nakar
me je pregledala zdravnica.
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V toplicah so trije zunanji bazeni in dva notranja. Dobila sem
sobo v tretjem nadstropju negovalnega oddelka, kjer sem se
takoj namestila. Ob enih smo imeli kosilo. Prvih šest dni sem bila
sama v sobi, sedmi dan pa sem dobila sosedo, hkrati pa so začeli
že prihajati drugi pacienti. Gospa je imela 88 let in je bila rahlo
pozabljiva, kar je izgubila, pa je vedno vse našla. Bila je
profesorica slovenščine. Pripovedovala je življenjske zgodbe iz
njenih let poučevanja. Igra pa tudi kitaro.
Terapije sem imela sledeče: elektroterapijo, stimulacijo, ročno
masažo, vaje za telovadbo, hojo po ravnem in po stopnicah.
Zaradi nezgode pri kopanju sem dobila vnetje noge, zato mi je
zdravnica prepovedala kopanje v bazenu.
Hrana je bila zelo dobra, saj smo imeli na izbiro po dva menija
opoldne in zvečer, zjutraj ob sedmi uri pa zajtrk. Kaj hitro pa je
prišel čas odhoda in tako sem se poslovila od vseh skupaj. Iskat
me je prišla soseda in tako sem se v uri in pol pripeljala v dom.
V toplicah sem se imela zelo lepo.
M. F., stanovalka

Naša imena
Bilo je pri verouku. Katehet je želel, da se mu učenci predstavijo
po imenih. Pa so začeli: jaz sem Jan, jaz sem Mija, jaz pa Jana,
jaz sem Tin.
Katehet jih je popravil: Jan - ti si Marjan, Mija - ti si Marija, Jana
- ti si Marjana, Tine - ti si Martin. Ena od deklic pa je že kar sama
povedala svoje ime – jaz sem Maneža. To je bila Neža.
M.K., stanovalka
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Zlata pravila!

Spoštuj sebe in druge.
Smo strpni in sprejemamo drugačnost.
Spoštujemo dogovor.
Smo pošteni in iskreni.
Prevzamemo vse oblike odgovornosti za svoja ravnanja.
Zavračamo vse oblike besednega in nebesednega nasilja.
Upoštevamo pravila bontona. Se pozdravljamo.
Uporabljamo besede prosim, hvala, oprosti.
Prizadevamo si kakovostno opraviti svoje delo.
Po svojih močeh prispevamo k ugledu drugih in hiše.
Širimo pozitivno energijo.
Prosim, ali bi bili danes lahko vljudni, prijazni, strpni,
nasmejani, odkriti in pozitivno naravnani.

Ana Sama, študentka

Izbrala stanovalka
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Tihožitje:
Razstava Likovnega društva Naklo
v Domu starejših Naklo
Razstava je odprta od 27. oktobra 2016 do aprila 2017

Likovno društvo Naklo od konca lanskega leta združuje slikarje
in druge, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z ostalimi vizualnimi
umetnostmi. V tem času smo priredili že šest slikarskih razstav
– pet v naši občini in eno v Preddvoru. Nazadnje je bila ves mesec
oktober slikarska in fotografska razstava slik z naslovom Podobe
cerkva občine Naklo v Domu Janeza Filipiča Naklo v novo odprti
Pavlinovi galeriji. Tako dogodek kot sama razstava sta doživela
lep odmev.
V sodelovanju z Zavodom za turizem Preddvor v prostorih TIC in
knjižnice v Preddvoru je bila ves mesec september odprta naša
skupinska razstava z naslovom Tihožitje. Razstavili smo 21 slik
tihožitij, večinoma novejšega nastanka. Te slike smo sedaj
razstavili v tem našem Domu, ki pa ima kar veliko sten, zato smo
dodali še nekaj drugih slik tihožitij.
Naj omenimo, da smo v tem Domu večkrat letno – poleg
spomladanske razstave na temo cvetja smo organizirali dve
odprti likovni delavnici z mentorskim vodenjem v Domu starejših
Naklo, prvo v marcu, drugo pa v maju. Slednja je potekala v
okviru vseslovenskega Tedna ljubiteljske kulture. Obe v Domu
potekajoči likovni delavnici sta se izkazali za dobro sprejeto
obliko medgeneracijskega sodelovanja.
V okviru našega društva deluje tudi skupina mladih likovnih
talentov, ki se od januarja letos redno sestaja in pod strokovnim
vodstvom ustvarja zanimive likovne izdelke. Z delom z mladimi
talenti na kakovosten in dobro sprejet način pomagamo širiti
možnosti za ustvarjalne dejavnosti mladih tudi na likovno
področje.
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Poleg teh razstav smo se junija predstavili z dobro obiskano
stojnico na občinski prireditvi »Na vasi se dogaja« v Dupljah.
Naši člani se udeležujejo različnih natečajev – od takih lokalnega
pomena do državnih, kjer so dobili že številna strokovna
priznanja.

Razstavljajo:
Zdravko Purgar, Franci Markovec, Alojzija Murn, Ana Ferjanc,
Katarina Babič, Ema Gale.

Skupina mladih talentov:
Lea Pavlič, Tjaša Žibert, Nikita Pestar Baltič, Lana Pivk, Brina
Marčun, Ana Ivanc, Tina Ivanc, Aljaž Šparovec.

Alojzija Murn, Likovno društvo Naklo
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Pesem o gozdu
Čez bližnji most
sem šel v gozd.
Ptice so pele
in jagode rdele.
Ob poti je rastla smreka,
blizu pa šumela reka.
Roža že veni,
mravelj po tleh kar mrgoli.
Srna se skrije za veje,
veverica pa se sladko zasmeje.
Pride lovec s puško,
ter ježu odstreli hruško.
Ker hruške ni,
jež od strahu zbeži.
Zajec smukne v luknjo,
ker je lovec nosil suknjo.
Aljaž Šparovec, Likovno društvo Naklo
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Prva nakljanska slikarka Lucija Šubic

Slikarka samoukinja Lucija
Šubic, rojena Pužem, je luč
sveta
zagledala
10.
decembra 1925 na Prekovi
domačiji na Cegelnici, kjer je
bil doma njen oče Franc
Pužem. Hiše danes žal ni več.
Tam je preživela, kot sama
pravi,
sedem
najlepših
otroških let. Leta 1932 se je
Lucijina družina preselila na mamin dom k Urhu v Krakovo, v
Naklem.
Slikarski talent in veselje do risanja in nato slikanja je začutila že
pri osnovnošolskih urah risanja. Na njene risbe je postal pozoren
učitelj Albert Poljšak, ki jo je rad pohvalil in ji tudi svetoval, kaj
naj popravi.
Kmalu zatem, ko se je leta 1946 poročila, sta z možem Francem
Šubicem začela izdelovati in prodajati razpela. Prav zaradi
spomina na pokojnega moža Luciji veliko pomeni podoba
Križanega s sv. Frančiškom Saleškim, postavljena v vrtu pred
hišo.
Bila je prva in dolgo časa edina slikarka v Naklem. S slikanjem
je začela leta 1948. Najprej je ustvarjala slike na deščice,
kasneje tudi na platna, steklo in drugo podlago. Večinoma je
slikala zase, katero od slik je včasih prodala ali podarila
prijateljem. Razstavljati je začela pozno. V sedemdesetih letih
20. stoletja jo je odkril slikar Lojze Dežman, povabil jo je
sodelovati na skupni razstavi na Kokrici pri Kranju. Najpogosteje
je razstavljala v domačem Naklem in na Razstavi cvetja in
lovstva v Cerkljah na Gorenjskem.
Lucijine slike danes krasijo domove doma in po svetu.
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Kulturno društvo Dobrava Naklo, Sekcija likovnikov, jo je leta
2010 počastilo z imenovanjem za častno članico, Občina Naklo
pa ji je leta 2011 podelila srebrno plaketo.
Damijan Janežič

Bogat slikarski opus Lucije Šubic
Lucija Šubic je samorasla slikarka, ki je po drugi svetovni vojni v
skromnih življenjskih razmerah prepoznala čopič in barve kot
nujne življenjske spremljevalce in jim je ostala neprekinjeno
zvesta do svojih sedaj zaokroženih devetdesetih let.
Njena slikarska govorica ima bogat repertoar motivov. Poleg
klasičnih tihožitij, krajine in žanrskih prizorov se je nenehno
prepuščala slikarski izkušnji portreta in figure. Tematsko se je
ukvarjala z družinskimi scenami matere z otrokom, delom na
polju, vaškimi prizori, lokalno pokrajino in religioznimi
upodobitvami, kot je križev pot. Nemalokrat so jo navdušili veliki
klasični mojstri, kot je Jean-François Millet.
V bogatem slikarkinem opusu, ki je danes del mnogih zasebnih
likovnih zbirk, opazimo, da je slikala na različne nosilce – od
klasičnega platna, lesenih in steklenih plošč, kamnitih in
opečnatih površin in panjskih končnic. Poslikala je tudi vsakdanje
uporabne predmete, kot so kangla za mleko, lesene skrinje in
otroške zibelke.
Njeno slikarstvo nima namena zadovoljiti akademskih, velikokrat
togih likovno-teoretičnih pravil ali vnaprej diktiranih okusov,
temveč neobremenjeno izhaja iz slikarkine notranje nuje po
ustvarjanju in doživljanju lepega. V slikarskem mediju je
raziskovala in upodobila različne plati lokalnega življenja. Barvna
govorica Lucije Šubic je realistična, toda ne slepo vezana na
zunanji svet. Občutljivo zaostruje kromatično lestvico, medtem
ko ji svetlo-temni kontrast služi za dramatične prizore. Njene
slike nosijo pečat energičnih potez čopiča; avtoričin duktus
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oblikuje vidne kompozicijske silnice in smeri slikarskega polja,
kar v gledalcu pušča vtis barvne lahkotnosti in materialne
svežine.
Slikarstvo Lucije Šubic ima pomemben prispevek h kulturnem
razvoju majhnih krajevnih središč, kot je Naklo, predvsem pa
priča o tem, da likovna umetnost v našem prostoru utira veliko
različnih poti, zato ne more ostati vezana zgolj na akademsko
okolje.
Dr. Slađana Mitrović

V torek, 13. decembra ob 15.30 uri vas vabimo
v avlo Doma starejših Naklo,
da se udeležite predstavitve
življenja in dela slikarke Lucije Šubic,
ki jo pripravljamo v sodelovanju z Damijanom Janežičem
ob praznovanju 91. rojstnega dne slikarke.
Njena likovna dela si lahko ogledate v njeni sobi
v Domu starejših Naklo.
Vljudno vabljeni!
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Imela bratce sem kar tri,
najmlajši bil je Janez,
saj mama tega ni želela,
pa vendar prišel je med nas
in nam delal kratek čas.
Rada nas imela je,
rada vse enako,
včasih pa ji prekipelo je ušesa, glavo polno imela je.
Ko zadnji bratec privekal je na svet,
vsi bili smo veseli,
a jok pojavljal se je v nedogled.
A uspelo ji je!
Čajček mu je kuhala,
ponoči in podnevi,
čeprav najraje bi zjokala se,
kaj bi revica počela še.
Poiskala je zdravnika,
mu razložila svoj problem,
da pomaga otročičku do zdravja,
ker sama več ne ve.
»Uživa naj ta zdravila,
ki dal sem jih,
bolečina bo prešla
in fant bo zrasel v moža.«
Zasluga materina je velika,
skrb za otroka prav tako,
Janezek se je pozdravil,
kot zdravnik predvidel je.
R. F., stanovalka
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Advent
Advent iz latinske besede adventus pomeni prihod. Je čas pred
božičem in je v bogoslužju namenjen pričakovanju Jezusovega
prihoda oz. rojstva.
Po katoliškem koledarju se advent začne na četrto nedeljo pred
božičem. To je nedelja med 27. novembrom in 3. decembrom –
imenuje se prva adventna nedelje. Adventni čas se konča po četrti
adventni nedelji – na sveti večer, večer pred božičem.
Krščanstvo poudarja, da je namen adventa trojen, in sicer naj bi
se spominjali preteklosti, živeli v sedanjosti ter se pripravljali na
prihodnost.
Liturgična barva v adventu je vijolična in pomeni spokojnost.
Tipičen simbol adventa je iz rastlinja spleten venec – adventni
venec s štirimi svečami. Ima več simboličnih pomenov:
- je okrogel, kar pomeni popolnost in večnost,
- zimzelene veje nam govorijo o življenju, ki prihaja med nas,
- simbolika zelene barve predstavlja upanje, da bo tema
premagana.
Štiri sveče, ki so v vijolični ali beli barvi imajo posebno simboliko:
predstavljajo štiri mejnike (stvarjenje, učlovečenje, odrešenje,
konec sveta), štiri strani neba, štiri letne čase in človekovo življenje
(z rojstvom - kot bi prižigali svečo, vsak trenutek je manjša –
vedno bližje smo svojemu koncu, opozarja nas, da dobro
izkoristimo čas.
Advent je čas priprave, upanja in kesanja, je čas, ko si lahko
začrtamo smer svojega življenje in sklenemo, kako lahko
postanemo boljši.
n.n.
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Izdelava adventnih venčkov v enoti Naklo
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Zgodovina izdelave papirja
Papir je ploskovni material, sestavljen pretežno
vlaknin, na katerega se zapisujejo znaki, črke
Današnji papir je narejen iz lesne celuloze in polnil,
apno, belilo, silicijev pesek ipd., boljši papirji so
bombažne celuloze (stare krpe, obleke).

iz prepleta
in simboli.
kot so npr.
narejeni iz

Predhodnik papirja je papirus (bananini ali papirusovi glajeni
listi) in pergament (koža mladih živali – koza, ovca, govedo …).
Pred iznajdbo papirja so različne kulture sveta uporabljale
raznovrstne materiale za posredovanje pisnih informacij. Vlogo
prenašalca iz časa v čas so prevzemali kamen, glina, les, kovina,
papirus, pergament, blago, lubje, »papir« iz stržena riževih
stebel.
Papirus je igral pomembno vlogo
v zgodovini. Vključujemo ga v
obdobje 3500 pred našim štetjem
do leta 1000 po našem štetju.
Začetnik izdelave in uporabe ni
znan. Uporabljali so ga večino v
starem Egiptu ob reki Nil. Je vrsta
papirju podobnega materiala iz
papirusnega trsa. Izdelujejo ga
tako, da trakove trsa narežejo iz
stržena, jih preložijo pravokotno
z ozirom na smer rasti vlaken.
Preložene plasti tolčejo s tolkači,
da zvečajo iztok soka. Za lepilo in
polnilo uporabijo sok iz plasti
stržena. Površino gladijo z ročno
izdelanimi kamnitimi likali.

Pergament je podlaga za pisanje, ki so jo v preteklosti
pridobivali iz nebarvanih oguljenih živalskih kož. Ime izvira iz
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imena mesta Pergamon v Mali Aziji, kjer se je prvič pojavil v
pozni antiki, v obdobju diadohov. Pergament je nadomestil manj
obstojen papirus, ki so ga za pisanje uporabljali pred tem,
predvsem v Egiptu in drugod na tem področju.
Po navadi so za izdelavo pergamenta uporabljali kozje, ovčje,
telečje ali oslovske kože, ki so jih najprej natrli z lugom, da so z
njih odstranili dlako, povrhnjico in morebitne ostanke mesa. Tako
pripravljene kože so napeli preko posebnih okvirjev in jih
posušili, nato pa so jih zgladili in razrezali na primerne kose.

Na pergament so
pisali s črnilom, v
uporabi pa je ostal
vse do 15. stoletja,
ko ga je začel počasi
izpodrivati papir.

Pogosto so pergament uporabili večkrat, saj je bil drag in ga je
bilo težko izdelovati. Za ponovno uporabo so morali star zapis s
pergamenta zdrgniti, večkrat uporabljen pergament pa se
imenuje palimpsest (iz grške besede za odpraskati).

I. M., stanovalka
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Pozabljen čas - 22. del
_________________________________________________________________________________________

»Če boš še dosti klepetala, ti bom dala eno na gofljo. Če mi stara
dva dovolita, tebe nič ne briga. Pojdi v svinjak k prašičem, da
boš prav lepo dišala, ko si tako rada v dreku!« Jana je bila
žalostna, ker je njena sestra dvojčica tako grdo govorila o
kmečkem delu, ki Ani ni prav nič dišalo.
Zvečer je dolgo sedela na klopci pred hišo in premišljevala, zakaj
je Ana tako zelo nesramna. K njej je prisedel Simon in jo vprašal,
o čem premišljuje, ko je tako žalostna. Povedala mu je, kaj je
doživela z Ano. Vprašala ga je, kaj o njej misli on. »Povedal ti
bom po resnici, čeprav vem, da z odgovorom ne boš zadovoljna.
Naša Ana se bo v Ljubljani »zgubila«. Pa še študij, ki ga je
izbrala, je večji del zvečer in ponoči. Zelo bi se čudil, če bo kaj
študirala in kdaj bo svoj študij zaključila. Prav pošteno me zanjo
skrbi, ker je še premalo zrela za samostojno življenje. Zdi se, da
tudi Neža slabo vpliva nanjo! Oče in mama se mi kar smilita, ko
bosta zanjo porabila veliko denarja, uspeha pa ne bo. Ona se bo
od doma čisto odtujila, že zdaj je na naših gričih nesrečna, zdaj
pa se bo še zelo malokrat vračala. Le tedaj, ko bo kaj
potrebovala! Jana je žalostno rekla: »Kako prav imaš, Simon!
Tudi moje mnenje je podobno tvojemu!« »Povej mi, Jana, zakaj
pa si ti vedno bolj žalostna? Bolj, ko se počitnice bližajo koncu,
slabše je?« »Veš, o tem zelo nerada govorim, sploh ne z Ano.
Tebi pa bom povedala, ker vem, da me boš razumel. Zelo me
skrbi za atija in mamico. Dela je pri nas veliko, onadva pa bosta
ostala sama. Mi bomo odšli, predvsem ti in Ana. Če gospod
župnik ne bo našel kakšnega mladega fanta za pomoč, bom jaz
ostala doma. Morda bi se pričela ukvarjati z zelenjavo, s
kumaricami, rdečo peso ali s čim podobnim. Lahko bi pričela
pridelovati mlečne izdelke. Seveda bi potem morala pritegniti več
ljudi za pomoč. A mislim, da zato ne bi bilo problemov. Vem tudi
to, da bi mi starša branila, ker bi ostala doma in bi morala krepko
garati. Ampak jaz vem, da mora nekdo od nas ostati pri starših.
Nič mi ni mar, če bi morala šolo pustiti, najbolj hudo bi mi bilo
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za solo petjem. Veš, da sem že daleč prišla, ampak potem ne bi
bilo nič časa za vaje. Brez tega pa ni napredka. Obljubi Simon,
da me boš pri mojih načrtih podprl. Ti se tako v našo vas ne boš
vrnil. Tebe čakajo čisto drugačni opravki. Ana pa tudi ne pride
rada v Sorico, če pa bo enkrat postala znana igralka, bo prišla še
manjkrat. Simon, razumi me, da sem se odločila prav. To moram
narediti! Verjetno mi zdaj tega starša ne bosta dovolila narediti,
ampak malo kasneje… Boš videl!
Simon je Jano objel čez rame: »O, sestrica, moja! Kako dobra si
in resnično te imam rad! Imaš veliko in dobro srce, vedno si na
vse pripravljena. Nič te ne more presenetiti! Edino, kar si želim
pa je, da bi našla moškega, ki bi te spoštoval in ljubil! Velikokrat
te opazujem in verjemi mi, zelo sem ponosen nate. Ti vedno
daješ prednost drugim, nase pa pozabljaš. Žal mi je, da se bova
zdaj veliko manj videla in se tudi manj pogovarjala. Ampak jaz
bom s teboj, prosil bom našo nebeško mater, da ti bo pomagala
in te varovala!«
Ana je nekaj časa stala pred vrati in poslušala njun pogovor. Nato
je vstopila: »No, golobčka, o čem se pa vidva tako zaupno
pogovarjata. Simon, pa ne, da si zaljubljen v svojo sestro! Saj
veš, da tega ne smeš, ti moraš svojo ljubezen prihraniti za Boga,
kateremu se boš zaobljubil. Mami in atiju ne bi bilo prav, da sta
takole intimna!« »Ana, ustavi svoje umazane besede! Rad imam
svojo sestrico in tega mi nihče ne brani! Ti pa tako gledaš na vse
s slabe strani, ker si sama taka! Opozarjam te, da je zadnji čas,
da se zresniš in nehaš biti tako strupena. Daj se včasih malo
obvladaj in popusti, če veš, da nimaš prav. Verjemi mi, življenje
ni z rožicami postlano, veliko trnja je med rožami in velikokrat
se boš zbodla s temi bodicami. Težko se boš spopadla s krutim
svetom. Saj o tem še nič ne veš!« Nehaj pridigati, fajmošter! Se
bom že znašla kako, pa tebe nič ne briga. Tebe naj skrbi le naša
nuna, ki vedno rabi tujo pomoč.
Grem raje spat, vidva pa le jokajta, ker se bosta morala ločiti!«
Počitnice so bile že skoraj končane. Ana ni odnehala prej, da sta
ji starša dovolila organizirati piknik, na katerega bi povabila vse
vaščane. Mama Marijana ji je takoj dovolila. Organizirala je
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ženske, ki so vse pripravile, da so se otroci lahko zabavali. Jeri
so pomagale še tri vaščanke. Za piknik so pripravili le tisto, kar
so pridelali doma: suho meso, jajca, solato. Sladkarijo so
napekle, pa še potico. Tudi pijača za otroke je bila domača. Le
vino so šli iskat v Železnike v gostilno.
Bila je nedelja in piknik se je začel ob 16. uri, da so lahko prišli
otroci. Starejši pa so se domenili za 18. uro, ko bodo že opravili
v hlevu in potem imeli čas. Razpoloženje je bilo dobro, Simon in
Jana sta poskrbela za majhne goste. Ko so se najedli, sta se z
njimi igrala različne igre. Otroci so ju imeli radi, ker sta zanje
vedno imela čas. Pa tudi kakšen bombon se je našel zanje. Le
Ana je stala bolj v ozadju in vzbujala vtis, da nekaj mrzlično
premišljuje. Ko jo je Jana opazovala, si je rekla: »Spet kaj grdega
namerava narediti meni ali Simonu?« Anina čustva pa so bila zelo
močna. Na vsak način si je želela oblatiti Simona, ker je bila nanj
strašno ljubosumna, ker so ga vsi imeli radi, nje pa so se mnogi
raje ognili. To jo je zelo jezilo. Zato si je spletla grozen načrt.
Takole si je mislila: »Jano bom zvabila na skedenj, kjer so bili
kupi sena, pripravljeni, da jih pokrmijo živini. Še prej ji bo
podtaknila pol tablete ekstazija. Ker ne pije nobenega alkohola,
bo tableta takoj učinkovala. Na senu bo Jano malo slekla. Potem
bo dala celo tableto Simonu. Ko mu bo začela delovati, ga bo
prosila naj jo pospremi, da gre iskat Jano. Tudi njega bo zavalila
v seno, kot prej Jano. Napol ga bo slekla, vmes pa mu bo tiho
govorila, da je Jana, ki ga neizmerno ljubi. Pila bo med z njegovih
ustnic in čutila dotik njegovega atletskega telesa. Nato bo oba
zaprla na skedenj. Točno bo pazila na čas, ko bosta še spala drug
ob drugem, bo očeta poslala na skedenj. Bo že našla kakšen
pameten predlog, da bo oče odšel tja.« Precej pozno je bilo,
nekaj vaščanov in predvsem otroci, so že odšli domov.
Ani se je vse izšlo točno po načrtu. Prav hinavsko je rekla atiju:
»Ati, že dolgo časa ne vem, kje sta Jana in Simon. Jano sem pred
dobro uro videla, kako je šla na skedenj. Pojdi no pogledat, kaj
že toliko časa dela tam!« »Daj no, daj, pa ne boš rekla, da te
skrbi za sestro? Prav, pa stopim na skedenj, da vidim, kaj se
dogaja?« »Le pojdi, ati, le pojdi,« je cinično govorila.
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Odprl je težka vrata skednja in prižgal luč. Mislil je, da se bo
zrušil. Zagledal je napol oblečena Simona in Jano, ki sta se ravno
prebujala. Stekel je v hlev po vedro hladne vode, ki je tam
čakala, da jo bodo zjutraj dali teličkom. S strašno jezo jo je vrgel
v mlada dva. »Kaj se dogaja, joj, moja glava, o, kako me boli.
Jana, kaj pa ti delaš tu? Zakaj pa si skoraj naga? Kaj se tu
dogaja? Ati, zakaj se tako jeziš? Kaj pa sem naredila narobe? Jaz
ne morem misliti, jaz nič ne vem!« »Utihnita in izginita v hišo,
da vaju ljudje ne bodo videli! Pa prav vidva! Strašno sta me
razočarala! Ne prikažita se več pred moje oči! Konec je, konec!«
Za skednjem je v temi stala Ana in poslušala. Neskončno je bila
srečna, da ju je pred atijem tako umazala. Ana, Ana, pridi, da se
bova poslovila od zadnjih sosedov. Potem bova pa še malo
pomagala pospraviti. Jera in Matija sta že zelo utrujena.« »Prav,
ati! Zakaj pa si tako slabe volje? Sta te naša fajmošter in nuna
razočarala? Kajne, le name se ne jeziš? Vem, da sta morala
narediti nekaj grdega?« »Tiho, ne vtikaj se! Naredi, kar sem ti
rekel! Jutri bo nov dan in o vsem se bomo pogovorili!« Jera je
vprašala Ano: »Kje pa sta Simon in Jana, da ju že dolgo nisem
videla?« »Za kazen sta morala v hišo. Nekaj grdega sta naredila,
da sta grdo razočarala atija.« »A res, kaj ne poveš? Si spet ti
imela vmes svoje prste? Če izvem, da je to res, boš že videla!«
»Se te že bojim, baba stara! Te bom že atiju zatožila!«
»Kaj pa se vedve gresta? Ima spet Ana predolg jezik,« je
zanimalo Matija, ki je prišel mimo. »Ana, Ana, kakšna hudoba si
ti! Le zakaj?« se je jezil sam zase.

(se nadaljuje)
Olga M. Kepic
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Prisrčno pozdravljeni:
- v enoti Preddvor ga. Ivana Škoda, g. Peter Zupin, ga. Anica Mravlje,
ga. Frančiška Dolinšek, ga. Štefka Talar, ga. Ana Zevnik,
ga. Marija Žagar, g. Andrej Žagar.
v enoti Naklo g. Ivan Čačić, ga. Vida Frelih,
g. Borislav Tkačik, ga. Bruna Jan.
Poslovili so se:
- v enoti Preddvor ga. Pavla Jenko, g. Jožef Bukovec, ga. Helena Štular,
ga. Frančiška Ajdovec.
- v enoti Naklo ga. Jožefa Rozman, ga. Slavka Dodič,
ga. Neža Žerovnik.
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Aktivnosti in dogodki v decembru 2016
- enota Preddvor Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
telovadba – od ponedeljka do petka
glasbene urice z Aleksandro – ponedeljek
ročna dela – ponedeljek in četrtek
vadba Žoga Bend – ponedeljek
vaje za vadbo spomina – sreda
skupinsko reševanje križank – petek
knjižnica – sreda
BioSinhron skupinska terapija – ponedeljek, sreda in petek
šah – sreda
biljard – četrtek
molitvena ura – petek
računalniške urice – individualno, po dogovoru
terapija in aktivnosti s pomočjo živali (Tačke pomagačke,
Ambasadorji nasmeha)
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MIKLAVŽEVANJE – z mladinci iz župnije Preddvor
sobota, 3. december, ob 15.00 uri v jedilnici
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 5. december, ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
DECEMBRSKA USTVARJALNA DELAVNICA – peka
prazničnih piškotov
sreda, 7. december ob 10.00 uri
__________________________________________________
PRAZNIČNI PROGRAM dijakov Gimnazije Franceta
Prešerna Kranj
četrtek, 8. december, ob 9.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
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MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
sreda, 14. december, ob 10.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
PRAZNIČNO KOSILO s Triom Storžič in obiskom Dedka
mraza in harmonikarico Darjo Jelenc
sobota, 17. december, ob 12.00 uri
__________________________________________________
SPREJEM Luči miru iz Betlehema – Skavti iz župnije
Preddvor
za datum se dogovarjamo
__________________________________________________
OBISK DUHOVNIKA
sreda, 21. december, ob 9.00 uri v novem domu in nato po
sobah
__________________________________________________
KONCERT Mešanega pevskega zbora Petra Liparja pri
DU Kranj
sreda, 21. december, ob 16.00 uri v jedilnici
__________________________________________________
ČAJANKA s citrarko Francko Šavs in pevci
četrtek, 22. december, ob 10.00 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
BOŽIČNA MAŠA
ponedeljek, 26. december, ob 14.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 28. december, ob 9.30 uri v gradu
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
sreda, 28. december, ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
___________________________________________________________

PRAZNIČNE GLASBENE URICE - KONCERT skupine
Dinamitki
petek, 30. december, ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
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Aktivnosti in dogodki v decembru 2016
– enota Naklo Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o
o
o
o

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

------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 1. december, ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
USTVARJALNA DELAVNICA z dijaki Biotehniškega centra
Naklo v organizaciji Rotary kluba Naklo Tržič
sobota, 3. december, ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
SKUPINA Lastovke
ponedeljek, 5. december, in ponedeljek, 19. december,
ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM učencev Valdorfske šole
Ljubljana OE Gorenjska
torek, 6. december, ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
POTOPISNO PREDAVANJE o Korziki, Maroku, Sudanu in
Kongu – Lara, Maja, Bojana in Tomo Križnar
četrtek, 8. December, ob 15.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
ponedeljek, 12. december, ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
torek, 13. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PRVA NAKLJANSKA SLIKARKA ga. Lucija Šubic –
predstavitev njenih del – Damijan Janežič
torek, 13. december, ob 15.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PLESNA PREDSTAVA Čarovnik iz Ozza – Skokice OŠ Naklo
sreda, 14. december, ob 16.15 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNIČNO KOSILO z Duom King in obiskom Dedka
mraza
torek, 20. december, ob 12.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
BOŽIČNA MAŠA
četrtek, 22. december, ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

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