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Trenutki ljubezni
Advent, Božič, novo leto, pust, post, Velika
noč. In kot da se že jutri krog ponovi. Tako
hitro čas leti, dobesedno leti, da sem se
zadnjič spraševala, če sem kakšen mesec
preskočila, če sem ga »izgubila« ali pa mi
ga je kdo »ukradel«.

Pa mi je odgovor bil že v naprej poznan. Jasno da ne. Čas gre s svojim tempom naprej. Vsak
dan znova, mi pa se izgubljamo v preteklosti,
se obremenjujemo s prihodnostjo, na trenutek
sedanjosti pa prepogosto pozabljamo.

milost prihodnosti še ni prišla. Strah in stiska je
nekaj človeškega, toda to pomeni, da ni resnične
vere. Razumeš?

Ko sem pred časom govorila s prijateljico in
ji potožila, kako me skrbi to, pa ono, mi je odgovorila, da ravno prevaja neko predavanje iz
francoščine v slovenščino. Z današnjo tehniko
sem še med najinim pogovorom, po elektronski
pošti že prejela prevod …

Ne govori mi več o moči! Milost je vedno predložena v izobilju. Ni na tebi, da jo osvojiš, ampak da ji ne postavljaš ovir! Svetniki niso heroji,
temveč ljudje z najmanjšimi ovirami božji milosti.
Ker milosti se upiramo. Svobodni smo v odločitvi
ali se milosti odpremo in zaživimo v sreči ali pa
se odločimo za mlačnost, ki prinaša nesrečo.«

V knjigi dr. Bernarda Pya »Dachau, moj krst«,
ki sem jo omenil včeraj, poglejmo kaj na to temo,
v grozotah pekla Dachaua, pravi oče Morelli
mlademu Bernardu Pyu:
»Če ti nimaš zaupanja, ga ustvari in zaupaj!
Zaupanje ne potrebuje napora. To je sprostitev.
Pravim ti, da se nasmehni sedanjemu trenutku.
Sedanji trenutek je cela večnost. Sprejeti v zaupanju sedanji trenutek, je najpomembnejši ključ
duhovnega življenja. In to je možno zaradi dveh
pripomočkov, dveh bergel, ki so ti dana: vera in
»dobra volja«, ki mora nadomestiti voljo …
Vsak trenutek ima svojo milost. Za to se ti lahko nasmehneš sedanjim okoliščinam in ohraniš
zaupanje. Prepovedujem ti, da se otežuješ s preteklostjo in še bolj, da se spuščaš v tesnobo zaradi prihodnosti. Ker milosti preteklosti ni več in

– Razumem, toda kje naj najdem moč, da bi
živel po božje?

Na nas je, na vsakemu posamezniku, da se
odloči živeti vsak trenutek, ne včerajšnji in ne
jutrišnji, temveč sedanji. Z veseljem, ki ga prinaša vsak nov dan in z upanjem, ki nam ga dajejo ljudje, s katerimi se srečujemo. Lahko pa
smo blagoslovljeni še bolj in mi dajemo upanje
ljudem. Za to nismo nikoli ne premladi, ne prestari. Ljubezen je brezčasna!
Ob velikonočnem praznovanju vam želim,
da bi se vsak trenutek zavedali, da nam prav
zmaga nad smrtjo daje moč in pogum, da se ne
oziramo v preteklost, temveč se veselimo vsakega novega dne. Vsakega novega trenutka ljubezni in Ljubezni.
● Sabina Lenarčič
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Sprejem stanovalcev v dom
Postati star je bolj naloga kot stanje. Če se jo
reši, je lahko starost prav tako lepa kot mladost, pa tudi smrt potem ni konec, temveč
sad. (Eugen Diederichs)

V

ečina starostnikov se za odhod v zavod odloči šele tedaj, ko izčrpa vse možnosti pomoči v domačem okolju. Tudi podatki o sprejemih v naš zavod v večini primerov to potrjujejo.
V zadnjem obdobju opažamo, ko so starostniki
oziroma njihovi svojci – pooblaščenci prosili za
sprejem šele tedaj, ko zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja in starostnih težav ni bilo možnosti oskrbe v domačem okolju.
Starostniki ob nenadni in nenačrtovani preselitvi lahko doživljajo hude osebne stiske, povezane z izgubo znanega okolja kot dela njihove
osebne zgodovine in njih samih. V pogovorih z
njimi poslušam različne osebne izkušnje. Nekateri menijo, da se je treba odločiti za odhod
v zavod takrat, ko si še pri močeh, da sam, brez
hujših stresov prenese preselitev, predvsem pa,
da to sprejme kot svojo odločitev. Povedo, da ni
lahko.
Prvi stik vzpostavijo s socialno delavko in
že ob telefonskem pogovoru z njo ali receptorjem lahko dobijo prijeten ali tudi neprijeten občutek. Veseli so, ko dobijo povabilo, da naj si
pridejo skupaj s svojci ogledati zavod. Večina
je povedala, da jim je bil ob prvem obisku všeč
zavod, tople barve na stenah, predvsem pa jih
je navdušil park. Nekateri si pred namestitvijo
ogledajo več zavodov, tako se lahko potem lažje odločijo, kateri od zavodov zadošča njihovim
potrebam in počutju.
Nekateri so s težkim srcem zapustili svoj
dom. Priznajo, da potrebujejo več časa, da se

prilagodijo življenju, sostanovalcem in zaposlenim v zavodu. Tem veliko pomenijo dnevna
druženja s sostanovalci in osebje, ki jim z razumevanjem in potrpežljivostjo stoji ob strani.
Imamo seveda tudi take, ki so dokaj zdravi
in gibljivi, v našem okolju so se dobro znašli.
Imajo pravzaprav veliko srečo, da je z njimi še
tako, da se lahko sprehodijo po bližnji okolici
ali gredo občasno s svojci domov na obisk. Na
pomoč radi priskočijo sostanovalcem in v polnosti živijo svojo starost.
Razveselim se vsakokrat, ko mi le kdaj pa
kdaj kakšen stanovalec reče, da je v našem zavodu po dolgih letih trpljenja ponovno zaživel.
Doma je bil osamljen, odmaknjen od vsega dogajanja, svojci so z njim grdo ravnali. Tukaj se
vsak dan nekaj dogaja, kar človeka ohranja zadovoljnega.
● Mirjam Zobec
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Otroci so naše bogastvo
Mama je ena sama. Kdo te zjutraj zbudi,pa čeprav se ji v službo
mudi? Kdo te zvečer poljubi in ti sklene male ročice, ter s tabo
moli Sveti angel? Potem te še pokriža in že se otrok prepusti
varstvu ljubljene osebe in mirno zaspi.

K

ako je lepo biti mama in ob enem tako težko. Kolikokrat so bile naše mame ali pa
me same v precepu,če delamo prav. Neki predavatelj je poudaril,da so otroci naše največje
bogastvo. A eden od staršev se je takoj oglasil
in vprašal: »A se da to malo bogastvo vsaj malo
zakopati, umiriti, da midva s ženo vsaj malo zadihava, saj to bogastvo nama že počasi načenja
živce. »Vsi smo se začeli smejati in potrdili, da
je vse to res. Predavatelj se zasmeje in odgovori:
»A imate še koga, da vam popazi vaše otroke?
Če imate, potem pustite svoj zaklad za nekaj ur
pri babici, stari mami ali pa prijazni sosedi...
in pojdita skupaj na sprehod, v kino ali pa na
obisk k prijateljem.«
O hvala ti Gospod za vse te babice, stare
mame, sosede, ki so pripravljene paziti naše
male zaklade.
Sedim v čakalnici. Pričakujem četrtega otroka in opazujem gospe, dame okoli sebe. Vse delujemo pomirjene in sproščene. Le neko dekle
sedi poleg mene in se v strahu ozira po čakalnici. Že njene oči mi povedo, da je prestrašena in
da ni vse v redu z njo. Kar naenkrat pa pristopi
k meni in me ogovori: »Gospa katerega otroka
pa pričakujete vi?« Jaz ji odgovorim: »Četrtega.« Pogleda me z velikimi solznimi očmi in
odgovori: »Četrtega? Jaz pa se odločam za prvega in še sedaj ne vem ali naj ga sprejmem ali
pa grem po napotnico ... saj veste zakaj.« Jaz ji
odgovorim nazaj:« Če hočeš me lahko počakaš,
da grem k zdravnici, potem pa greva skupaj na
kavico.« O Gospod hvala ti za te besede. In res
sva šli skupaj na kavo in veliko časa, nekaj ur

sva se pogovarjali o njenih problemih, mladosti, fantu, šoli... Pa tudi o mojem življenju in
mojih odločitvah. Dekletu je bilo ime Vanja in
tisti dan sem ji s pogovorom pomagala do svoje
odločitve, da sprejme svojega otroka. Kasneje
sem jo še enkrat srečala v čakalnici. Njene oči,
stisk roke in objem so mi povedali, da z veseljem pričakuje svojega otroka in da mi je hvaležna za moj dragoceni čas, ki sem ji ga pred
enim mesec namenila. Še sedaj po tolikih letih
mi je toplo pri srcu, ko se spomnim na to dekle. Hvala ti Gospod, da sem bila takrat orodje
v tvojih rokah in da si mi dal moč za vse kar
sem storila.
Hvala vam drage mame za vse kar ste storile
za nas in naj vas spremlja Božji blagoslov
● Martina Dejak
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Svetovni dan bolnikov –
god Lurške Matere božje

11.

februarja praznujemo god lurške Matere
božje. Pokojni papež Janez Pavel II. je ta
dan razglasil za svetovni dan bolnikov. Cerkev,
pa tudi družba nasploh, ta dan posveča razmišljanju in pozornosti do bolnikov in tistim, ki se
posvečajo delu z njimi.
Tudi pri Nas smo imeli na ta dan sveto mašo,
ki je bila darovana za namen tega dne. Maševal je župnik, gospod Škulj, ki je v polni kapeli
Doma nagovoril prisotne. Zbralo se je lepo število stanovalcev in zunanjih obiskovalcev, ki so
lepo sodelovali pri maši in petju. Gospod Škulj
je prijetno nagovoril prisotne in zaključil mašo
z Marijino pesmijo.
Hvala Vsem, še posebej gospodu župniku,
Francu Škulju za darovano mašo.
● Marinka Merzel

Sveti Jožef

S

veti Jožef naš čolnič vesla. Marija je zvezda nam sred morja, Jezus je z nami, viharje
miri, varno v nebesa se peljemo mi.
Sveti Jožef, ti modri krmar, družinam še našim bodi gospodar. Reši nas bede, morečih skrbi, sveto veselje nam v srcih prižgi.
Sveti Jožef, ti božji rednik, zadnjo uro ti bodi
nam pomočnik. Z Jezusom, z ljubo nebeško Gospo, srečno pripelji nas k sebi v nebo.
● Zvonko Vozelj

V razmišljanju, kako bi lahko naredili
nekaj velikega,
ne smemo prezreti drobnih vsakdanjih stvari,
ki jih lahko naredimo,
ki sčasoma zrastejo v nekaj velikega,
česar nismo mogli predvideti.
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Aleluja pojmo vsi,
Jezus vstal je in živi

V

elika noč vstajenja našega Gospoda in
Odrešenika Jezusa Kristusa je največji krščanski praznik. Bog oče je svojega sina Jezusa
obudil od mrtvih. Na Veliko noč se spominjamo
in globlje doživljamo, da je Jezus s svojo smrtjo
na križu uničil greh in premagal smrt in nam s
svojim vstajenjem od mrtvih iz groba tretji dan
odprl vrata večnega življena. Nedeljo Gospodovega vstajenja kristjani praznujemo slovesno z
velikonočno osmino. V teh dne sveta Cerkev še
posebno moli za novokrščence.
VSTAL JE KRISTUS ALELUJA,
VSTALI BOMO TUDI MI
Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se kristjan!
Smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji
dan. Dokazal božjo moč je to veliko noč.
Aleluja!
Tretji dan po silni smrti njega iščejo žene, z
Magdaleno v svetem vrtu gledajo zamišljene.
Le kje bi Jezus bil, njih ženin ljubezniv?
Aleluja!
Prvič se je bil prikazal Magdaleni v vrtu tam,
da živi očitno skazal je še Petru in ženam. In
dvema učencema, ki v Emavs potvala.
Aleluja!
Raduj se kraljica nebeška, aleluja, zakaj On,
ki si ga bila vredna nositi, aleluja je vstal, kakor je rekel, aleluja, prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja. Ker je
Gospod res vstal, aleluja.
O Marija bodi zdrava, aleluja, večna te obseva slava, aleluja. Sin ti bil na križ pribit je,
aleluja, zdaj pa vstal ves zmagovit je, aleluja.
Križev pot si z njim trpela, aleluja, vstalega si

zdaj objela, aleluja. Žalostna si solze lila, aleluja, zdaj raduj se mati mila, aleluja.
Mati zdaj ni več trpljenja, aleluja, zdaj veseli se vstajenja, aleluja. Meč ti je srce prebadal,
aleluja, Jezus živ bo večno vladal, aleluja.
● Zvonko Vozelj
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Učenci in učitelji PŠ Struge v domu
svete Terezije

V

sredo, 13. 1. 2016, smo učenci in učitelji PŠ
Struge obiskali bolne in ostarele v domu
sv. Terezije na Vidmu. Veseli smo, da nas vsako leto sprejmejo med sebe in smo tako del njihovega dopoldneva. Pripravili smo jim krajši
program ter jih ob koncu obdarili s skromnimi
darili.
Vsem varovancem doma sv. Terezije želim v
letu 2016 veliko zdravja in osebnega zadovoljstva. Če se nad vas zgrne temno nebo in sivi
oblaki, imejte upanje, da na nebu zasije majhna zvezda in vam vlije moč za nadaljnjo pot.
Osebju doma sv. Terezije iskrena hvala za
pogostitev in topel sprejem.
● Mojca Pugelj
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Kje si Uršika zala?
Na god sv. Matija, 24. februarja, so nas obiskali
otroci Osnovne šole Videm. Ob mentorici Emi
Sevšek so nam pripravili lep program.

K

er je bil 21. 2. Dan maternega jezika, je program, ki so ga pripravili lepo potrdil, da
imamo radi materni jezik. Ob pomoči Prešernovega dela Povodni mož, so pripravili igrico z
naslovom Kje si Uršika zala?
Uboga Urška se je zbudila v Ljubljanici, obkrožale so jo zelene, skuštrane vešče Ljubljanice, ki jih je doletela ista usoda kot Uršiko. Postavni Povodni mož jih je zapeljal na plesu in
odpeljal v svoje kraljestvo. V podvodnem svetu
Ljubljanice so se spremenile v zelene, skuštrane vešče in tako jih Povodni mož ni več maral.
Zato je šel vedno znova in znova na ples, da si
pridobi novo lepotico. Uršika se na koncu spremeni v veščo Podvodnega sveta in se privadi
kraljestva pod vodo.
Priložnost smo imeli poslušati tudi Martina
Krpana iz Visokega, ki nam je zelo doživeto razlagal kako bo šel nad Brdavsa. Res smo se nasmejali. Osnovnošolci so nam pripravili res lep

program. Pravi dokaz, da se učitelji v osnovnih
šolah zelo trudijo za ohranitev maternega jezika. Ob priklonu igralcev smo jim namenili lep
aplavz, ki so si ga nadvse zaslužili.
Hvala vam, da pomagate ohranjati lep, materni jezik. Pohvalno!
● Marinka Merzel
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Leon Oblak

Patrik
Ljubezen do ljudi bila je tista,
s katero plaz zaupanja je sprožil
pastir, ki božjo čredo je pomnožil
z besedo, ki je večna, jasna, čista.
Prevzel je slehernega antikrista,
ko mu je vero na srce položil
in Božje Trojstvo spretno mu razložil
s peresi tremi deteljnega lista.
Kot Oče, Sin in Sveti Duh so eno,
tako postanimo še mi enotni
in naj za druge nam ne bo vseeno.
Ne vztrajamo v sebičnosti sramoti,
bodimo upanje za svet rojeno
in kakor sveti Patrik dobrohotni.

Večer
Popoldne sence v vas gredo,
zvečer ogibajo se hiš,
čez reko v breg se dvigajo.
Za njimi mrak čez roso gre,
zalije hiše in pusti le tu in tam samoten krog
za soj z dvorišč in oken hiš,
ki trudne čakajo noči.
Tedaj je čas za vasovanje,
za vroč poljub,
za vrisk v vrtovih za vasjo.
Pod tvoja okna misel gre,
želi ti mirno, lepo noč
in spet dan bliže je jesen.

Trudna domačija
Ob cesti pod Krimom,
ob robu dremotnega barja
umira samotna kmetija.

Janko Gaber

Tat
Snoči sem kradel v predmestju,
kjer trnjeva Cvetka cvete,
v prahu sem pustil stopinje,
previdne stopinje tatu.
Zdaj sneg je zametel predmestje,
stopinje in ceste, ki v polja hite.
sinoči sem v predmestju kradel bolečino.

Okna že davno so votla in
njihova temna praznina
večerno svetlobo prebira.
Ob cesti pod Krimom
morda bo čez leta
pod kupi plevela umrla samotna kmetija.

Gospod Janez Gabrovšek recitira pesmi za Vrtnico. Napisal pod psevdonimom Janka Gabra.
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V spomin duhovniku zlatomašniku
in cerkvenemu skladatelju
Francu Blažiču
Duhovnik zlatomašnik in cerkveni skladatelj gospod Franc Blažič
se je rodil 27. septembra 1897 v Žužemberku na Dolenjskem. Umrl
je v župnišču v Kolovratu pri Izlakah v dekaniji Zagorje ob Savi , 23.
februarja 1972, star 75 let.
Gimnazijo je obiskoval v Šentvidu nad Ljubljano in jo uspešno končal z odličnim uspehom in prav tako tudi študij teologije. V mašnika je bil posvečen 18. julija 1920 v stalni cerkvi
sv. Nikolaja v Ljubljani. Kaplanoval je v Višnji
gori, v Vodicah nad Ljubljano kot vikar v Novem mestu, nato na Vrhniki in v Trebnjem. Leta
1935 je odšel službovat v župnijo Štanga v dekaniji Litija, kjer je ostal do nemške okupacije.
Zatem je bil preseljen na Hrvaško v djakovsko
škofijo in tam ostal polnih enajst let. Leta 1952
se je vrnil v Slovenijo, v župnijo Ribnica na Dolenjskem, kjer je bil eno leto duhovni pomočnik
in organist. Od tam je odšel v dekanijo Vrhnika,
kjer je tri leta vodil ekspozituro Bevke. Zatem je
odšel za organista v župnijo Gornji grad in od
tam v župnijo sveti Marko niže Ptuja v mariborski škofiji. Od tam se je vrnil v ljubljansko škofijo v župnijo Šentgotard pri Trojanah, kjer je
služboval kot organist. Zatem je odšel v župnijo
Kolovrat. Naselil se je v župnišču v Kolovratu,
kjer je živel kot upokojeni duhovnik vse do svoje smrti. Maševal je v župnijski cerkvi svetega
Lovrenca, diakona in mučenca, služboval pa je
kot organist na cerkvenem koru. Rajni duhovnik Franc Blažič je bil glasbeno zelo nadarjen
in je tudi izdal 30 zbirk svojih skladb. Njegove
pesmi se še vedno veliko pojo, posebno še po
cerkvenih korih naših slovenskih cerkva. Med
njegovimi skladbami še posebno prevladujejo
Marijine pesmi.
Po mnenju cerkvenih glasbenih strokovnjakov so njegove skladbe tehnično dovršene in

zelo pevne. Še štiri dni pred smrtjo je priredil
znano nagrobnico »Človek, glej življenje svoje«
za moški pevski zbor in jo še poslal organistu
Dežmanu v Kočevje. Pogreb pokojnega duhovnika Franca Blažiča je bil 26. februarja 1972
na farnem pokopališču v Kolovratu. Pogrebni
obred in pogrebno sveto mašo je ob somaševanju sobratov duhovnikov in veliki množici
vernikov vodil ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav Lenič. V imenu organistov se mu je na
pokopališču pri grobu lepo zahvalil kočevski
organist Dežman.
Gospod daj mu večni mir in pokoj. In večna
luč naj mu sveti.
Naj počiva v miru!
● Zvonko Vozel
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Krajčkova Tončka
Gospo Antonijo Zevnik poznajo prav vsi
starejši Dobrepoljci. Vsi so jo poznali kot
Krajčkovo Tončko, saj so imeli doma že davno
prej gostilno, v kateri se je prav vsak domačin
rad ustavil.

R

odila se je 1929 leta na Vidmu. Ata se je
pozno poročil z mamo. Imela je starejšega
brata Mirkota in sestro Julči. Rodila se je kot tretji otrok. Komaj ji je bilo štiri leta, ko ji je umrla mama. Mame se spominja, kot zelo dobre in
pobožne ženske. Ata se je nato prav kmalu poročili z domačo deklo, ki je bila skoraj dvajset
let mlajša od njega. Rodila sta se še dva brata,
Milan in Tonček.
Brat in sestra sta oba študirala, Julči v Ljubljani, brat v Beogradu za oficirja. Le Tončka je
ostala doma in pomagala pri domačih opravilih in kasneje tudi v gostilni. Že od malih nog
je morala kar veliko in trdo delati. Ker so imeli doma gostilno in mesarijo, je morala paziti
na mlajša brata. Tudi dela na kmetiji ni nikoli
zmanjkalo, imeli so krave, pujse in kokoši. Pri
njih je bilo kar nekaj dekel in hlapcev. Imeli so
veliko obdelovalnih njiv. Vse so pridelali doma.

Lep del dohodka jim je prinesla tudi gostilna.
Med drugo svetovno vojno so ata, brata in
sestro odpeljali v internacijo na otok Rab. Z mačeho sta jim pošiljali pakete hrane, da so preživeli. Gostilna je bila tisti čas v najemu, imeli so
jo Italijani. Starejšega brata so med vojno ubili
partizani. Ko je prišel ata domov, se je zaradi
nastalih okoliščin ločil od žene. Mačeha je dobila službo v Ljubljani in odpeljala oba brata
s sabo. Z mlajšima bratoma je imela zelo malo
stikov. Tonček se je izučil za električarja, Milan
je postal profesor.
Tončka se je poročila pri 25 letih. Njen mož
je prihajal iz Bruhanje vasi. Spoznala sta se
kar v domači gostilni, postala sta prijatelja in
se nato poročila. Bil je tri leta starejši od nje.
Otrok v njunem življenju ni bilo, jih Bog ni dal.
Tončka pravi, da gotovo zaradi preobilice dela
v mladosti in ne najbolj zdravega telesa. Mož
se je s tem sprijaznil.
Ker možu delo v gostilni ni ustrezalo, se je
zaposlil v Taboru v Grosuplju. Ko je oče umrl,
je službo pustil. Prodala sta gostilno in sezidala novo hišo blizu stare. Mož je kasneje dobil
službo v trgovini Tabor na Vidmu. Tudi Tončka
si je poiskala drugo delo in sicer je prodajala v
videmski trafiki, kjer so imeli cigarete in časopis. Delo je bilo lepo.
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S sestro Julči sta imeli vseskozi zelo lepe
odnose. Poročila se je v Ljubljani in rodila tri
otroke, najprej dvojčici, nato pa še fantka. Zelo
je povezana z njimi. Do nedavnega sta imeli dobre stike, sedaj pa je tudi ona v domu za ostarele, tako da se slišita le še po telefonu.
Ko je mož umrl, je gospa Tončka prišla v naš
zavod, hišo je dobil nečak in jo zaupal v roke
dobrim ljudem. Pravi, da ji je pri nas lepo, da je
bila lepo sprejeta in da ima vsega zadosti. Zelo

rada hodi na telovadbo, na različne dopoldanske in popoldanske skupine, pred vsemi temi
dejavnostmi pa ima vedno prednost sv. maša.
Sv. mašo redno obiskuje vsak dan in pravi, da
ji to zelo veliko pomeni. Tudi v popoldanskem
času, ko ni maše, gre v kapelo, kjer moli in prosi za druge. Na popoldanskih skupinah nam
velikokrat zapoje ali zrecitira kakšno staro, že
pozabljeno pesem.

Prišel pomladi prvi dih
Prišel pomladi prvi dih, v grmovju poje slavec tih,
ko na razpotju za vasjo, podal mi zadnjič je roko.
Ne jokaj dekel, saj ti zvest ostanem v krogu tujih mest,
še prej kot teden bo minil, se pismonoša bo zglasil.
In res, ko teden je minil, se pismonoša je zglasil,
za njim pa eden, dva, trije, so tolažili ji srce.
Ah, zdaj pa dolgo pisma ni, dekle pa vedno bolj bledi,
Obupno gleda zre dekle, ko pismonoša mimo gre.
Sočutno mati gledajo, in skrbno z glavo majejo,
le kaj je tebi otrok moj, o dobri Bog, kaj bo s teboj.
V glavi čudno mi šumi, v prsih strašno me tišči,
zame pomoči nič več ni, zame pomoči nič več ni.
Le kaj si ji nezvesti mož, dekle leži že sredi rož
in govori ji na smehljaj, jaz tudi sem nevesta zdaj.

Zapisano po nareku stanovalke Antonije Zevnik. Pesem je stara in se jo je naučila po radiju.

14

Vrtnica št. 46

marec 2015

Intervju z novo stanovalko
Jožefo Zupančič
Od kod prihajate?
Rodila sem se v Viru pri Stični, leta 1933, kot
predzadnja deklica v družini. Bilo nas je pet deklet. Rozi, Lojzka, Mari, jaz Pepca in Angelca.
Zelo smo se razumele in si med seboj pomagale.
Tudi kasneje, ko smo se poročile in odšle vsaka
v svoj novi kraj. Ko sem bila stara 9 let, nam je
med vojno umrl oče in mama nas je sama vzgajala naprej.
Kdaj ste spoznali svojega moža?
Sestra je imela gostilno in trgovino na Polici.
Pomagala sem ji pri tem delu. Tam sem spoznala svojega moža. Po poklicu je bil elektromonter. Takoj je preskočila iskrica. Hodila sva dve
leti.
Kdaj ste se poročili?
Leta 1959 sem se poročila in z možem sva si
ustvarila dom in družino. Imam hčerko in sina
ter štiri vnuke. Bili smo zelo srečna družina. Sin
in hčerka sta doštudirala, se zaposlila, sedaj so
že tudi vnuki pri svojem kruhu. Vsi me imajo
zelo radi, še posebej snaha, me spoštujejo in
me redno obiskujejo. To najbolj občutim zdaj,
ko me je zapustilo zdravje.

Kje ste bili zaposleni?
Moja prva zaposlitev je bila v Kovinostroju
v Grosuplju. Opravljala sem dela na stružnici. Delo je bilo naporno, a dobro plačano. Potem sem se poročila, ostala doma deset let ter
vzgajala otroka. Moja naslednja služba je bila
v motelu v Grosuplju in po desetih letih sem to
službo zamenjala in šla delati v vrtec. Tu sem
preživela nalepša leta in trenutke v moji delovni dobi.
Ali ste imeli kak hobi?
Rada sem kvačkala, šivala in delala gobeline. Oroške oblekice sem naredila večinoma
sama. Naredila sem tudi veliko gobelinov, katere imam rastavljene po celi hiši. Doma smo
imeli veliko zemlje. Vso zelenjavo, krompir,

Ga. Zupančič pridno in redno hodi na telovadbo in skupinske terapije, kjer je v dobri družbi naših stanovalcev.
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Danica Cvar nam je poslala dve pesmi svojega očeta, ki so nastale na delu v Nemčiji, kjer je bil 12 let.

Franc Levstik

Odrezane peruti

solato, papriko in paradižnik sem pridelala doma. Vsa hiša je bila v cvetju. Tudi na
oknih so cvetele rože. Zelo rada sem skrbela
za rože.
Ali ste hodili kaj na počitnice?
Na počitnice in dopust nismo hodili, ker
je bil mož bolan, imel je sladkorno , pa tudi
z denarjem smo bili bolj na tesnem.
Kako to, da ste se odločili, da greste v
dom?
Že kar nekaj časa sem v pokoju, zadnje
čase mi je bolezen preprečevala, da bi opravljala vsakodnevna opravila, tako smo se z
mojimi dragimi domačimi domenili, da grem
v dom. Upam, da bom ugodnosti doma uživala še kar dolgo in da mi bo zdravje še dolgo služilo.
Kako se počutite pri nas?
Ker sem bila sedaj sama doma, zdravje
me je zapustilo, nisem več mogla skrbeti
sama zase in tako se pri vas v domu. Tukaj
se počutim zelo dobro. Dom je lep, oskrba
je v redu, hrana je zelo dobra, pojem prav
vse kar dobim(smeh) . Osebje je čudovito in
prijazno, kljub obilici dela. Spoznala sem
že kar nekaj stanovalcev s katerimi se lahko pogovarjam, spijemo kavico in se igramo
družabne igrice. Prav hitro sem se privadila
na utrip življenja v domu. Dan mi še kar prehitro mine. Najbolj pa sem vesela, da grem
k maši. Veselim se vsakega dne, saj mi vsak
dan prinese kaj novega in lepega.
● Andreja Štrubelj

Odrezane so mi peruti,
srce mi vedno drgeta.
Kako odšlo mi bo življenje,
iz tega revnega sveta.
Že v zgodnjih mladih letih
imel velike sem skrbi.
Kako bi gnezdi si ustvaril,
ko nikjer ga bilo ni.
Solza meni se utrne,
ko premišljam na mladost.
Nikoli nisem bil svoboden
in nikoli tudi prost.

Obletnica poroke (30. 5. 1985)
Danes obhajava 30 let poroke,
imela štiri sva otroke.
Vse lepo si negovala,
tudi mene spoštovala.
Imela si me za moža,
spoštovala kar se da.
Mnogokrat sem te razžalil,
naj se ti danes oprostim.
Ker ljuba ženka zlata,
30 let s teboj živim.
Presrečen bom s teboj do groba,
kjer čista najina je zvestoba.
Naj ne spominjam se težkih dni,
saj za nami so odšli.
Kdaj minila so ta leta,
to pesnik je zapisal vse.
Da življenje res je kratko
in človek mlad tega ne ve.
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Popoldansko druženje
s stanovalci
V naši popoldanski skupinici se imamo lepo. Veliko se
pogovarjamo, pojemo, kartamo in seveda, najraje pijemo
kavico. Vsak dan je drugačen od prejšnjega.

V

čeraj je omamno dišalo po palačinkah, danes pa smo se pogovarjali o pomladi in o
Veliki noči. Kar nekaj zanimivih misli so povedali naši stanovalci, zato sem jih zapisala in jih
predajam naprej.
Zupančič J.: Pomladi se vsi veselimo, rožice cvetijo, ptički pojo, začnejo se poljedelska
dela, sajenje krompirja, čebulčka in česna.
Sršen M.: Sonce se bo ogrelo, ptice selivke
se bodo vrnile iz toplejših krajev – štorklja , lastovica, kukavice, škorci ... Zimski zaspanci, kot
so polh, ježek in medved se prebudijo in pridejo
na plano v naravo.
Zevnik K.: Gospodinje začnejo nabirati regrat za zgodnjo solato. Taka solata je polna vitaminov. Po senožetih kmetje grabijo in obenem
čistijo listje in dračje, da si pripravijo lep teren
za košnjo. Maja zacvetijo šmarnice, še prej pa
teloh, resa, zvončki, kronice in tulipani.
Vidic J.: Sonce postaja vse toplejše. Dan se
daljša in noči se krajšajo. Konec marca se pre-

makne ura in bo treba eno uro prej vstati iz postelje.
Zevnik K.: Pred Veliko nočjo se generalno
čisti po hiši in okoli nje. Umijemo okna, pometemo pajčevine, posesamo stanovanje, namažemo tla, da se svetijo. Prezračimo omare in
obleke, da bomo lahko velikonočne praznike
slavili in praznovali v čistem okolju. Za Veliko
noč spečemo potico in kolačke, kuhamo šunko
in ajdove štruklje, barvamo jajčka in pripravimo
korenine hrena. Velikonočna sobota je v znamenju blagoslova ognja in velikonočnih jedi.
Pripravimo pleteno košaro, vanjo položimo vse
dobrote, ki smo jih pripravili in jih nesemo k žegnju v cerkev ali k vaški kapelici. Velikonočna
nedelja se začne z rano mašo v cerkvi in vstajenjsko procesijo, nato pa se nadaljuje doma z
veliko pojedino z žegnjem. Le tega so bili deležne tudi domače živali. Od žegna se ne sme nič
vreči v smeti, stran. Vse olupke, drobtine in kosti vrže gospodinja v ogenj, jajčne lupine pa se
potresejo okoli hiše, da odženemo stran kače in
mrčes. Velikonočni prazniki se zaključijo z velikonočnim ponedeljkom, ki je dela prost dan.
● Andreja Štrubelj
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Pletenje košar
Pletarstvo je zelo stara obrtna dejavnost. Pletena posoda in druga oprema
sta spremljali človeka v vsakdanjem življenju na vsakem koraku. Iz
antičnega obdobja imamo upodobljene košarice na nagrobnikih, v gotiki
na freskah, pozneje pa jih srečujemo na drugih upodobitvah.

Č

eprav je bila pletarska obrt vseskozi zelo
pomembna, tudi pogosta in močna, ne poznamo cehovskih organizacij, ki bi združevale
poklicne mojstre. To obenem dokazuje, da je
bila ta obrt vselej poglavitnem dodatna dejavnost podeželskega prebivalstva. Vedno se je
namreč povezovalo z drugo gospodarsko panogo, predvsem s kmetijsko. V začetku je pletarska dejavnost zadovoljevala predvsem domače
potrebe. V nekaterih krajih jih je presegla in
se razvila v pravo obrt za tržišče. Poznamo kar
cele vasi, ki so delali za prodajo, so pripadali
največkrat gospodarstvu šibkejšemu sloju. To
so bili predvsem mali kmetje, bajtarji in gostači.

uporabljajo ljudje pri delu doma in na polju, za
shranjevanje, prenašanje in prevažanje. Za te
izdelke je značilno pletivo, ki po svoje loči posamezna območja, kjer se je razvijala pletarska
obrt. Tako v grobem ločimo izdelke iz slame,
ličja, vrbovega šibja in vrbovih viter, leske, leskovih viter, smrečja in srobota. Vsako pletivo
se je v pletarstvu izkazalo za zelo uporabno. Za
razvoj pletarstva v posameznih krajih je značilno, da se je usmerjalo po pletivu, ki ga je bilo
največ pri roki.

Večkrat je pletarstvo dopolnjevalo tudi druge obrtniške dejavnosti, predvsem tiste, ki so
bile vezane na določen letni čas. Mnogi zidarji
in tesarji so se pozimi ukvarjali s pletarstvom in
tako preživeli svojo mrtvo sezono.

Tudi v našem Domu smo si ogledali prikaz
pletenja košare iz vrbovih viter. Konec meseca januarja nas je obiskal g. Metod, ki nam je
pokazal, kako on izdela košaro. Možnost smo
imeli preizkusiti spretnost svojih prstov tudi
mi. Nastali sta dve lični košari, ki jih je g. Metod doma le še dokončno zadelal in nam sedaj
krasita glavni vhod Doma. Vanj se lepo podajo
trobentice, ki prijazno kličejo pomlad.

Izdelovalo se je predvsem izdelke, ki jih

● Marinka Merzel
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Pustovanje 2016
Letošnji pust je bil zelo zgodaj, 9. februarja. Dogovarjala sem se
za obisk kurentov, a so mi hitro postavili pred oči kratek pustni
čas (med svečnico in pustnim torkom), da bodo težko našli čas,
da odženejo zimo iz Dobrepoljske doline.

K

er smo teden pred pustnim torkom po našem domu omejili obiske zaradi respiratornih obolenj, je bil pust čisto na kocki.
Letošnji pust je bil vseeno zelo glasen in
živahen. Že dopoldne so nas obiskale skupine
maškar iz vrtca Videm. Otroci so rajali in zapeli
nekaj pesmic. V času pred kosilom so raztegnile meh na harmoniki maske iz osnovne šole in
se v različnih maskah sprehodile po hiši.

V popoldanskem času se je pustovanje začelo na terasi Doma, ki je bilo letos živalsko
obarvano. Zbrale so se vsevede sove, pisani
metulji, zvita lisica, glasni slon, ptice ... in pes
ter pisana mačka, da bi sodelovale v igri Zadeni klovna. Žoga je bila igriva in nagajiva in je
znala kar dobro ponagajati. Težko je bilo zadeti
klovna v usta. Vendar si je vsak uspel priigrati
pustno nagrado. Bilo je kar nekaj smeha in vriskanja, tudi zunanji gledalci so bili navdušeni.
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Ker smo se za kosilo mastili z
dobrim kosilom in se posladkali
z pustnim krofom, smo ob koncu
tekmovanja poizkusili slastne flancate, ki so jih pripravili stanovalci
na oddelku za demenco. Mmm ...
bili so zelo pustno sladki.
Zime nam sicer ni uspelo odgnati, saj je, zopet v postnem času,
deželo spet pobelil sneg. Poskušali
bomo zopet drugo leto.
● Marinka Merzel

KUHARSKI RECEPT
Vipavski štruklji z vaniljevo kremo
Sestavine
Kvašeno testo
500 g moke
2 jajci
20 g kvasa
Ščep soli
Mleko po potrebi
Nadev
300 g mletih orehov
2,5 dl mleka
Rozine
150 g sladkorja
Nastrgana limonina lupina
Cimet
Krema
150 g bele čokolade
150 g vaniljevega sladoleda
Pripravimo kvašeno testo in ga pustimo vzhajati. Za nadev zavremo mleko in poparimo orehe,
dodamo ostale sestavine in zmešamo.
Vzhajano testo razvaljamo v pravokotnik in ga
namažemo z nadevom ter zvijemo. Nato ga
zavijemo v aluminijasto folijo, ki smo jo nama-

zali z maščobo. Štruklje pustimo nekaj časa, da
vzhajajo. Kuhamo v slanem kropu 40 minut.
Kremo pripravimo z belo čokolado, ki smo jo
stopili nad vodno paro in vanjo primešali sladoled.
Štrukelj odcedimo, odvijemo in narežemo na
rezine. Prelijemo jih z vaniljevo kremo.
Sladica je bila postrežena aktualnemu predsedniku Evropske komisije Jean – Claude
Junckerju med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2008. Nad sladico je bil
navdušen.

● Janez Potokar
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Izvajanje metode EFT
v domu sv. Terezije
Najprej vas želim seznaniti, kaj je to EFT (Emotional Freedom
Techniques). EFT je nova tehnika, namenjena sprostitvi in umirjanju,
blaži zaskrbljenost, vznemirjenost, poveča naše telesno zavedanje in
omogoča nove, pozitivne poglede na situacijo.

M

orda še niste slišali za EFT tehniko, verjetno pa čisto dobro poznate terapije z
akupunkturo, akupresuro in podobne. Vse te
terapije spadajo v družino energetskih terapij,
s katerimi se uravnovesi pretok energije, ki potuje po telesnih kanalih – meridianih.
Točke, po katerih tapkamo, ležijo na našem
telesu - sliki spodaj

4. Trikrat ponovimo stavek na karate točki.
5. To isto težavo izpostavljamo še na naših
točkah od vrha glave po točkah, ki so na prvi
sliki (obraz). Vse to lahko večkrat ponovimo.
Tako sem vam čisto na kratko predstavila
metodo EFT, za več informacij je na voljo spletna stran EFT priročnik.
Sama prihajam v dom Sv. Terezije že drugo
leto, kjer enkrat mesečno izvajam tehniko za
stanovalce doma. Med izvajanjem jih večkrat
spomnim na dihanje, usmerjam jih po točkah
in tapkanje poteka počasi, tako da mi lažje sledijo.
Ko sem začenjala, sem s strahom stopila
pred stanovalce, vendar moram povedati, da
so z veseljem sodelovali. Sedaj po večkratnih
obiskih pa stanovalci komaj čakajo, pravijo, da
se počutijo zelo dobro, da se sprostijo in imajo
drugačen dan.

1. Pričnemo na karate točki (štev.13), na kateri izpostavimo svojo težavo in vse, kar ob tem
čutimo, ter se nanjo osredotočimo (negativno
izkušnjo, misel, čustvo).

Tako kot pravi Louise Hay: »Vsi odgovori na
vsa vprašanja, ki si jih boste kdajkoli zastavili, so prav tu v nas. Vsakokrat, ko rečete: 'Ne
vem', si zaprete vrata lastni modrosti. Smo na
neskončnem potovanju skozi večnost. Kar daste, boste prejeli, ko se boste postarali.

2. Istočasno težavo ocenimo, kako močna je
(1-10).

Vesela sem, da sem dobila možnost učiti se
in biti učitelj, zelo rada pridem v dom in poklepetam s stanovalci.

3. Oblikujemo si afirmacijo (stavek) v zvezi
s težavo.

● Stanka Kuplenk
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Lasišče svojo vlogo išče
Lasje so specializirano tkivo kože predela glave. Glede na svojo
raznolikost velikokrat služijo kot označevalci nekega posameznika.

K

er se ločijo po dolžini, barvi, trdoti in obliki, označujemo posameznika prav s temi
lastnostmi; denimo dolgolasec, plešec, rdečelasec, skodranec itd. Z načrtnim postopkom
oblikovanim lasem rečemo frizura. Frizura je
bodisi stilistično, bodisi modno sporočilo okolici, čigar sporočilna vrednost je opredelitev sebe
kot pripadnika neki skupini ali pa izkazovanje
sebe kot nekoga, ki sledi modnim trendom. Poleg oblačila so torej lasje prvi indikator, ki ga
okolica uporabi za opredelitev značaja, še preden človeka dobro spozna. A nemalokrat ugotovimo, da ni pametno soditi človeka po njegovih
laseh oziroma frizuri. Pravo merilo za odražanje
značaja je namreč skrito pod bolj ali manj poraščeno pokrovko in temu merilu rečemo možgani. To pa je v resnici prava tovarna procesov
našega vedenja, ki nas naredi take, kot v resnici
smo, ne glede na frizuro. Tovarna vedenjskih
procesov pa lahko hitro zastara, če je sproti ne
moderniziramo. A mnogi tega ne razumejo, saj
se ne zavedajo, da je potrebno za njeno modernizacijo veliko truda za zdrave navade in odrekanja slabim razvadam. Mnogi menijo, da bodo
izboljševali delovanje živčnega sistema zgolj z
urejanjem svojega zunanjega videza. Zdravje
našega živčevja pa ni odvisno od tega, ampak
od zdravega življenjskega sloga. Pa ne samo
dokler smo mladi, ampak vselej, tudi na stara
leta. Če bomo namreč z zdravimi aktivnostmi
zamaknili starostno pogojene okvare srca in
ožilja, bomo podaljšali tudi obdobje zdravega
razuma in zavedanja. Naj ostane ocenjevanje
oseb po laseh torej zgolj na nivoju sproščenega
trača in naj postanejo resnični kriteriji za oceno
o nekom drugem spoznanja o njegovi srčni kulturi. Lasje lahko torej ostanejo neke vrste okras,

grelec glave, preprečevalec sončnih opeklin
glave ter enota posameznikovega zunanjega
opisa. Že s tem bodo svoje poslanstvo izpolnili
v polni meri.
● Dr. Marić Zdravko
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Razvedrilo
NEBESA

Starejši par ne preživi prometne nesreče. Prideta v nebesa.
Žena: »Joj, kako je tle lepo,
ampak tle je pa res lepo, a ne
dragi kako je tle lepo ...«
Mož: » Nehej že enkrat! Če me
nebi ti kar naprej futrala s tvojo zdravo prehrano, bi mi blo
lahko že najmanj 15 let tako
lepo!«

KDO JE GAZDA?

Mož je pravkar končal branje
nove knjige z naslovom »Lahko ste gospodar v svoji hiši«.
Oddrvel je v kuhinjo in stopil
naravnost proti ženi. Uprl je
prst v njen obraz in ostro dejal:
»Vedi, da sem od zdaj naprej
jaz gospodar v tej hiši in moja
beseda je zakon!
Zvečer mi boš pripravila gurmansko večerjo in ko bom pojedel, mi boš servirala sijajno
sladico.
Po večerji bova šla v spalnico
in se ljubila tako, kot jaz hočem. Potem mi boš pripravila
kopel, da se bom lahko sprostil. Umila mi boš hrbet in me
zbrisala, nato pa mi boš prinesla pižamo.
Nato mi boš zmasirala stopala
in roke. Ugani, kdo me bo oblekel in počesal, ko bo to opravljeno?«
»Jaz bi rekla, da upravnik pogrebnega zavoda!«

BLONDINKI

Dve blondinki na sprehodu
najdeta dve bombi.
Razmišljata, kaj storiti.
Pravi prva: »Najboljše je, da jih
neseva na policijo.«
»Kaj si ti nora, to je nevarno,
kaj če katera eksplodira?«
»Pa kaj, bova pa rekli, da sva
samo eno našle.«

LJUBEZEN

»Odkar te poznam, ne morem
več ne piti ne jesti!« je zavzdihnil mladenič svojemu dekletu.
»Kaj me tako zelo ljubiš?«
»Ne, bankrotiral sem!«

POČITNICE

Dedek in babica se peljeta z
vlakom na počitnice. Nenadoma babica prebledi: »Ježešmarija, štedilnik sem pozabila
izklopiti. Veš da nama lahko
zgori hiša!«
Dedek na to pomirjujoče: »Nič
ne bo pogorelo, ker sem pustil
teči vodo v kopalnici.«

PRETEP V GOSTILNI

Mlajši in starejši policist patruljirata po ulici. Dežurni jih po
radijski zvezi napoti na intervencijo v gostilno, kjer je množični pretep.
''Kar ti pojdi noter, ker si mlajši, in poglej ali je gneča,'' reče
starejši policist. Mlajši se takoj
vrne s krvavim nosom: ''Nobene gneče, takoj sem bil na vrsti!''

ZASLUŽEK

Elektrikar je za popravilo aparata v stanovanju odvetnika
porabil le nekaj minut, ko pa je
napisal račun, mu je odvetnik
dejal:
»Dvajset tisočakov za teh nekaj minut dela!? Toliko v tako
kratkem času še jaz nikoli nisem zaslužil!«
»Jaz tudi ne, dokler sem bil odvetnik.«

PADALSTVO

V padalski šoli vpraša učenec
inštruktorja, kaj mora storiti,
če se padalo ne bo odprlo.
»Ne skrbi! Ni se še zgodilo, da
bi kdo ostal v zraku!« ga potolaži inštruktor.

LAS

Kaj pomeni en las na plešasti
glavi?
»Spomenik padlim.«

V DEŽELO NAŠO PRIŠLA JE POMLAD
Sončen, topel in lep je ta pomladni dan, ker s soncem ves je obsijan. Ob potočku se
srnica napaja, grmovje ob gozdu pa mačice krase, človeka pa prav nežno boža kukavice glas. Zvončki in teloh, nežne trobentice in dišeče vijolice pa lepe trate in zelene
livade krase. Drevesa po vrtovih cveto, po vejah pa ptički prav lepo pojo, Mariji Devici,
nebeški kraljici čast in pozdrave dajo.
Že šmarnice bele cveto in vrtnice venec pleto, da krasnega maja se slava obhaja cvetlici Mariji lepo. Pomlad najlepši ti si letni čas, najbolj bogata si pomlad, zato največji ti
si naš zaklad. Nadvse radostno in srečno je naše srce, ko to čudovito lepoto stvarstva
opazuje.
Zvonko Vozel
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