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Jubilej
»Dni naših let je sedemdeset let,
Če smo krepki, osemdeset let«
(Ps 90, 10)
Takole je zapisal psalmist, ko je razmišljal
o minljivem človeku pred večnim Bogom.
Naš dom, ki v teh dneh praznuje, nima tako
častitljivega jubileja, skriva pa v sebi veliko
več.

O

d osemdesetih stanovalcev, ki bivajo v našem domu, jih je sedem vstopilo v Zavod
sv. Terezije v prvem letu delovanja. V tem prvem desetletju delovanja je dom za krajše ali
daljše obdobje nudil institucionalno varstvo in
s tem varnost, nego, socialno in zdravstveno
oskrbo, telesno in duhovno oporo več kot 400
stanovalcem.

tudi mansardo, ki je bila v lasti države. Ostajamo realisti, da se je za boljši jutri potrebno truditi vsak dan bolj in vsak dan vlagati napore in
talente, vsak na svojem področju.

Institucionalnega varstva in vseh storitev,
povezanih z njimi, ni brez aktivnosti drugega,
brez zaposlenih. Lepo je, da je v domu zaposlenih kar 20 delavcev, ki so nastopili svojo službo
v prvem letu delovanja. Seveda je tudi med zaposlenimi več sodelavcev, ki so bili ali pa so še
povezani z domom krajši ali daljši čas.

Hvala dragi stanovalci, ki nas vse zaposlene
vspodbujate, nas pohvalite, kadar ste zadovoljni, nam pokažete, da nam skupaj uspeva delati
nekaj dobrega. Hvala tudi za kritiko, posebej
takrat, kadar je podana z željo po izboljšanju.

V teh prvih desetih letih se je torej odvilo v
domu veliko različnih zgodb, dogodkov, veselih in žalostnih stvari. Praznovali smo več kot
tisoč rojstnih dni, od tega dva stoletna. Veselili
smo se novih rojstev naših zaposlenih. Žalostili
smo se ob smrti prijateljev, stanovalcev in tudi
sodelavke, ki so umrli in verujemo, da za nas
prosijo pri Gospodu. Nemočni smo opazovali,
kako majhni smo proti naravi, proti vodi, ki nas
je kar dvakrat »zalila«. Veseli smo, da spremljamo in uvajamo nove metode socialnega varstva
starejših. Zadovoljni smo, da smo uspeli pridobiti družabni prostor s pokritjem terase. Veseli
smo, da je dom v celoti naš, ker smo odkupili

Vzponi in padci, veselje in žalost. Pa vendar
smo prepričani, da nam je v tem času uspelo
privabiti več veselja, več nasmehov na ustnice
in več hvaležnosti v srce.

Hvala dragi sodelavci, ker se trudite, da smo
vsak dan boljši, da morda pridete tudi s stisko v
srcu v službo, pa najdete v pogledu nemočnega zahvalo in moč, da prestopite svojo stisko in
ostanete v »služenju« nemočnega. »Služenje«
je v mojih očeh ena najlepših lastnosti in hvaležna sem sodelavki, ki mi je dejala, da je njeno
poslanstvo v domu prav to, v »služenju nemočnim«. To so dela usmiljenja, o katerih smo govorili v letošnjem letu usmiljenja in za katere se
moramo vsak dan truditi.
Ko sem sama pred dobrimi tremi leti prišla
v dom, sem pred tem želela poiskati definicijo
starosti. Nisem je našla. Ni neke enotne definicije, »starost« se spreminja v različnih teorijah.
Nekaj pa je dejstvo. Starost je proces, ki doleti
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vsa živa bitja. Staramo se od trenutka spočetja
dalje in soočamo se z minljivostjo, kot eno najosnovnejših zakonitosti na zemlji. In vsem skupaj želim, da bi bilo za nas dejstvo tudi to, da
ob pogledu nazaj rečemo, veliko dobrega smo
naredili, veliko dobrega smo doživeli in hvala,
da smo ta čas, ki nam je bil podarjen, preživeli
skupaj. Vsi skupaj rastemo, si nabiramo izkušnje in pridobivamo na modrosti. Naj bo vsem
v blagoslov.
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Ker sem začela s Psalmom, naj z njim tudi
končam:
»Milina Gospoda, našega Boga,
naj bo nad nami!
Delo naših rok utrdi nad nami,
delo naših rok, utrdi ga!«
			
(Ps 90, 17)
● Sabina Lenarčič, direktorica

»Na ta dom bom trosila nebeške rože«

T

ak je bil napis na slavoloku pred vhodom v
dom pred desetimi leti.

Deset let ni pretirano dolga doba, je pa že
tako dolga, da pokaže realna dejstva.
Spominjanje je tipično teološki pojem. V
veri se vedno spominjamo stvari, ki so se nekdaj zgodile in imajo vpliv na vso zgodovino, na
vse življenje. Vsi prazniki so spominjanje na
dogodke, ki so zgodili, v veri pa se ponovno dogajajo, saj Kristus, učlovečeni Bog, večno živi,
želi vedno obnavljati, v sedanji čas postavljati,
dogodke svojega odrešenja in tako deliti milosti v vseh časih.
Spomini na idejo o graditvi doma se mi zdijo kot lepa romantika. Zamišljal sem si majhen
dom, v katerem bi domačini (največ trideset)
preživljali svojo starost, ob nenehni skrbi domačih in nekaj zaposlenih, morda samo preko
delavnega tedna, čez vikend pa bi šli vsi domov. Ko sem to povedal takratnemu županu, ki
pa je mnogo večji realist, nato pa še direktorici
Cvetki, ki je imela prakso v domu v Ponikvah,
sta me opomnila, da je pri vsakem domu toliko
formalnosti, toliko socialnih in pravnih zakonov, da tak dom ne pride v poštev. Po mnogih
razgovorih, posvetovanjih, ob tesnem sodelovanju občine, je prevzela odgovorno skrb prva
direktorica ga. Tina Shawish, ki je odigrala izredno veliko vlogo. Moralno in svetovalno po-

moč nam je nudila tudi Slovenska KARITAS,
preko katere smo komunicirali z ministrstvi, ki
so morali dati potrebna dovoljenja. Križev pot
je dobiti vsa dovoljenja, zato se najprisrčnejše
zahvalim vsem, ki ste pomagali.
Glede financ in sploh vsega dela, mi je pogosto rekel župan, da dobro da imam tako vero,
sicer je stanje brezupno, kje dobiti tolika sredstva. Sam sem bil prepričan, da bo Bog dal,
čeprav niti približno nisem vedel kako, kje in
kdaj. In res prišel je veliki dan, ko je gradbeni
direktor Jože Zakrajšek predal ključe prvi direktorici Cvetki Tavželj, ob navzočnosti predsednika vlade Janeza Janše in rojaka, pomožnega
škofa dr. Antona Jamnika, ki je dom v soboto
na predvečer praznika Kristusa Kralja, 25. novembra blagoslovil. V nedeljo je bil dan odpr-

Izbrani gostje ob otvoritvi doma
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tih vrat, ko je dom obiskalo več kot tisoč domačinov
in tujcev in dobesedno se je izpolnilo, kar piše pri
preroku Eliju: Hrane in pijače ni zmanjkalo, vsak je
bil prijazno sprejet in pogoščen. Bilo je pravo slavje
dobrote in hvaležnosti Bogu, ki je preko svoje zveste
služabnice sv. Terezije, kateri je dom posvečen, delil
nebeške rože.
Ves Videm je bil v slavolokih in mlajih, vse je bilo
praznično razpoloženo in veselo, vsak pa, ki je količkaj poznal vse delo in probleme je priznal: Velike reči
je Gospod storil, ker je neskončna njegova dobrota.
Ob vseh že imenovanih, bi se danes ponovno rad
iz srca zahvalil vsej župniji za veliko naklonjenost.
Žal, je kmalu bolezen in smrt vzela prvo direktorico
Cvetko. Na njeno mesto je stopil nekdanji župan Anton Jakopič, ki se je že kot župan zelo zavzemal za
dom, ob upokojitvi pa je predal direktorstvo Klavdiji
Možina, sedaj pa že tretje leto uspešno vodi dom direktorica Sabina Hočevar Lenarčič. Kljub temu, da je
župnija podarila zemljo, darovala vse kar je dobila od
denacionalizacije, kljub daru, ki so ga podarile sestre
sv. Križa iz Male Loke, ki so ves izkupiček od denacionalizacije v Ponikvah podarile za to gradnjo in še
mnogim darovom, ki so jih dali farani, Slovenska KARITAS in mnogi drugi, je ostalo veliko dolgov, ki pa se
redno odplačujejo. V zadnjem času je dom kupil tudi
zemljo od Kmetijske zadruge in mansardo, ki je bila v
lasti države, kar je znak odličnega gospodarjenja.
Predvsem pa smo veseli, da se dom vedno bolj vživlja v kraj, da je v njem zaposlenih okoli 40 ljudi in se
v njem nahaja preko 70 starejših ljudi, med njimi tudi
dva duhovnika, ki nudita duhovno oskrbo vsem, ki
si jo želijo. Izredno smo hvaležni za vso pomoč in naklonjenost občini in šoli, saj le ob sodelovanju vseh
faktorjev v kraju se more narediti nekaj lepega za
Boga in za ljudi. Vedno več je tudi zunanjih sodelavcev, prostovoljcev, ki radi žrtvujejo kako uro svojega
časa in oskrbovancem naredijo mnogo veselja. Bog
vsem povrni!
Ko smo dom blagoslovili, so pevci zapeli v čast
zavetnici sv. Tereziji: »Iz nebeške slave, rože ti nam
trosi, božjega veselja in miru nam vsem izprosi. To je
želja in prošnja, ki naj nas stalno spremlja.«
● Franc Škulj, župnik

Ob jubileju

O

b obletnicah se oziramo nazaj
in sprašujemo o uspehih. Zavod
sv. Terezije se je v desetih letih soočil s številnimi težkimi trenutki: prezgodna smrt prve direktorice Cvetke,
dvakratne poplave, takšne in drugačne težave, ki jih morda pozna le malo
ljudi. Po vsaki nesreči se je pobral in
nadaljeval poslanstvo.
Pa vendarle se uspeh ocenjuje
po drugačnih merilih: koliko sonca
je posijalo v srca varovancev, kako
uspešno je nadomestil njihov dom in
domače, koliko ljubezni jim je podaril. Starost je pogosto težka, surova,
neprijetna. Še toliko bolj, če je povezana z boleznijo, onemoglostjo, drugimi težavami.
Ljubezni se ne more kupiti. Enako
delo nekdo opravi iz službene dolžnosti, drugi k temu doda še ljubezen
in nasmeh. Oboje narejeno za isti denar, a drugo vredno neskončno več.
Prinaša milost in blagoslov.
Resda lahko le z denarjem poplačamo stroške za življenje svojih
družin. Večni kompromis bo obstajal
med tem, kako poceni je lahko dom
za varovance, da bodo dovolj dobro
plačani zaposleni, pokriti stroški in
nivo oskrbe dovolj visok. Pa nam je
vendarle lahko ob enakem zaslužku
navržen tudi blagoslov.
Ob jubileju želim Zavodu sv. Terezije božjega blagoslova, da bo
prinašal uspehe, merjene po božjih
merilih in še naprej izvrševal svoje
krščansko poslanstvo, zaradi katerega je bil ustanovljen in zgrajen.
● Brane Brodnik,
predsednik Sveta zavoda
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Iskrene čestitke ob 10-letnici
10-letnica Zavoda sv. Terezije ni ravno častitljiva obletnica, je pa priložnost, da obudimo

S

nekatere spomine na čas pred pričetkom gradnje in na prehojeno pot.

am sem bil s to gradnjo in delovanjem povezan na dva načina. Najprej kot župan Občine Dobrepolje in potem kot nekajletni direktor. Da ta dom stoji in deluje, gre vsekakor prva
zahvala gospodu župniku Francu Škulju in njegovemu neomajnemu zaupanju v božjo pomoč.
Tukaj je bila božja pomoč očitna, saj sicer ta
dom ne bi stal. Sredstva, ki jih je župnija dobila od denacionalizacije so predstavljala komaj
četrtino potrebnega denarja, vse ostalo je bilo
potrebno še zbrati in vsi mi, ki nas je župnik povabil k sodelovanju, smo gledali na stvar bolj
materialno in računarsko. Gospod župnik pa je
rekel: »Ne zaupate v Boga, zato se bojite.« In
glejte, odvile so se razno razne okoliščine in
dom že deset let uspešno deluje.
Nekaj ljudi v občini se je ob tem močno angažiralo. Da omenim samo nekatere. Gospa
Tina Shawish, ki jo je gospod župnik nastavil
za direktorico zavoda v izgradnji in je s svojo
neomajno energijo uspešno registrirala Zavod,

pridobila koncesijo od države, pridobila projektanta in izpeljala vse priprave in razpise za
gradnjo. Omeniti moram tudi Tončko Pugelj in
Cvetko Tavželj, obe žal, že pokojni, ki sta vso
zadevo spremljali in svetovali po strokovni plati. Po gradbeni plati sta se v priprave močno
vključila Alojz Erčulj in Marjan Prijatelj, ves čas
je bil finančni svetovalec Slavc Jamnik in seveda še ostali, saj ne morem vseh našteti. Celotno
gradnjo je po odstopu Tine Shawish, kot direktor doma v izgradnji vodil Jože Zakrajšek.
Sam neposredno v gradnjo samo nisem bil
vključen, sem jo pa kot župan z vso vnemo
podpiral. Žal moram reči, da je niso vsi podpirali, tudi nekateri svetniki so ji bolj ali manj nasprotovali, toda šli smo neomajno naprej.
Najprej je bilo potrebno sprejeti prostorski
plan, da se je sploh lahko začelo graditi. Tu je
občina vložila vso energijo in plan smo sprejeli.
Potrebno je bilo dobiti koncesijo od države. Go-
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spa Tina Shawisheva je to izpeljala. Projektant
je izdelal načrte, urbanisti so zadevo umestili
v prostor. O umeščanju v prostor iz strani urbanista nimam najboljšega mnenja, saj je prav
strah, da zgradba ne bo previsoka, pogojeval
podkletenje, kar se je izkazalo kot napaka zaradi poplavnega območja. Občina je plačala posnetke terena vodne struge in projektanta smo
seznanili s tem, da je klet zelo vprašljiva, toda
odločil se je zgraditi vodotesno klet, a kaj, ko
voda najde svojo pot.
Koncesija je bila odobrena, roki izgradnje
dogovorjeni. Izkazalo pa se je, da je prostor, ki
smo ga opredelili v prostorskem planu premajhen. Občina je bila na potezi, da v najkrajšem
možnem času spremeni prostorski plan in postopek smo v rekordno kratkem času enega leta
izpeljali in gradnja se je lahko začela. Država,
ki takrat ni bila najbolj naklonjena cerkvenim
domovom je grozila z odvzemom koncesije,
toda zdržali smo in izpeljali. Prispevek občine
h gradnji je bil tudi oprostitev komunalnega
prispevka.
No, potem sem mislil, da se me dom nič več
ne tiče, pa se je zgodila zares nesrečna okoliščina, da je direktorica gospa Cvetka Tavželj
umrla. Sam sem bil takrat ravno prost, ker sem
izgubil volitve in gospod župnik me je prosil,
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če bi šel za direktorja v dom. Ojej, ta sociala mi
ne leži preveč, sem rekel, jaz sem bolj za gradnje in kakšen »ho-ruk« kot za socialo, pa sem
potem po razmisleku vseeno prevzel in je bilo
prav, da sem. Izkazalo se je, da je dom v tistem
začetnem času bolj rabil ekonomsko konsolidacijo, kot strokovno. V domu je bilo dovolj strokovnega kadra in pridnih delavcev, finančno
pa je zelo škripalo, ker so bile vse s koncesijo
odobrene cene absolutno prenizke. Ko sem se
podrobno seznanil s finančnim stanjem me je
postalo kar malo strah, toda v roku enega leta
smo trend obrnili, se kregali z državo in zadeva
je stekla v pravo smer. Ko sem dopolnil 42 let
delovne dobe sem šel v pokoj in tako sem sedaj
prvi upokojenec, ki je šel v pokoj iz Zavoda sv.
Terezije.
Dom sedaj zelo uspešno vodi Sabina Lenarčič, sam pa se še vedno prijetno počutim med
pridnimi delavci zavoda. Vse bližje je morda
tudi čas , ko bom dom potreboval tudi sam. Seveda si želim, da bi se ta čas še malo odvlekel.
Ob deset letnici delovanja čestitam vsem
za uspešno prehojeno desetletno pot in želim
uspešno delo tudi v bodoče in prijetno počutje
vsem stanovalcem zavoda.
● Anton Jakopič
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Deset let delovanja Zavoda sv. Terezije
Ko se v teh dneh spominjamo desete obletnice delovanja Zavoda
sv. Terezije, se z nostalgijo spominjam začetkov priprav izgradnje
te ustanove. To je bil velik projekt za našo župnijo, saj smo se ga
lotili zelo smelo, vendar trdno odločeni, da ga izvedemo.

G

otovo je imel g. župnik to idejo že nekaj
časa v glavi, pa so se prvi pogovori o tem
pričeli poleti l. 2002. Ustanovljen je bil gradbeni
odbor, kjer sem spodaj podpisana vodila koordinacijo vse potrebne dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja. Bilo je kar nekaj
težav, problemov, a bili smo najbolj veseli pridobitve državne koncesije, ki nas je časovno
omejevala, zato se je gradnja zelo pospešeno
izvajala in se zaključila v željenem roku.
Delo z ljudmi je najtežje. Še posebna pozornost je potrebna pri starejših in bolnih. Dom
na Vidmu je katoliški, zato je bila že vse od
začetka delovanja poudarjena izbira kadrov,
ki živijo krščanske vrednote. Osnovni cilj ustanove je, da bi se oskrbovanci počutili domače,
da je vzdušje kljub raznoraznim težavam prijetno, da doživljajo dostojno in spoštljivo jesen
življenja. Zelo težka struktura oskrbovancev
zahteva od zaposlenih veliko naporov in požrtvovalnosti in morebiti bi bilo potrebno več
karitativne zunanje pomoči. Zaposleni se trudijo z raznimi dejavnostmi, oživljanjem tradicij,
povezovanjem z ožjo in širšo okolico, z kratkimi
romanji popestriti dneve vsem oskrbovancem,
ki so še mobilni. Dobra duhovna oskrba je bila
vsem stanovalcem omogočena že v začetku, a
z bivanjem dveh upokojenih duhovnikov v oz.
ob Domu in dveh sv. maš dnevno, nudi stanovalcem pa tudi zunanjim obiskovalcem možno
izbiro.
Pri projektiranju in izgradnji te ustanove je
bilo storjenih nekaj napak, ki jih vodstvo uspešno rešuje in odpravlja. Že od sedaj ustanova

opravičuje svoj obstoj in delovanje, saj je bil
skoraj vedno polno zaseden, če pa poznamo
demografske trende v Sloveniji, se tudi za prihodnost delovanja ni bati. Pomembno je, da
sedanje vodstvo Zavoda pozitivno in uspešno
posluje, kar omogoča gospodarsko razvijanje
ustanove, vse z namenom dobrega počutja
oskrbovancev in zadovoljstva zaposlenih.
Ob 10-obletnici delovanja izrekam čestitke
za uspešno delovanje vsem in vsakemu posebej, posebno še direktorici ga. Sabini Hočevar
Lenarčič, ki zna z božjo pomočjo modro voditi
in upravljati ustanovo.
● Tina Shawish

Tina Shawish in Cvetka Tavželj ob otvoritvi doma
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Skoraj desetletje v zavodu
V zavod nisem prišla čisto na začetku, pač pa v prvem letu delovanja. Delo je
bilo takrat že utečeno, porodni krči zavoda so že minili. Zame pa se je začelo
novo obdobje v poklicni in osebni karieri.

I

z razgibanega patronažnega dela sem prišla
v delovno okolje, ki me je soočilo z novimi
znanji in izzivi. Eden izmed izzivov bi lahko poimenovala igrica »mini spomin«. Spomnim se,
kako sem vsak dan zjutraj na predaji službe preverjala samo sebe, če sem si zapomnila imena.
Dan za dnem sem na glas izrekla imena vseh,
ki so prišli na izmeno. Imena si namreč težko
zapomnim, več kot trideset novih zaposlenih in
skoraj osemdeset stanovalcev – ne, zdelo se mi
je nemogoče, da bi jih osvojila. Pa je šlo.
Delo s starejšimi mi je bilo vedno v veselje.
Če bi bil moj poklic delo učiteljice, bi poučevala
na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Mogoče zato, ker sem sama mirna oseba. Rada sem
v naravi, hodim na dolge sprehode in uživam
v delu na vrtu. Ob tem občutim mir. Verjetno
so mi ravno zato všeč starejši ljudje, saj so mili,
žlahtni in polni življenjskih izkušenj, ob katerih ti, če jim prisluhneš, zastane dih in se zamisli srce. Večkrat pomislim, da sem hvaležna za
to službo.
Kot vodja zaposlenih v zdravstveni negi in
oskrbi ponosno in z občudovanjem pozdravljam svojo ekipo, ki se z mano trudi, da za
stanovalke in stanovalce ustvarjamo prijetno
bivanje v zavodu. Namreč, zadovoljstvo stanovalcev prinaša hkrati zadovoljstvo vsem nam
zaposlenim. Občudujem jih tudi zato, ker delo
od njih zahteva polno angažiranost, delajo ponoči, ob nedeljah, praznikih. (Mlade) mamice
pogosto puščajo doma otroke, tudi bolne, starim staršem v breme. Vendar sem v različnih
kriznih situacijah, ko je osebja primanjkovalo,
spoznala, da se lahko na njih vedno zanesem,

da bo delo kljub vsemu dobro opravljeno. To
me radosti in veseli. Vesela sem, da sem del te,
jaz pravim, najboljše ekipe.
Veliko mi pomeni, ko vidim nasmeh in dobro voljo na obrazu stanovalcev in stanovalk,
seveda velja isto za zaposlene.
Za konec naj povem še to: Vesela sem, ko
gredo stanovalci mimo moje pisarne in ko potrkajo na vrata: »A motim, samo pozdravil/a bi
vas…« Ne, nihče me ne moti, ravno nasprotno,
vesela sem, da me tako zmotite!
● Cirila Ferkulj, vodja SZNO

10

Vrtnica št. 47

december 2016

Dober dan v mojih 10 letih
v domu sv. Terezije
Dnevi minevajo, meseci se obračajo, menjavajo se letni časi, tečejo leta, čas beži. Letos
je minila že 10 obletnica odkar je naš zavod odprl vrata prvemu stanovalcu. To je naš
prvi okrogli jubilej. Se še kdo spomni prvega dne?

J

az ga še imam v spominu. Vse je še dišalo po
čisto novem, po pravkar prebarvanih prostorih, prisoten je bil sveži vonj opreme. In vendar
je zjutraj tistega dne še nekaj manjkalo v zavodu. Življenje! Vendar ne za dolgo. Že čez nekaj
ur so skozi vrata stopili prvi stanovalci, katerih
Zavod sv. Terezije je postal njihov drugi dom.
Tako zaposleni, kot prvi stanovalci smo bili
malce negotovi, ker v tistem trenutku še nismo
imeli prave predstave, kako bo vse to potekalo
in kaj nas v bodoče čaka. Takrat nas je spodbujala, vodila in duhu zaupanja v božjo milost
bodrila pokojna direktorica ga. Cvetka Tavželj.
Ko človek pride na neko novo delovno mesto je težko. Težko je ker ne pozna sistema,
pravila in nenazadnje ljudi. Ko pa pride na delovno mesto v neko inštitucijo, ki je ravno tako
nova brez že utečene prakse, je vse skupaj na

5. obletnica doma, g. nadškof Stres, direktorica
ga. Možina 5. obletnica doma, g. nadškof Stres,
direktorica ga. Možina

potenco težje. In tako je bilo tudi tukaj. V začetku ni bilo ničesar. Pa je nastala ideja. In ideja
je začela krožiti, pa se obračati. Toliko časa da
se je zasejala v srcih določenih ljudi. In ti ljudje
so potem poskrbeli da je ideja postala realnost.
Tako se je pred točno 10 leti rodila ideja, ki je
danes obrodila sadove. Z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem nam je uspelo postaviti
temelje dobre prakse, dobrega dela, predvsem
pa vzpostaviti ter gojiti dober, human odnos do
sočloveka, ne glede na to ali je to sodelavec ali
stanovalec.
Zavetnica našega doma je sveta Terezija, ki
nam hkrati s svojim imenom in vzorom daje
energijo in vizijo. Sveta Terezija je bila in je
zgled kako doseči milost in dobroto v vsakdanjem življenju, brez nekih velikih del. Preprosto le s preprostimi majhnimi stvarmi, vendar
narejenimi iz ljubezni. Njej je pomenila svetost
posvetitev vsakdanjega življenja z ljubeznijo.
To svetost pa lahko dosežemo povsod: na cesti, v tovarni, v pisarni, podjetju, v družini, v
samostanu. Terezija je postala s svojim zgledom oznanjevalka svetosti, ki jo lahko dosežejo vsi ljudje, vsak v svojem poklicu, v svojem
vsakdanjem življenju. Ljubila je preprostost življenja, vsakdana, človeka in molitve. Tudi po
njeni smrti njene ljubezni ni bilo konec. Svojo
ljubezen je hotela razdajati tudi po smrti, ko je
z besedami rekla: »Videli boste, da bom po smrti sipala vrtnice na zemljo.« S tem je mislila na
milosti, ki jih je hotela iz ljubezni ljudem izprositi od Boga.
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Vse do danes so nam bile njene vrtnice in milost naklonjene. Kot sem že omenila smo v začetku uspešno odprli vrata zavoda za upravljanje.
Še posebej lahko trdim, da je naša zavetnica bedela nad nami, ko so nas pestile poplave in smo
lahko samo nemočno opazovali, kako voda vdira in zaliva klet. Med seboj smo se samo nemo
pogledovali. Besede niso bile potrebne. Vsi smo
imeli enaka vprašanja. Kaj sedaj? Zakaj ravno
naš dom? Kaj smo naredili narobe? Kako naprej?
To je bila velika preizkušnja za vse.
Ko je minil prvi šok, je delo kar samo od sebe
nekako steklo. Sosedje, svojci in še mnogo drugih ljudi je dobrodelno priskočilo na pomoč. Nekateri so pomagali z delom, spet slednji z materialnimi dobrinami.
Ne da bi se zavedali je naša zavetnica »sipala
vrtnice« milost med dobre ljudi. S pomočjo njene
milost so ljudje našli pot, se nesebično odzvali
na klic in nam po svojih najboljših močeh pomagali.
Za nas pa je to predstavljalo preizkušnjo,
koliko smo pripravljeni zaupati božji milosti, ki
nam je dana.
Tako še danes in upam, da bomo še dolgo v
bodoče našim stanovalcem zagotavljali kvalitetno socialno in zdravstveno oskrbo in se trudili k
nenehnem izboljševanju kvalitete življenja. Naše
mnenje je namreč, da človek ne glede na svojo
starost, ne potrebuje le hrane in strehe nad glavo. Potrebuje še marsikaj več, čeprav je včasih
dovolj že to, da nekdo prisluhne, da se z nekom
pogovori.

Blagoslov doma

Trudimo se, da bi bili vsak dan boljši, danes boljši kot včeraj, jutri še boljši kot danes.
V teh 10 letih se je zgodilo mnogo lepega,
zanimivega, prijetnega, pa tudi slabih izkušenj
in težav ni manjkalo. Toda »včeraj« je mimo.
Izkušnje so nas izpopolnile, obogatile in nam
bodo popotnica za naprej. Tudi ne vemo, kaj
nas v bodoče čaka, kajti »jutri« je še daleč.
Poskusimo živeti »danes« v dobrem odnosu s
svojim sočlovekom in skupaj z njim v zaupanju do tistega, ki vseskozi bedi nad nami.
Dan je lep, če ga začneš z lepo besedo.
Samo malenkosti, kot so nasmeh, prijazen
pogled, prisrčen pozdrav, prijazna prošnja ali
zahvala, so drobci, ki gradijo veličino dneva.
● Brigita Novak, splošne službe
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Pogled na delo v zavodu
Čas neizprosno beži. Zavod sv. Terezije zaokrožuje letos decembra deset let skrbi za starejše
ljudi. Vsi delavci, ki smo začeli z delom v samem začetku, se zavedamo, da je bilo potrebno
veliko poguma in osebne zavzetosti. Delež slehernega, ki je v zavodu delal, ostaja nepozaben.

O

b tej priliki se spominjam, ko me je pokojna
direktorica Cvetka Tavželj povabila, da bi
se zaposlila v Zavodu sv. Terezije. Kljub temu,
da ne bom šla v neznano okolje in da bom še
vedno delala z ljudmi, je bila to zame ena težjih
odločitev. Premišljevala sem in spraševala za
mnenje sodelavce, prijatelje, družino. V nekem
trenutku sem nekje globoko v sebi začutila in
vedela, da grem v novo delovno okolje lahko
pomirjena, saj bom delala s starejšimi ljudmi,
kateri imajo v sebi veliko modrosti in še več življenjskih zgodb, ki mi jih bodo lahko podelili.
Pričela sem s pripravljalnimi deli povezanimi s
socialo oz. sprejemom novih stanovalcev. Novogradnja zavoda se je bližala koncu, zato je
bilo potrebno narediti plan sprejema in obdelave vlog. Koliko telefonskih razgovorov in administracije sem opravila, da sem začela obveščati prosilce o možnosti sprejema v zavod. Zavod
še ni bil dokončan, pisarne ni bilo. Tako sva s
takratno direktorico Cvetko pričeli z delom v
prostoru župnišča. Pa ni bilo težko, tudi brez
dobrega računalnika in administracije, so bili
prosilci pravočasno obveščeni in seznanjeni o
prihodu v zavod. Čeprav ni bilo vse rožnato, so
bili na nek način to trenutki lepih doživetij, ki
se jih res rada spominjam in sem vesela, da sem
pridala kamenček v mozaik pri ustanovitvi našega zavoda.
V domu imamo več služb, ki posamezno ne
pomenijo dosti, usklajene pa skupaj delajo kot
nepogrešljiva celota.
Socialna delavka je navadno prva oseba, na
katero se prosilci obrnejo za sprejem v zavod.
Pogosto je tista oseba, ki ljudem pomaga pri

osvetlitvi problema, jim lajša stisko in skupaj z
njimi išče možne rešitve.
Služba zdravstvene nege in oskrbe opravlja
pomemben del dejavnosti, saj jim je zaupana
skrb za spremljanje stanja in počutja stanovalcev. Z njimi so podnevi in ponoči, med tednom,
nedeljah in ob praznikih. Delovna terapevtka
skrbi za psihofizično aktivnost stanovalcev, lajša jim fizične težave in jih vključuje v aktivnosti.
Za okusno in skrbno pripravljeno hrano skrbijo
delavci, zaposleni v kuhinji. Delavki iz pralnice neutrudno v velikih strojih pereta perilo in
stanovalcem pripeljeta lepo oprano in zlikano
garderobo. Čistilki poskrbita, da je čisto na nivoju. V upravi delavki upoštevata vse predpise
s področja računovodstva, financ in kadrovanja. Tu je še naš vzdrževalec, ki vzdržuje objekt,
ukrepa ob okvarah in je veliko v stiku z ljudmi.
Ne smemo pozabiti na recepcijo oziroma bufet,
kjer nam postrežejo z dobro kavo in priskočijo
ob prireditvah tudi na pomoč. Direktorica pa
bedi nad vsem tem in krmari med operativnim
delom ter strokovnimi nalogami.
Vsak po svoje išče nova pota, sprejema izzive, ki jih prinaša življenje. Vsako jutro se vprašamo, kaj nam bo prinesel nov dan. Seveda si
vsi želimo, da bi bili zadovoljni in razumevajoči. Zavedamo se, da delamo z ljudmi različnih
navad in pogledov na življenje. Vendar smo
kljub temu lahko srečni in zadovoljni, da lahko
našim stanovalcem v jeseni življenja namenimo
topel pogled, iskren pogovor, prijazen nasmeh
in veliko plemenito srce. To naj bo tudi naše vodilo za našo starost.
● Mirjam Zobec, socialna delavka
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Kam le čas hiti, kam se ti mudi …
Pri torkovem druženju ob petju in kavi, v popoldanskem času, si skupaj s stanovalci
radi kakšno zapojemo. Radi pojemo vesele ljudske in ponarodele, zraven zapojemo
Marijine in ostale nabožne. Hudomušne, ljubezenske, vesele in manj vesele. To nas
druži, sprošča in obudi marsikateri spomin iz otroštva.

T

udi sama se spominjam časa, ko sem prišla
v Dom. V nove kraje, ki jih prej nisem poznala. Spoznavala sem okolje, ljudi, stanovalce
in življenje v domu. Dan za dnem teče življenje
dalje, mesec za mesecem in leto je že naokoli. In
tako še eno leto,… Letos mineva deseto leto,…
Jaz pa razmišljam nazaj, koliko pesmi smo
zapeli skupaj, kolikokrat smo se skupaj odpravili na romanje in izlet. Koliko različnih aktivnosti smo imeli, da smo zaposlili že utrujene
roke. Kolikokrat smo skupaj telovadili, vsa ta
leta, dan na dan. Kolikokrat smo razporedili
karte v krog, za igro »pujsek« (karte so res že izrabljene). Kolikokrat smo v vseh teh letih igrali
»Človek ne jezi se« in »Spomin«. Kako smo teden za tednom prebirali kratke zgodbe za dušo
iz revije Ognjišče in brali lokalne časopise. Kolikokrat smo ob kavi govorili o življenju svetnikov, vremenskih pojavih, prebirali članke in se
pogovarjali o aktualnih temah za tisti čas. Kolikokrat smo prisluhnili gostom, ki so nam zape-

Izlet zaposlenih na sedmera Triglavska jezera (2007)

li, zaplesali. Koliko strtih orehov, izluščenega
fižola, koliko posušenih cvetov čaja,… navezane koruze. Koliko smeha, solza, otožnih misli
in iskrenih nasmehov,…
Koliko novih stanovalcev, ki nosijo šopek
gub na obrazu in težo svojih let. Koliko pokojnih, ki so se poslovili iz tega sveta.
Ne samo Dom, tudi sama sem se v teh letih
spremenila. Vsak dan se pripeljem izpod Zaplaza na Videm. Moja družina se je v teh letih povečala za dva člana. Obseg dela se je povečal,
vendar se trudim, da vedno pridem z veseljem
v službo. Rada imam svoje delo, to me napolnjuje in mi da vedeti da zmorem. Vedno spoznam kaj novega. Občasno imam tudi jaz slabši
dan, ampak tako hitro se vse obrne, da tudi to
mine. Predvsem me spravijo v dobro voljo Vaši
nasmehi, ki sem jih deležna vsak dan. Hvala.
● Marinka Merzel, delovna terapevtka

Sv. Miklavž prihaja v dom (2011)
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Življenje tega desetletja
Nekaj utrinkov v teh desetih letih. V dobrepoljsko dolino sem prišla 21.01.1980. Že prej
sem sem nekaj kilometrov stran, kar nekaj let delala v Ponikvah. Pa so tam podrli del
ustanove v kateri sem živela in delala.
veliko priprav.
Med vsem tem sem se še enkrat preselila in
to v blok, kjer živim še sedaj. Zgodilo se je tudi,
da smo imeli dvakrat poplavo v kleti. To je bil
hud udarec za delavce in ostale.

N

a hitro sem si poskušala s partnerjem najti sobo ali hišo v kateri bi lahko začasno
živela. Na srečo sva dobila eno sobico nad gostilno Majolka. Bivši šef nama jo je ponudil za
primerno plačilo. Seveda nisva bila zadovoljna.
Vse skupaj naju je obremenjevalo. Zakaj? Skupna stranišča, skupna kopalnica in skupna kuhinja. Vedno je bilo kaj narobe. Nekaj mesecev
sem se še vozila v Ponikve v službo, tam sem
namreč delala kar 25 let. Tudi eno leto sem delala kot bolničarka.
V dom v katerem trenutno delam, me je povabila gospa Tavželj Cvetka. Povedala mi je, da
se bo na Vidmu odprl nov dom in bodo potrebovali pridne delavke. Meni je to ustrezalo zaradi bližine službe, zato sem sprejela ponujeno
delovno mesto. Predno sem začela delati sem
tako kot ostali, ki so bili potem tu zaposleni,
hodila na tedenska predavanja. Tu smo se med
seboj spoznali, povedano nam je bilo, kako je
dom zasnovan, kakšna so pričakovanja, kako
naj bi delo potekalo, kdaj bodo prvi sprejemi
ipd. Nato je sledila otvoritev doma in bilo je kar

V času mojega delovanja je preminulo kar
nekaj stanovalcev. Veste, kot za svojce, je to
boleče tudi za nas, a kaj, ko je vse to v sklopu
življenja. Življenje gre naprej in prihajajo drugi.
Veseli nas, da lahko na obraze naših stanovalcev pričaramo srečen in zadovoljen izraz tudi
s hrano, ki jo pripravljamo v kuhinji, da lahko
polno užijejo vsak trenutek, ki ga živijo. Verjamem, da radi vidijo, da se jim da na krožnik
domača hrana in kakšna sladica. Kadar pa so
dnevi obsijani s sončkom, pa so še posebej veseli.
Lahko rečem, da je življenje v današnjih časih tudi težko, polno nekih pričakovanj, a ne
vemo če se bo to spremenilo.
Vse lepo in prav, a ugotavljam, da nas bo
tudi moj prvi šef zapustil. Zakaj? To pač sam
ve.
Na kratko sem povedala nekaj besed iz teh
minulih let dela v Domu Sv. Terezije. To je bilo
nekaj utrinkov in misli v teh nekaj letih dela v
domu.
● Veronika Novak, kuharica
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Moj pogled na dom
Prava sreča prebiva v vas.
Večina ljudi išče srečo zunaj sebe.
To je temeljna napaka.

S

reča je nekaj, kar se nahaja v vas in izhaja iz
načina, kako razmišljate.

Srečujem ljudi, ki zagotavljajo, da v dom
za stare ljudi ne bi šli. S tem ne pomagajo sebi,
niti ne olajšajo ničesar bližnjim, ki to poslušajo.
Včasih se zgodi, da bližnji niso več kos delu, ki
ga imajo s starejšim in bolnim človekom. Morda je takrat odhod v dom rešitev za starejšega
in onemoglega, kot tudi za domače.

Prav je, da ostanemo odprti v razmišljanju,
ker nikoli ne vemo kaj nas čaka na naši poti.
Kajti če se nam »odhod v dom res zgodi«, bomo
že zaradi našega nasprotovanja nesrečni. Ob
tem bo najhujše to, da ne bomo nikoli zadovoljni. Tem ljudem ne pomaga niti najboljša nega,
niti najboljše osebje, ne hrana, ne urejeni prostori.
Za dom se je potrebno pripraviti že veliko
prej. Vedno sprejemajmo življenje, pa čeprav s
težavami in se ga veselimo v drobnih stvareh.
Taki so tudi stanovalci, ki so zadovoljni s pogledom delavke, ki hiti mimo njih, s prijazno besedo ali z delom, ko ureja njihov prostor. Tako
je in bo bivanje v domu prijetno, zadovoljno in
srečno.
Vsi pa bomo nekoč dosegli svoj cilj na zemlji.
● Ana Prijatelj, računovodkinja
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Nekaj prvih stanovalcev ob jubileju
Marija Kočevar:

Rozalija Progar:

Postrežba in hrana sta zelo dobri, hrana je
tudi zelo različna. Imamo dobrega zdravnika, negovalke in sestre so dobre in prijazne.
Moja soba je lepa, tudi ostali prostori so mi
všeč. V domu mi ni dolgčas. Imam veliko
prijateljev, igramo se družabne igre, veliko
prireditev, sem pridejo tudi razni pevci. Od
začetka življenja v domu se je spremenilo
to, da imamo teraso. V domu imamo lepo
kapelo. Vsak dan imamo dve maši, ob 7.15
in ob 10h. Veliko stanovalcev hodi dnevno
ali ob nedeljah k maši.

Ko sem prišla v dom, je bilo na začetku zelo
težko, ker nisem bila navajena. Prišla sem
zelo zgarana. Sedaj se tu počitim dobro.
Rada sem urejena. V zavodu sta hrana in
postrežba zelo dobri. Osebje je zelo prijazno.
Imam tudi svoje prijateljice.

Sama sem stara 82 let. Rodila sem se v Belgiji, pred vojno pa smo prišli v Slovenijo, 5
otrok brez staršev. Moj oče se je ponesrečil
v rudniku, mama mi je umrla, kos sem bila
stara 3 leta. 10 let sem živela na Primorskem,
potem po raznih krajih po Sloveniji, po vojni
pa 10 let v Kranju pri teti. Iz Kranja sem se
preselila v Ponikve, kjer sem živela dobrih
30 let. Zdaj sem v domu 10 let.

Rozalija Plestenjak:
V domu se počutim zelo dobro. Tu sem že 10
let in bi tukaj tudi rada ostala. Rada igram
karte in druge družabne igre. Osebje je zelo
prijazno in zame zelo lepo skrbijo. Najraje igram družabne igre, saj mi je to najbolj
všeč.

Cimerman Karolina:
V domu se počutim dobro. Zadovoljna sem
z osebjem, ki je zelo prijazno. Tudi hrana je
dobra. Tu so zelo dobri ljudje.

Alojz Boštjančič:
Sem eden prvih stanovalcev, ki je prišel v ta
dom. Tu sem že od 1. decembra 2006, torej
10 let. Nato se je dom počasi polnil in sedaj
je polno zaseden. V domu se vseskozi počitim dobro in sem zadovoljen. Veliko stanovalcev, ki so sedaj tu sem poznal že prej.
Imel sem tudi dobrega prijatelja, s katerim
sva veliko obujala stare čase, predvsem ker
sva bila iz istega poklica. Žal je umrl. Tudi
sedaj imam tu svoje prijatelje. Z leti se veliko
spremeni. Nekoč smo bili gibčni in bolj razgledani. Hrana in osebje v domu je dobro.
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O moj preljubi dragi dom
»V petek, 22. aprila smo bili v Domu starejših svete Terezije na Vidmu«, so začeli svoje vtise
opisovati otroci iz Strug, ki so nas obiskali. Letos bodo prejeli zakrament prvega svetega
obhajila, spremljal jih je gospod župnik Marinko.

V

naš domski park, smo ob dnevu zemlje zasadili sadno drevo, slivo ( »češplo«, so rekli otroci). Pri tem je pomagala gospa Šrajer, ki
je pri svojih 97. letih, ena najstarejših stanovalk
v domu, skupaj z gospo direktorico, Sabino Lenarčič in gospodom Marinkom, ki je zasajeno
drevo in vse prisotne blagoslovil.
Kako lepa je Slovenija! Polna gozdov, gora,
vode in prelepih vasic. Tudi otroci so zapeli Naša četica in O moj preljubi dragi dom, ter
postavili simpatično hiško. Tako smo se lažje
zavedali, da je Božje stvarstvo res čudovito. In
ljudje,… naši odnosi, naši običaji, navade… toliko nas je in vsak je edinstven.

Otroci so lepo napisali misel:
Preljubi! Če nas je Bog tako ljubil, smo tudi
mi dolžni ljubiti drug drugega.
Hvala Zali, Martinu, Martini, Luki, Sebastjanu in gospodu župniku iz Strug.
● Marinka Merzel
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Intervju z vodjo kuhinje, Janjo Novak
Kuhinja je na splošno zelo pomemben element.
Doma, v šolah, bolnicah, raznih restavracijah
in seveda tudi v domu starejših se vse vrti
okoli in skozi kuhinjo. Že pregovor pravi, da
gre ljubezen skozi želodec. Torej je še kako
pomembno, kaj pride ven iz kuhinje.

Š

e vedno se včasih radi med sabo pošalimo,
kateri predmet nam je bil v šoli najljubši.
Odgovor je seveda malica. In katero delo nam
gre v službi najbolje od rok. Odgovor je zopet
malica  V našem zavodu se je v kuhinji v
zadnjem obdobju zamenjalo kar nekaj vodij, ki
je pot zanesla v druge kraje in druga delovna
mesta. Sedaj imamo zopet novo vodjo kuhinje,
ki pa je za spremembo ženskega spola in še zelo
mlada.
Se lahko na kratko predstaviš?
Sem Janja Novak, doma iz Četeža pri Strugah
in sem stara 24 let. Končala sem srednjo gostinsko šolo – smer gastronomski tehnik. Izkušnje
pa sem si nabirala na različnih lokacijah.
Kdaj si ugotovila, da te ta poklic veseli?
To sem ugotovila že zelo zgodaj, mislim, da
že v osnovni šoli. Doma sem rada pomagala v
kuhinji in se zelo hitro naučila kuhati in peči
razne sladice. To sem delala z veseljem. Večkrat sem tudi kaj po svoje eksperimentirala in
poskušala odkriti kaj novega. Včasih se to obneslo, se je pa kdaj tudi zgodilo, da je bil moj
eksperiment hrana za kokoši. No, pa tudi one
morajo kdaj spremeniti jedilnik.
Zakaj si se odločila za gostinsko šolo?
Za to šolo sem se odločila ravno iz tega ra-

zloga, ker me je kuhanje veselilo. Sploh nisem
imela alternative. Odločila sem se, da bom kuharica in to je bilo to. Skozi šolanje sem ugotovila, da sem se pravilno odločila, ker me mi
pritegnilo nič drugega.
Ali lahko opišeš poklic kuharja?
Delo kuharja je raznoliko in obsega vse od
naročanja in prevzemanja živil do čiščenja,
toplotne obdelave, razdeljevanja na posamezne obroke in dekoriranja jedil. Kuhar naroči
in prevzame živila in drugo blago za pripravo
hrane. Pripravi in očisti živila ali pa to delo razporedi pomožnemu osebju v kuhinji. Pripravi
ali izdeluje hladne in tople jedi ter sladice po
dnevnih menijih in po jedilnem listu. Pri tem
upošteva recepte in količinske normative za
porabo živil in obroke gotovih jedil. Svoje delo
opravlja skrbno in pazi na higieno ter čistočo v
kuhinji. Pripravlja tudi podatke za dnevni obračun porabljenih živil, obrokov hrane in sproti
pregleduje zaloge. Kuhar sodeluje pri pripravi
in sestavljanju jedilnih listov, dnevnih menijev
ter pri pripravi kalkulacij za posamezna jedila
ali obroke. Za uspešno delo spremlja strokovne
novosti, ki jih tudi uporablja.
Kako se počutiš v našem zavodu kot vodja kuhinje?
Počitim se dobro. Prednost je, da sem tu v
času šolanja delala preko študentskega servisa
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in si tako pridobivala izkušnje tudi v tej kuhinji.
Ko sem nastopila to delovno mesto sem že poznala svoje sodelavce, kar nekaj stanovalcev,
predvsem pa način dela in postopke, tako da
je bil začetek nekoliko lažji kot bi bil sicer. Seveda pa je večja odgovornost. Kot vodja moram
skrbeti, da vse poteka pravočasno, kvalitetno,
po standardih in merilih, da usmerjam in vodim svoje sodelavce. Veliko je na organizaciji.
Vesela sem, če dobim povratno informacijo, da
so uporabniki zadovoljni s hrano. Na splošno
smo v kuhinji »ena fajn ekipa«. So tudi težave
in kakšen težak dan, a brez tega v vsakdanjem
življenju ne gre. Potem bi bilo nam bilo lahko
celo dolgčas.

Angelske solze
Za sladico potrebujete:
suhe sestavine: 1 skodelica (250 ml)
moke, 1 žlička pecilnega praška, 80 g masla, 2 žlici sladkorja, 1 jajce;
za nadev: 500 g skute, 1/2 skodelice (125
ml) sladkorja, 3 rumenjake, 1 žlica zdroba, 100 g kisle smetane ali goste smetane
za kuhanje, vanilija oz. vanilin sladkor;
zgornja plast: 3 beljaki, 5 žlic sladkorja v
prahu.

Imaš za konec kakšen dober recept na
zalogi?
Naj bo za srečen konec nekaj sladkega: Sladica se imenuje »Angelske solze«. Če jo boste
naredili, boste ugotovili zakaj ima tako ime.

Postopek: Moko premešamo s pecilnim
praškom, maslom, jajci in sladkorjem.
Zamesimo testo, ki ga prekrijemo s folijo
in ga pustimo 30 minut v hladilniku. Vse
sestavine za nadev zmešamo z mešalnikom.
Testo razvaljamo na pekaču (premer 23
cm) in po njegovih stenah, tako da bo debelo 0,5 cm. Nanj položimo nadev. Pečemo v segreti pečici na 180°C 30 minut.
Pecivo vzamemo iz pečice, nanj položimo
sneg (beljake stepemo, tako da postopoma dodajamo sladkor do trdega snega) ter
pečemo še 15 minut do zlate barve.
Pito pustimo, da se dobro ohladi.
Medtem ko se hladi, na njeni površini nastajajo majhne, zlate kapljice, po katerih
je sladica dobila ime, »angelske solze«.
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Obisk Marije
romarice
Kip Fatimske Marije, ob stoletnici Marijinih
prikazovanj v Fatimi, je romal tudi po naši,
ljubi Sloveniji. To je bil že tretji obisk Marije
romarice v Dobrepolju.

V

večernih urah je 6. junija Marija priromala
tudi v župnijo Videm in bila lepo, slovesno sprejeta. V farni cerkvi je bila najprej sveta
maša, nato procesija z lučkami in kipom Fatimske Marije čez Videm. Sledilo je nočno češčenje
vse do sedme ure zjutraj, ko so Marijo romarico
v procesiji prinesli v naš Dom. V Domski kapeli
jo je pričakalo veliko število stanovalcev in zunanjih obiskovalcev, ki so se pridružili pri sveti
maši, ki jo je daroval g. Škulj. Mariji smo polagali pred noge prošnje in molitve in se ji priporočali. Slovesnost je bila zelo čustvena in polna
prisotnosti svetega duha. Čutili smo Marijino
bližino in tudi zaradi tega se je orosilo marsikatero oko. Ob koncu maše smo poskrbeli, da so
se jo stanovalci, ki so želeli, lahko dotaknili, jo
pobožali. Obogateni in s pesmijo: Lepa si, lepa
si, roža Marija … poslovili od Nje. Pomahali smo
ji v slovo in v srcih ohranjali Marijino prisotnost
še ves dan. Bilo je čudovito. Hvala Bogu!
Slike govorijo same zase.
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Marija zavetnica s plaščem
na Ptujski Gori
Ptujska Gora leži med haloškimi griči. Najprijaznejši čas je
spomladanski, ko si haloški griči nadenejo novo smaragdno
preobleko in iz temnih globeli zaveje oživljajoče razgiban piš.
Najbogatejši je jesenski čas, ko veter požene klopotce in pisana
haloška pokrajina hvali Stvarnika v tisočerih odtenkih barv in zrelih
grozdnih jagodah, da srce zavzdihne: »Popotnik, stoj in moli!«

Z

ime so hude in je čas za počitek zemlje. Poletje, poletje pa največ privabi romarjev,
popotnikov in turistov. Glavni razlog in cilj
vseh, ki se povzpnejo na Ptujsko Goro, je bil,
je in bo romarsko svetišče Marije Zavetnice s
plaščem, ki kakor krona na glavi kraljuje vrh
strnjenega naselja in kot veliki kažipot kaže v
višave - k Bogu.
Nastanek tega svetišča pa je še vedno zavit
v skrivnost, saj zgodovinski viri o tem zaenkrat
še molčijo. Moralo pa se je zgoditi nekaj posebnega, izjemnega, da so pred 600 leti predniki
sezidali tako veličastno svetišče, ki ga mnogi
upravičeno imenujejo biser gotike.
Še vedno živo ljudsko izročilo pravi, da so
imeli grofje na vurberškem gradu hčer edinko,
ki pa je bila slepa. In nekoč, ko so v večernem
mraku, zbrani okrog mize, molili v čast Mariji Zavetnici, je slepa hči nenadoma vstala od
mize, planila proti oknu in vzkliknila: ''Vidim,
tam daleč vidim svetlobo, vidim luč!'' In pokazala je proti ptujskogorskem hribu. Tam, kjer
je slepa deklica zagledala luč, so začeli grofje
graditi to cerkev – v zahvalo Mariji Zavetnici s
plaščem.
Potopisec Paolo Santonino pa je l. 1487 v Popotni dnevnik med drugim zapisal: Cerkev blažene Marije so zgradili Ptujski gospodje z velikimi stroški, saj je zunaj in znotraj zidana z na
novo nalomljenimi kamnitimi kvadri, iz katerih

je nastala vsega občudovanja vredna in lepa
umetnina. Med turškimi vpadi pa je po legendi
dobila ime Črna gora. Marija naj bi goro pred
Turki obvarovala tako, da jo je zagrnila s temnimi oblaki in jo napadalci niso videli. V 16. stoletju pa je začasno ugasnila Marijina božja pot,
vendar ne za dolgo, saj so jo kmalu pod okrilje
dobili protireformacijsko usmerjeni jezuiti (trajalo je skoraj 200 let). L. 1937 pa jo je mariborski
škof dr. Ivan J. Tomažič zaupal Frančiškanovim
bratom minoritom, ki na Gori delujejo še danes.
Kmalu po prihodu minoritov sta se najprej župnija, potem pa tudi sam kraj, poimenovala v
Ptujsko Goro. Bratje minoriti so takrat začeli z
obnovo verskega in romarskega svetišča, zaradi
česar je dobila Ptujska Gora nov pečat. Poslanstvo minoritov pa je bilo že od samega začetka
zaznamovano s križi in trpljenjem. L. 1951 je te-
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danja komunistična oblast zaprla cerkev
in jo spremenila v Narodni muzej. Tedaj
ni bilo v cerkvi bogoslužja, romanj... L.
1957 pa je romarski kraj spet zaživel, zaradi nešteto pritožb poslanstva minoritov,
domačih župljanov in mnogih prijateljev
Ptujske Gore in živi še danes.
Motiv Marije Zavetnice s plaščem najbolj razloži starodavna molitev: Pod tvoje
varstvo pribežimo... Ta motiv Marije so večinoma upodabljali razni redovi, najprej
pa cistercijani, ki so ga prevzeli iz vzhodne
cerkve. Znano je videnje cistercijanskega
meniha, v katerem je opazoval različne
skupine blaženih v nebesih, le svoje sobrate je zaman iskal. Končno je videl, da
so bili deležni posebne milosti, saj jih je
Marija prevzela pod svoj plašč.
Cerkev obdaja obzidje, v katero sta
vpeta zgradba sedanjega samostana in
eden od štirih obrambnih stolpov iz časov
turških vpadov, ko je bila Gora spremenjena v tabor.
»Gorska Marija, ohrani nam vero, dom
in rod!«
(Povzeto iz knjižice Marija Zavetnica s
plaščem na Ptujski Gori, ki jo je napisal p.
Janez Šamperl ob 600. letnici)
Na Ptujsko Goro sem pred nekaj leti
romala tudi jaz. Bilo je res lepo, čudovit
razgled, še lepša pa notranjost cerkve in
seveda Marija s plaščem. To vsak opazi
takoj, ko vstopi v cerkev. Zato romar, prijatelj, če te pot zanese kdaj na haloške griče, stopi tudi ti na Ptujsko Goro in si vse
oglej od blizu. Jaz sem romala z avtobusom, lahko pa romaš tudi peš, tako kot so
romali včasih, ko ni bilo toliko prevoznih
sredstev. No, nekateri pa romajo peš tudi
danes, vsak po svojih močeh in zdravju.
● Martina Dejak, bolničarka negovlka

Kisovec

K

o se je leta 1917 v Fatimi na Portugalskem
Marija prikazala trem otrokom – Luciji, Jacinti in Frančišku, bila je oblečena v belo obleko,
v sklenjenih rokah je držala rožni venec, otrokom pa se je predstavljala kot »Gospa rožnega
venca«. Po njihovih opisih je Portugalski kipar
Guilherm T. Thedim izdelal kipec in ga postavil
na kraj prikazovanj. Tam še danes pozdravlja
vernike z vsega sveta, ki poslušajo Marijin klic
k molitvi in pokori. Leta 1960 je portugalski kipar izdelal kopijo kipca fatimske Matere božje, ki
ga danes hranijo v božjepotni cerkvi Marijinega
brezmadežnega srca v Lokah oziroma v Kisovcu
pri Zagorju ob Savi. Prvotno je Marijina podoba domovala v majhni kapeli, vse večje število
Marijinih častilcev je spodbudilo izgradnjo večje
cerkve. Leta 1985 je ljubljanski nadškof Alojzij
Šuštar posvetil novo cerkev. Nedavno so cerkev
obogatili s relikviarijem, v katerem sta relikviji brata in sestre, blažene Jacinte in blaženega
Frančiška. Ko se jima je prikazala Marija, je imela Jacinta le sedem let, Frančišek pa devet. Ko
je najstarejša Lucija že pri prvem prikazovanju
vprašala Marijo, če bo Frančišek šel v nebesa, ji
je bila bela Gospa odgovorila, da bo šel, ampak
mora zmoliti še veliko rožnih vencev. Frančišek
je umrl star 11 let, Jacinta pa deset.
(Povzeto po knjigi: Marijine božje poti na slovenskem (Romarski vodnik))
● Milan Vinčec
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Tradicionalno romanje stanovalcev
katoliških domov – Sveta Gora
pri Novi Gorici
Tudi letos smo se s stanovalci našega zavoda odpravili na tradicionalno romanje katoliških
domov ljubljanske regije. Letos je romanje organiziral Dom Janeza Krstnika iz Trnovega. Šli
smo na Sveto goro nad Novo Gorico.

S

veta Gora je pomembno sakralno središče z
bogato romarsko tradicijo. Stoji na križišču
Vipavske in Soške doline oziroma ob prehodu
goriške ravnine v Furlanijo. S svojo nadmorsko
višino 682 m nudi veličasten razgled na Julijske
Alpe, Trnovski gozd, Kras in vse do morja, proti
zahodu pa na Brda, Furlansko nižino, Karnijske
Alpe in Dolomite. Bazilika Marijinega vnebovzetja je zgrajena na mestu, kjer se je leta 1539
Marija z Jezusom v naročju prikazala pastirici
Urški Ferligoj in ji naročila, naj pove ljudstvu:
„Naj mi tukaj hišo sezida in me prosi milosti.“
Uradni krogi Urški niso verjeli in so jo zaprli,
vendar se je dvakrat čudežno rešila in po dveh
letih priprav so začeli cerkev graditi. Posvečena
je bila leta 1544.
»Romarji« smo se iz Zavoda odpravili že ob
7.00 uri. Letošnja ekipa je bila bolj ali manj po-

hodna. Najprej smo zmolili za srečno vožnjo.
Med potjo nam ni bilo dolgčas, saj je bil z nami
naš g. župnik, ki je poskrbel za obilico dobre
volje in predvsem petja. Nato smo zmolili še rožni venec, kot vsi pravi romarji. Pot nas je peljala vedno bolj v primorske kraje. Vmes smo
se tudi ustavili na eno kratko kavico, ki je vsem
prvo lepo prijala. Nato smo odšli proti Sveti
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Gori. Bližje smo bili vrhu, vse bolj so se nam
odpirale lepote Solkana, znamenitega mostu
in primorske pokrajine. Po poti smo poslušali
tudi nekaj zgodovinskih utrinkov iz teh krajev.
Ko smo prispeli na vrh smo videli, da seže zbirajo tudi stanovalci iz drugih domov. Prav lepo
je bilo videti znane obraze iz preteklih let, na
katere smo se že kar malo navadili. Po sestopu iz avtobusa smo počasi odšli proti cerkvi. V
prehodu smo opazili tudi mozaik »Obisk treh
kraljev«, ki ga je izdelala akademska slikarka
Marta Jakopič Kunaver, ki je naredila mozaik
tudi v naši kapeli. Po potki ki je prilagojena za
invalide smo vstopili v cerkev. V cerkvi nas je
pričakal pater frančiškan, ki nam je opisal vso
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zgodovino te prečudovite bazilike. Naučil nas
je tudi pesem. Sveto mašo so darovali župniki
posameznih domov. Petje pa je vodil naš župnik g. Škulj. Po maši smo šli še skoz svetoletna
vrata, tudi tisti z vozički, kljub stopnicam ob
pomoči »močnih« pomočnikov. Nato smo imeli
pripravljen program pri gostilni poleg cerkve,
manjkal ni niti ansambel. Po toplem bograču
in dišečem jabolčnem zavitku smo se odpravili
domov, saj smo bili že kar pošteno utrujeni. Pot
nazaj je bila kar dvakrat krajša, saj je ubrana
pesem kar ponesla avtobus proti Dobrepolju.
Sladoled v Grosuplju je bil pa še samo pikica
na i. Bilo je lepo in neponovljivo.
● Mojca Kovačič, delovna terapevtka

26

Vrtnica št. 47

december 2016

Vrtnica št. 47

december 2016

27

Naj bo samota pregnana iz vsakega kota

S

amota je objem NIČA. NIČ je tisto okolje osamljenega, ki nima ne velikosti, ne oblike, ne
barve, ne tona in ne okusa. To pomeni, da samotnemu ne vzdraži nobenega perifernega čuta.
Pa vendar NIČ ni za človeka nikoli agens brez
efekta. Njegov dražljaj se ne ustavi na površini
telesa, temveč neizprosno prodre v samo globino, kjer povzroča skrajno neugodne dražljaje
sami duši. NIČ je torej neviden, neizmerljiv in
neopisljiv, pa vendar skrajno škodljiv. Zato je
samota stanje samega sebe, bombardiranega
z neugodnim draženjem posameznikove psihe
s strani NIČA. Kdor je to draženje izkusil vsaj
enkrat v življenju, se bo na vse možne načine
upiral osamelosti, kdor pozna občutke oklepa
samote in izoliranosti od soljudi, se bo do največje mere razdajal vsakomur, za katerega bo
ugotovil, da je ogrožen od osame.
Samota je pesem brez vsake note. Je samo
ena dolga pavza, ki človeka, kateremu mu je
namenjena, pusti osiromašenega, duševno
razpadajočega in življenjsko prikrajšanega. Življenje v dvoje, samo v dvoje, izolirano od ostalih ljudi in brez otrok, je pesem z eno noto. Je
presledkovno poudarjanje te ene in iste note,
ki ima lahko svoj ritem in zametke skladbe, pa
vendar sočloveka znotraj tega para pusti še vedno osiromašenega, duševno razpadajočega in
življenjsko prikrajšanega. Na svetu je veliko pesmi brez note ali z eno samo noto. Veliko je teh
žalostnih pesmi, ki parajo dušo, predvsem v
obdobju starosti, bolezni in obnemoglosti. Zato
je davek samote še toliko večji in bolj grenak.
Samote in njene vsebine, NIČA, se ljudje izogibajo kot hudiča. Le malo je takih, ki se s tem
sovražnikom spontano in samoiniciativno spopadejo. Ena takih je Sveta Mati Terezija, ki je
bila tako pogumna, da se ja podala v največje
središče človeških žrtev pozabljenosti v bolezni,
siromaštvu in brezupu. In v tej praznini je prižgala lučko upanja, ki je zažarela in se zaiskrila

na vse strani. Ena od teh iskric je priletela tudi
do Vidma v občini Dobrepolje in žari kot Dom
starejših občanov na Vidmu. A noben plamen
ne žari sam od sebe. Potrebno mu je ves čas dovajati kisik, da bodo srca, ki jim daje toploto na
najbolj prijeten način, oznanjala življenje, vredno človeka. Pa čeprav morda bolnega, ostarelega in miselno ali telesno obnemoglega.
Bodimo vsi kisik za razplamtevanje Terezijinih iskric, tako oskrbovanci eden do drugega,
zaposleni, svojci, država in Cerkev. Bodimo pogumni in se posvetimo osamljenim, da preženemo bolečino NIČA, jim pobarvamo življenje
in na ta način damo moč za premagovanje bolezenskih stisk ter temelj za njihovo spoznanje:
»Tudi v zrelih letih je lepo živeti.« Naj bo vsak
izmed nas nekomu, ki mu grozi samota, nota v
pesmi njegovega življenjskega obdobja. Več bo
not, lepša bo pesem, več nas bo, lepšo melodijo
bomo lahko sestavili. Ko bomo tudi sami slišali
skladbo in zaznali njeno pozitivno moč ter korist za pomoči potrebno osebo, bomo bogatejši
tudi mi sami in bo bogatejša tudi pesem našega življenja. S pomočjo našega truda pričaran
nasmeh na ustih skoraj obupanega človeka, bo
postala ena od najbolj pomembnih not za sestavo prijetne melodije našega življenja.
● Dr. Zdravko Marič, domski zdravnik
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Po rožah se pozna

T

udi naš Dom se po rožah pozna, da je ljubezen doma, da zaliva jih nekdo, ki na rože
se spozna,…

Po rožah se pozna, kje je dekle doma,
kjer je cvetoč balkon, je moj najlepši dom.
Kjer nageljni cveto, zaliva jih nekdo,
ki rože rad ima in nanje se spozna.
Po rožah se pozna, kje je srce doma,
saj le z ljubeznijo vzgojiš vsak cvet lahko.
Najlepše zacveti, ko v družbo si želi,
najlepše se odpre, ko pride fant do nje.
Ansambel Lojzeta Slaka

Kot vsako pomlad, smo se tudi letos zbrali, da bi zasadili korita z rožami. Vsake pridne
roke so prišle prav. Eni so pripravljali zemljo,
drugi razporejali lončke, tretji samo opazovali
in uživali v čudovitih barvah.
Napisana pesem še kako drži. Pri nas se v
teh sončnih dneh na oknih bohotijo prelepi
cvetovi, okrasni krogi pred glavnim vhodom
žarijo v rdečo-beli kombinaciji, park za domom
je čudovit, Skalnjaki so cvetoči.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri zasaditvi
cvetja. Hvala vsem tistim, ki ga plevete, okopavate, obrezujete, zalivate,… Hvala vsem tistim,
ki ga občudujete, vonjate in uživate v lepotah
pisanih cvetov.
● Marinka Merzel, delovna terapevtka
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Poročilo o dejavnosti
V organizacji Mestne knjižnice Grosuplje, enote Dobrepolje, smo v sredo. 22. 6. 2016,
ponovno, že tretjič v juniju, obiskali varovance v Zavodu sv. Terezije in jim pripravili prisrčno
bralno uro Pavčkove poezije iz njegove pesniške zbirke Majnice in majhnice, iz ciklusa
Starožitje. Tokrat so nastopil učenci 7. b razreda. Pred nami so ponovno oživeli predmeti, ki
so že odšli »po božji lon« (Pavček): pehar, petrolejka, zapravljivček, stope, bogkov kot, lopar,
kašča, kolovrat …

Z

ahvaljujoč glasbeni pedagoginji Valentini
Ugovšek sedmošolci tudi zelo radi pojejo.
Ko so odložili Majnice in majhnice, so v roke
vzeli šolsko pesmarico in vsi zapeli šolsko himno in nekaj ljudskih pesmi. Tem so se veselo pridružili tudi varovanci. Posebno rada poje
učenka Klara Erčulj, saj jo pesem spremlja že
od rojstva, družina Erčulj se namreč že leta prizadeva, da ljudska pesem ne bi utihnila. In je
zapela tudi sama, solo. Marsikatero oko se je od
ganjenosti orosilo. Posebno smo se razveselili,

da se je našega nastopa mogel udeležiti tudi
naš dolgoletni sodelavec, glasbeni pedagod
gospod Miro Rozman.
Kar nismo mogli nehati prepevati. Preden
smo se razšli, smo zapeli še Mi se imamo radi,
radi, radi, radi …
Varovanci so učencem iskreno zaželeli prijetne počitnice, z gospo Marinko Merzel, delovno terapevtko, pa smo bili soglasni, da se jeseni
ponovno srečamo.
● Ema Sevšek, učiteljica
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Obisk šolarjev iz osnovne šole Videm
Junijske četrtke smo preživeli v družbi osnovnošolcev, šestošolcev. Skupaj z učiteljico Emo
Sevšek in knjižničarko Jasmino Mersel, so nam pripovedovali pravljice, ki so se jih naučili.
Na koncu so zapisali tudi svoje vtise, nam jih posredovali, za kar smo jim zelo hvaležni. Hvala
vsem za vas čas in prijaznost.

Vse je čudež, igra in toplina –
biti pravi pravljičar
Stara sem enajst let. V šoli smo se letos učili
o pravljicah. Že kot majhna sem jih z velikim
veseljem poslušala, nato tudi sama prebirala,
letos pa sem se jih učila tudi pripovedovati.
Že vsa leta do sedaj sem sodelovala pri bralni
znački, zato zame to ni bil prevelik izziv.
Učiteljica je za govorni nastop določila pripovedovanje pravljice. Svojo sem še kar hitro
izbrala ter jo večkrat prebrala. Ko sem nekega dne vadila, je v sobo prišla mlajša sestrica.
Običajno uganja vragolije, takrat pa je bila čisto tiho in mi je pozorno prisluhnila. Po končani vaji me je vprašala, ali mi lahko pove svojo
pravljico. Usedli sva se in pripovedovati mi je
pričela enako pravljico, kot sem jo prej pripovedovala jaz. Presenetila me je, saj si je veliko

zapomnila. Na koncu pa je dodala: »In tako je
porednega gozdnega škrata izučilo.«
Pravljico sem še večkrat ponovila in jo povedala sošolcem. Dobila sem dobro oceno in
zato sem svojo pravljico povedala tudi različnim skupinam v vrtcu. V večini so vse poslušali
z odprtimi usti! Odšla sem tudi v dom starejših občanov. Vsi so bili prijazni in so nas radi
sprejeli. Ko sem pripovedovala starejšim, so se
spremenili v otroke. Pozorno so poslušali in ko
sem naredila premor, so nekateri kar 'zastrigli
z ušesi'.
Tako sem skozi raznolike izkušnje ugotovila, kakšen učinek imajo pravljice na različne
generacije. To lahko opišeš le z izbranimi besedami, in sicer: izjemno, čudovito, neverjetno!
Vse je čudež, igra in toplina.
Eva Česen, 6. a
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Vse je čudež, igra in toplina
Pravljica ni kot moja domovina,

Branje pravljic je čudež domišljije, ki mi v kri
požene toplino. In ko jo pripovedujem, se vsa
vsrkana domišljija razlije v druga srca in se širi
še naprej: od otrok do starejših, ki so pravljice
morda že slišali, a jih želja po nenehni domišljiji žene v nova in nova poslušanja.
Manca Novak, 6. A

a je le toplina.
Čutna, neizmerna ljubezen pravljične
domišljije.
Postali pravljičarji smo in otroci
slišali so nas. Usta odprta so bila,
v glavi slika se je risala.
Jaz pa le vesela sem bila,
njihovega poslušanja.
Prav tako razveselili starejše ljudi
smo mi, ploskali, odprta ušesa
in zaprte oči so imeli.
Sama začutila sem, da pravljica
velik je zaklad.
Veliko je besed, izmišljenih ljudi, ki
popeljejo te v svet prečudovitih stvari.
Zaspati je lahko, ko slišiš besede te,
še domišljijo si dodaš in že sladko
zasanjaš.
Ljubezen do pravljice ne mine.
Minejo strahovi, grde reči in ...
Pravljica je zdaj že pravi raj.
Pojdimo z njo naprej,
ne ustavljajmo se.
Glejmo naprej, čaka nas
cilj neizmerne sreče in ljubezni.
Ajda Erčulj, 6. b
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Tone Kralj in pravljica o carjeviču Jeruslanu
Da se v starih izbah, podstrešju, shrambah najde tudi marsikaj uporabnega in vrednega, tako
da je potrebno stvari, ki jih želimo zavreči skrbno pregledati, dokazuje tudi slednja najdba.
Gospa Marinka Merzel, ki opravlja delo terapevtke v Zavodu svete Terezije, je tako v družinski
knjižni zbirki našla dragoceno knjigo z ilustracijami Toneta Kralja z naslovom Pravljica o
carjeviču Jeruslanu, ki je bila izdana leta 1950.

K

njigo je napisal Šilih Igor, ter prepesnil Pavel Golia. Gospa Marinka je želela knjigo
izročiti sorodnici Toneta Kralja, ki pa se je odločila, da s to dragoceno knjigo obogati domoznansko zbirko knjižnice Dobrepolje. Slednja
je tako na ogled že dostopna v knjižnici.

nih najdb, ki so vredna tako s strani literature
predvsem pa za lokalni prostor kot pomembna
kulturna dediščina. Tako se bo morda v kateri
izmed domačih shramb našla tudi Prva čitanka, učbenik za osnovno šolo, ki je izšel leta 1952
in ga je z risbami prav tako opremil Tone Kralj.

Tone Kralj se je rodil v Zagorici, 23. avgusta
1900. Predstavlja ključno osebnost slovenskega ekspresionizma in nove stvarnosti. Poleg
slikarstva, grafike in kiparstva je pomemben
segment njegovega ustvarjanja tudi notranja
poslikava cerkva, poznamo pa ga tudi kot izvrstnega ilustratorja, saj je ilustriral številna
literarna dela. Najbolj znan je prav gotovo po
ilustracijah Levstikovega Martina Krpana. Za
ilustracije s katerimi je opremil Pravljice o carjeviču Jeruslanu pa je leta 1950 prejel tudi Levstikovo nagrado. Med drugimi je ilustriral tudi
knjigo znanega mladinskega pisatelja Franceta
Bevka z naslovom Pastirci pri kresu in plesu
(1974). Leta 1972 je Tone Kralj prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Umrl je 9. Septembra 1975, pokopan pa je na pokopališču v
Kostanjevici na Krki, kjer grob krasi nagrobnik,
prav tako njegovo avtorsko delo.

● Jasmina Mersel, knjižničarka

Kot zanimivost naj še dodam, da je na naslovnici knjige posvetilo, ki pove, da je leta
1950 lastnik knjige slednjo prejel kot nagrado
za pravilno rešeno križanko v Pionirskem listu.
Pionirski list je pričel izhajati leta 1948 kot prvi
slovenski tednik za otroke. Izdajala ga je založba Mladinska knjiga, leta 1985 se je preimenoval v PIL. Revija kot mesečnik izhaja še danes.
Želimo si, da bi bilo še več takšnih dragoce-

Car preslavni Berendej
je mogoče bil brez mej.
Nove zemlje, nova mesta
mu osvaja vojska zvesta,
on in z njim carica mlada
pa prostranstvom širnim vlada.
Sreča se obema smeja
od povsod – le dece ni.
To soprogo Berendeja
nepopisno žalosti.
Vsa bogastva, kar jih hrani
car v zakladnici prostrani,
je pripravljena žrtvovati,
le da ljubljena, edina
žena bi postala mati
in mu darovala sina.
Odlomek iz knjige Pravljica
o carjeviču Jeruslanu (1950).

34

Vrtnica št. 47

december 2016

Srečanje stanovalcev domov dolenjske
regije v Črnomlju ali izlet v Belo krajino
In smo šli. Na enodnevni izlet v Črnomelj. Bilo je lepo junijsko jutro. Vsi stanovalci doma so
bili pripravljeni, »zaubršno« oblečeni in urejeni.

O

b pomoči zaposlenih spremljevalcev in šoferja Adija smo se posedli v avtobus. Pot
nas je vodila preko Hočevja, Krke, Žužemberka, Črmošnjic, mimo Semiča do končnega cilja Črnomlja. Dom starejših v Črnomlju je bil
letos gostitelj oziroma organizator letošnjega
srečanja stanovalcev v domovih in sicer z Bele
krajine in Dolenjske. Srečanja so se udeležili
stanovalci iz osmih domov in sicer iz: Kočevja, Ribnice, Metlike, Novega mesta, Trebnjega,
Grosuplja, Črnomlja in Dobrepolja.
Ob prihodu so nas pričakali gostitelji in za
dobrodošlico pogostili s pravo belokranjsko
pogačo in sokovi. Na vrtu doma je bil postavljen šotor, tako da je bilo poskrbljeno za dež
ali prevroče sonce. Mize in klopi so nas pričakale obložene sokovi, vinom in slaščicami. Ansambel je zaigral domsko himno in veselo razpoloženje se je začelo. Prve so nastopile pevke,
ki ohranjajo belokranjske pesmi in nastopajo v
belokranjski noši. Lepo! Pogostili so nas z obaro, ki je nadomestila dopoldansko malico. Po
njej nas je pozdravila direktorica doma in pod-

župan Črnomlja. Sledila je glasba, ki je obujala
mladost z zimzelenimi melodijami. Nekaj parov
je celo zaplesalo.
Tudi iger ni manjkalo. Po dva stanovalca iz
vsakega doma sta se pomerila v metanju žoge
na koš in zlaganju »puzlov«. Seveda smo navijali za naše. Na koncu je obveljal olimpijski
duh »važno je sodelovati in ne zmagati«. Skupno smo si priigrali tretje mesto.
Po izdatnem kosilu je spet igral ansambel,
nekateri so peli, si pripovedovali svoje vtise o
življenju v domu in skratka uživali. Tudi na srečelov niso organizatorji pozabili. Srečka pa je
vsaka zadela. Kar nekaj smeha in zadovoljstva
je bilo ob tem.
Lepo je bilo. Ampak tudi lepo in veselo se
konča. Zadovoljni smo se poslovili in zahvalili
gostiteljem za lepo preživet dan. Ko bi jih bilo
vsaj več! Drugo leto pa se zopet srečamo v Grosuplju.
● Pavlina Novak, prostovoljka
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Rim
Letos smo zaposleni dobili možnost, da se udeležimo
strokovne ekskurzije in romanja katoliških domov v Rim.
Ker je letošnje leto sveto leto je to bila še posebna izkušnja.

V

četrtek 19. maja smo se zaposleni katoliških domov zbrali v Ljubljani in se z avtobusom, kot pravi romarji polni pričakovanj odpravili novim dogodivščinam naproti. Dan se je
sicer slabo začel, saj nas je takoj pozdravil dež
in nas spremljal večji del poti, kar pa nam ni
pokvarilo dobrega razpoloženja. Na avtobusu
smo se najprej predstavili, nato pa smo skupaj
prepevali, molili, si pripovedovali šale, skratka
vzdušje je bilo na nivoju. Prvi postanek je bil v
Trevisu, kjer smo si ogledali dom starejših, ki
deluje v okviru nevladnega združenja pod imenom Skupaj lahko delamo dobro. Tu so nas z
veseljem sprejeli in nam razkazali dom ter predstavili potek dela. Jasno je, da nam italijanski
jezik ni domač, zato nam je vseskozi prevajala
ga. Jožica, glavna sestra iz doma starejših Postojna, ki več let delovala tudi v Italiji.

sv. mašo in se nato utrujeni odpravili k počitku
v veselem pričakovanju, kaj nam bo prinesel
naslednji dan.
Zjutraj smo dan začeli z sv. mašo, sledil je
obilen zajtrk in nato odhod v Vatikan – Vatikanska mestna država. Vatikan je najmanjša,
neodvisna država na svetu. Rečejo mu tudi sveti
sedež. Pričakala nas je prijazna in izkušena vodička Veronika. Prvi ogled tega dne je bil ogled
Angelskega gradu (Castel Sant'Angelo), kar
pomeni trdnjava v Rimu. Leži na desnem bregu
reke Tibere kot zlovešča in nedostopna trdnjava, ki je bila nekoč zatočišče papežev. Zgraditi ga je dal rimski cesar Hadrijan kot mavzolej
zase in za svojo družino. Pozneje je bil v rabi
kot zapor oziroma trdnjava, danes pa je muzej.
Legenda pravi, da je se je konec 16. stoletja, ko
je papež Gregor I. mimo gradu vodil spokorniški sprevod, ki naj bi pregnal kugo prikazal nadangel Mihael in napovedal konec kuge. Tako
je grad dobil ime.
To je le ena od legend, ki se je ohranila do
današnjih dni. O njem je v svoji knjigi Angeli in
demoni pisal pisatelj Dan Brown. Posnet je bil
tudi film z istoimenskim naslovom.

Poslovili smo se v srčnem duhu in se nato
odpravili proti Rimu. V večernih urah smo se
nastanili v Sloveniku, kjer so nas zopet prijazno sprejeli in nam pokazali sobe. Udobno smo
se namestili, malo povečerjali, dan zaključili s
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Sledila je skupna priprava na romanje skozi
svetoletna vrata v baziliki sv. Petra. To je bilo
posebno, neponovljivo doživetje. S križem pred
sabo, ki smo si ga izmenjavali smo vsak s svojimi težavami, mislimi, željam romali proti baziliki sv. Petra, kjer smo nato vstopili skozi svetoletna vrata, ki jih odprejo samo ob jubilejnem
letu. Bistvo romanja skozi ta vrata je, da najprej
odpustimo vsem, ki so nam kaj žalega storili in
da prosimo za odpuščanje vse, katerim smo ali
mislimo, da smo kaj slabega storili, užalili ali
dobro opustili. Tudi mi smo to kratko romanje
do bazilike popestrili z molitvijo, pesmijo in na
koncu s tišino, da se je lahko vsak zazrl v svojo
notranjost in prosil odpuščanja.
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trgu sv. Petra. Je kot nekakšen kažipot, saj se
ne moreš zgubiti, ker te kupola vedno pripelje
na trg sv. Petra.

Nato smo se povzpeli na samo kopulo, za
kar pa sta potrebna trud in volja, saj je potrebno prehoditi 600 stopnic. Ker pa vemo, da je na
koncu vsak trud poplačan, je bilo tudi tokrat
vredno vztrajati, saj se nam je z vrha kupole
odprl čudovit panoramski pogled na Rim.

Veronika nam je vseskozi razlagala pestro
zgodovino nastanka Rima, cerkva in drugih
mogočnih zgradb. Bazilika sv. Petra je največja cerkev v rimokatoliškem svetu. Že navzven
deluje zelo mogočno, notranjost bazilike je
neprecenljiva, bogato okrašena z marmorjem,
reliefi, Michelangelovimi poslikavami, raznimi
kipi. Vse je več ali maj pozlačeno. Je eno najsvetejših mest v Vatikanu, kjer se zbira ogromno
romarjev iz vsega sveta. Tu je pokopan sv. Peter, Jezusov apostol, kjer je shranjena relikvija
sedeža svetega Petra, ki je bil tudi prvi rimski
škof. Sedež se imenuje svečan škofovski stol, od
koder je papež v preteklosti izvajal svojo službo. Bazilika vsebuje številne grobnice papežev
in drugih pomembnih ljudi. Osrednja kupola
dominira na obzorju Rima in je obrnjena proti

Po kosilu smo se z avtobusom odpravili do
beneškega trga na ogled Kapitola s pogledom
na Rimski forum. Rimski forum je središče rimskega sveta. Še vedno se vidijo stebri mogočnih
stavb, ki stojijo na obeh straneh ceste. Tu so se
sestajali prebivalci in se pogajali o javnih in zasebnih zadevah. Potekale so javne razprave, na
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katerih so delili pravico veliki rimski odvetniki.
Forum je bil najvažnejše politično in družbeno
središče antičnega Rima. Tu so cesarji zgradili
svoje forume, posvečene večjim zmagam.

Sledila je panoramska vožnja mimo cirkusa
Maksima do Koloseja., ki je eden od simbolov
Rima. Je največji amfiteater, ki je bil zgrajen v
Rimskem cesarstvu. Ime Kolosej pomeni nekaj
velikega, visokega. V njem so organizirali borbe gladiatorjev, borbe z živalmi, lažne morske
bitke in številne druge predstave.
Peš smo krenili proti baziliki sv. Petra v
vezeh. Ime je dobila po verigah v katere je bil
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vklenjen sv. Peter. Posebnost je kip Mojzesa, ki
je delo Michelangela. Ogledali smo si še cerkev
sv. Klemena in baziliko sv. Janeza v Lateranu, ki
je mati vseh cerkva in škofijski sedež papežev.
Je katedrala mesta Rim. Ob vstopu v baziliko
našo pozornost najbolj pritegne ogromen pozlačen strop glavne ladje in ogromni kipi apostolov. Pot nas vodi naprej do Svetih stopnic.
Po izročilu naj bi bile to stopnice po katerih se
je Jezus povzpel v Pilatovo hišo, v Rim pa naj
bi jih pripeljala cesarica Helena. Po napornem
dnevu, izčrpnih informacijah vodičke Veronike, ki se je s predstavitvijo resnično potrudila,
polni lepih vtisov polnih doživetja ter bolečih
nog smo se odpeljali nazaj v naše bivališče, kjer
smo povečerjali si zmenjali vtise, mnenja, se
malo podružili in končno utrujeni zaspali.
● Brigita Novak, splošne službe

(Nadaljevanje v prihodnji številki)
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Romanje v Rim – nekaj vtisov naših zaposlenih

R

im – edinstven in večen. Vsako romanje
pusti pečat. Ampak romati v Rim v svetem
letu usmiljenja pa ni naključje. Lepo je bilo, da
smo se združili delavci Karitasovih domov, štiri
dni smo bili kot ena družina. To je bilo začutiti tudi ob večerih, ko se je iz jedilnice slišalo
prepevanje. Vse je bilo dobro organizirano, izkoristili smo vsak trenutek dneva. Videli in doživeli smo ogromno lepega, imeli smo čudovito
vodičko, ki nam je s svojim umirjenim in prijetnim glasom razložila veliko zanimivih stvari,
znala nam je prisluhniti. Ne morem našteti vsega, kaj se mi je posebno vtisnilo v spomin, bilo
je veliko lepega, posebnega, zato se ne da se
opisati z besedo. Bili smo pri slovenskemu veleposlaniku svetega sedeža, sprejel nas je kardinal Franc Rode. Ko nas je sprejel na dvorišču,
smo vsi v en glas zapeli prelepo pesem Marija
skoz življenje. Da smo bili lahko bližje svetemu
očetu, nas je kardinal povabil na balkon, od
koder smo lahko prisostvovali opoldanskemu
obredu Angelus Domini. Verjamem, da ni bilo
med nami nikogar, ki se mu ne bi orosilo oko,
ko smo zaslišali papeža. Posebej je pozdravil
tudi nas. Za mene sta bila to romanje in tam
preživeti čas neprecenljiva. Vse, kar smo videli
in obiskali, sem občudovala, vtisnilo se mi je v
spomin. Ker sem imela v tem času tudi rojstni
dan, mi je bilo romanje najlepše darilo. Voščilo
pa sem prejela na vrhu mogočne kupole bazilike svetega Petra, od koder nam pogled na Rim
pričara lepoto in veličino večnega mesta še iz
druge perspektive.
Seveda nismo pozabili na vse tiste, ki so
ostali doma. Bolj, ko smo se bližali domu, bolj
smo se zavedali, da moramo naše veselje in
blagoslov prinesti tudi tistim, ki so nas čakali
doma.
Mirjam Zobec

V Rim sem šla prvič. Občutki, ki jih doživiš
na takem romanju so nepopisni, ker jih lahko
razume samo človek, ki je to doživel. Imeli smo
prečudovito vodičko, ki nam je znala »pričarati« veličino tako velikega in zgodovinskega
mesta v pogledu besede. Najbolj mi je pa segla
v srce pesem Marija skoz življenje v samem osrčju Pantheona, kjer so obstali prav vsi obiskovalci in poslušali naše petje. Res nepozabno.
Mojca Kovačič
Romanje v Rim, večno in sveto mesto, mi
bo ostalo v dragem spominu. Ogledali smo si
zgodovinske stvaritve Rimljanov in zgodovino
krščanstva. Težko je strniti vse vtise, saj jih je
mnogo …. Bilo je lepo in nepozabno.
Julija Škrlj
Nepozabno romanje s sodelavci katoliških
domov. Skozi lepote, zgodovino Rima in sv. vrsta štirih bazilik nas je popeljala naša vodička
ga. Veronika. Piko na i nam je dal sam papež,
ki nas še posebej omenil pri opoldanskem nagovoru.
Slavica Župančič
Naše popotovanje v Rim je bilo naravnost
pravljično. Spoznali smo ogromno čudovitih
znamenitosti in se veliko novega naučili. Takšen izlet z odlično ekipo bi z veseljem še enkrat ponovila.
Brigita Matko
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Naša ljuba Slovenija praznuje
Konec meseca maja, 27.5. smo praznovali god mladega fanta, mučenca, blaženega Alojzija
Grozdeta, ki je kar nekaj svojih pesmi posvetil domovini in Slovencem. Nekaj pesmi smo izbrali
ob dnevu državnosti.

Domovini

Slovenski besedi

Videl sem tvoje cvetoče ravnine,
videl v njih lepe, prijazne vasi,
videl sem s snegom pokrite planine,
hribčke in gričke in strme rebri.

Slovensko mi mati je pela,
kadar me v naročje vzela,
slovensko moliti učila,
o Bogu mi je govorila.
In prva beseda je bila,
ki usta so jo izgovorila,
mi moja poslednja naj bo
slovenska še ravno tako.
In v tebi o tebi vesel
ti pesmice glasno bom pel.

V polju zoreče je žito šumelo,
cvetje krasilo zelene travé,
v drevju, grmičju vse glasno je pelo,
s hribov so vriskale bele cerkvé.
Sveta si zemlja, ti blagoslovljéna
si od Najvišjega, Kralja neba;
ti z mojih dedov krvjo napojéna,
tebi vsa moja ljubezen velja.
Tebi živeti in zate umreti,
draga Slovenija, srčno želim;
ko ti še lepih dni zarja zasveti,
v tvojih naj svetih tleh grob svoj dobim.

Slovenski fant
S kito rožmarina
si klobuk krasim;
Draga domovina,
zate le živim!
A na prsih mojih
nageljček rdi,
Za blagor sinov tvojih
dam jaz svojo kri.
Srce mi poje himno,
donečo do neba:
»Vse za domovino,
narod in Boga!«

Pesem slovenske mladine
V srcih kot kres nam mogočen gori,
kvišku nam hočejo mlade moči,
jasnost, veselje nam sije iz oči.
Naša je zemlja, so hribje, doline,
gozdi in polja in bele planine,
mesta in trgi in ljubke vasi,
travnik in potok, ki v dolu šumi,
petje in cvetje, ki daje ga log,
z nami, nad nami naš véliki Bog.
Umemo našega gozda šumenje,
naših potočkov in rek žuborenje,
umemo pesem teh naših gora,
travnikov, vrtov in logov polja,
pesem in luč milijonov zvezda,
lune in sonca, zemlje in neba,
pesem in luč in dobroto – Boga.
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Torej so jasne nam naše poti,
sije nam čista mladost iz oči.
Mnogo je nas, a kot eden smo vsi,
plamen ljubezni, ki v srcih gori
za domovino, za narod, Boga,
veže nas vse,
torej so strnjene naše vrste.
Naj le besni in razsaja vihar,
morje razburkano naj le šumi,
naj nam pokvarjeni svet le grozi,
z nami nebes je in zemlje vladar,
mi se ne uklonimo svetu nikdar, nikdar.

Stopi, deklica
Stopi, deklica, z menoj
v log, kjer rožice cveto,
drobne ptičice pojo;
to, predraga, dom je moj!
Glej, nad njim se pne jasnina,
moja pesem v njej doni,
v tisoč glasih se glasi:
Narod, Bog in domovina!
Alojzij Grozde

Sprehod do vaške lipe

P

red dnevom državnosti smo se odpravili do bližnje vaške lipe. Zapeli smo
našo himno Zdravljico in se nekaj pesmi.
Ker je bilo kar vroče smo se ob prihodu
spočili v hladni senčici pred domom. Pogled je bil usmerjen proti podirajočemu
objektu preko ceste,kjer je ropotal bager.
V pogovoru smo tudi ugotavljali koliko
krompirja bi lahko posadili na tako veliki
njivi.
● Mojca Kovačič, delovna terapevtka
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Čajanka
Da »za vsako bolezen rožca raste« sta nas učila že teta Pehta in dobri striček
Kosobrin, številni med nami pa so bili podobnih modrih naukov in zdravilnih
čajčkov deležni od skrbnih mam, očetov ter babic in dedkov.

K

er je tradicija zeliščarstva pri nas od nekdaj
zelo prisotna in močna, se v luči napredka
farmacije vendarle ne zdi tako zelo presenetljivo dejstvo, da se starodavna znanja niso že
povsem izgubila. Še več. Opaziti je, da je zdravljenje s pomočjo narave ponovno v porastu.
Narava je s svojim neizmernim bogastvom
koristnih rastlin in zeli od nekdaj znala poskrbeti za človeka in živali. In ko je človek iz davnine iskal v naravi hrano za svoje golo preživetje,
je spotoma spoznaval tudi rastline. Preizkušal
jih je in v trenutkih bolezni hitro ugotovil, da
premorejo pestro bero izjemnih krepilnih moči
in delovanja. Zdravljenje z zdravilnimi zelišči
tako velja za eno od najstarejših človeku znanih metod zdravljenja naših tegob, njena univerzalna prisotnost in učinkovitost pa jo delata
tudi večno.
Zdravilne rastline ne rastejo vsepovsod.
Nekatere potrebujejo več vlage, druge več sence, tretje peščena tla … Iz tal črpajo rudninske
snovi in minerale pa seveda hranilne snovi. Ob
nabiranju pazimo, da gremo dovolj stran od
cest in travnikov ter njiv, ki jih kmetje gnojijo z
umetnimi gnojili ali škropijo proti škodljivcem.
V našem domu letos poteka celoletni projekt zeliščarstva. Pripravili bomo kar nekaj vrst
čaja skozi vse leto, izdelali sivkine blazinice ter
jeseni in pozimi uživali v čajankah.
Kar nekaj vrst zdravilnih rastlin smo letos že
uspeli pripraviti. Skupaj smo rastline pripravili
za sušenje, opazovali, kako se sušijo na terasi,
uživali v vonjavah … in obujali tako dragocene
spomine.

Nekaj rastlin, ki smo jih uspeli posušiti vam
sedaj predstavljamo.

Ranjak
Zdravilne lastnosti ranjaka so (kot že njegovo
ime pove) uporabljali za zdravljenje ran. Našli
ga boste na suhih travnikih marsikje po Sloveniji, od maja do avgusta pa ga boste zlahka prepoznali po socvetju rumenih cvetov.
Je zelo priljubljeno ljudsko zdravilo. Že ime
pove, da predvsem zdravi rane, in sicer tako pri
ljudeh kot živalih. Čaj iz ranjaka čisti kri. Pri občutljivih ljudeh krepi želodec.

Navadna črna meta
Raste po suhih pašnikih, kamnitih, nerodovitnih tleh, po grobljah, ob poteh. Prava in divja meta sta si po uporabnih vrednotah enaki.
Meta je eno izmed najboljših zdravil za želodec.
Jemljemo jo kot čaj ali prašek, vsak dan. Priporočljiva je za tiste, ki jim od razburjenja vedno
močno bije srce, jim je pogosto slabo ali pa so
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oslabeli zaradi prebolele bolezni. Taki ljudje
naj pijejo metin čaj ali vzamejo metin prašek. V
mleku skuhana meta je dobra proti bolečinam
v trebuhu.

imajo namreč neprimerno večjo vlogo pri potenju kot toplota čaja. Tako nam bo tudi pitje
srednje toplega čaja povzročilo pričakovano
količino potenja. Zadnje raziskave kažejo, da bi
preparati iz bezga lahko veliko pripomogli tudi
pri zdravljenju gripe.

Črna detelja
Za notranjo rabo je črna detelja primerna pri
vnetju želodca, depresiji, glivičnih obolenjih,
kašlju in drugih boleznih dihalnih poti, predvsem oslovskem kašlju. Zunanje se uporablja
pri kroničnih kožnih boleznih, kot je luskavica,
ali pri ekcemih.

Bezeg
Raziskave potrjujejo zdravilno rabo cveta bezga. Ta s svojimi zdravilnimi učinki zavira lokalna vnetja, spodbuja izločanje vode, deluje
proti virusu gripe in proti herpesu. Zaradi njegovih posameznih sestavin popustijo krči gladkih mišic.
Grgranje bezgovega čaja nam pomiri zobobol, črni bezeg pa nam pomaga pri vročinskih
obolenjih, saj spodbuja potenje. Povečuje tudi
obrambni mehanizem telesa, zato ga pogosto
postavljajo ob bok ameriškemu slamniku. Bezgov čaj spodbuja presnovo in pospešuje izločanje vode iz telesa, zato je zelo priljubljen pri
težavah z ledvičnimi kamni in pesku, putiki,
revmi in seveda pri presnovnih težavah ... Prepričanje, da se potimo zato, ker pijemo vroč čaj,
je zmotno. Snovi, ki jih vsebuje bezgovo cvetje,

Kamilica
Kamilica sodi med zelišča, ki jih slovenska tradicionalna medicina uporablja skoraj za vse
bolezni. Kamilico so najpogosteje uporabljali v
obliki čaja ali pa so iz nje pripravljali nekakšen
destilat, imenovan »žgana voda«, ki je imel
močnejši učinek od čaja. Čaj so uživali proti različnim vnetjem, prehladu, želodčnim in
črevesnim težavam, vnetju ledvic in mehurja.
Zunanje so jo uporabljali za spiranje pri vnetju
ušes, oči in kožnih izpuščajih ter za grgranje pri
vnetju ustne votline in zobobolu. Pri revmatizmu, bolečinah in vnetjih so uporabljali tople
kamilične obkladke, kot priporoča Slovar naravnega zdravilstva iz leta 1926: »Kamilice skuhaj, odcedi, zavij v tkanino in polagaj na želodec, spodnji život in mesta, kjer se napravlja
gnojenje,« in »s kamilicami napolni vrečico,
pogrej jo in jo položi na boleči ud«.
Znan je domači recept za pripravo kamiličnega olja, ki so ga uporabljali za vtiranja pri
revmatizmu. Kamilične cvetove so nasuli v olje
in ga za osem dni postavili na sonce.
Lepo je opazovati, koliko čudovitih rož in
rožic je po travnikih in gozdovih. Rožice bomo
nabirali in sušili vse leto ... Povabimo Vas k
delu in tudi na čajanko v jesenskem času.
● Marinka Merzel, delovna terapevtka
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OD NAS SO SE POSLOVILI:
Palčar Štefanija
Kastelic Albin
Perme Marija
Skok Marjan
Marekovič Marija
Bušnja Marija
Centa Vera
Hren Pavla
Zajec Marija
Jakič Stanislav
Simončič Avgust
Adamič Miro
Kumše Pavla
Marija Grašič
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