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Spoštovani stanovalci, sodelavci, svojci!
Ko v svojih dijaških letih neko noč nisem mogla spati,
sem lepe, bele stene svoje sobe popisala z vodoodpornim, alkoholnim črnim in rdečim flumastrom. Fraze,
pregovori, aforizmi, misli… vse, kar mi je takrat lepega
in tudi uporniškega prišlo na misel, je ostalo kot grafit
v moji sobi.

N

ekaj teh verzov mi še danes ostaja in odmeva v mislih, v teh dneh eden še posebno: »Nisi samo leto starejši, postajaš tudi pametnejši!«.
V mladosti smo gotovo naredili kakšno
stvar, ki se nam je zdela jako pametna, pa smo
morali skozi izkušnjo sami spoznati, da se lahko stvar naredi tudi bolj modro. No, sama sem
to izkušnjo svoje nespameti popisane sobe
spoznala, ko sem si po tem dogodku prvič prebelila sobo. Naslednjič gotovo vzamem v roke
akvarelne flumastre ali svinčnike, ne pa alkoholne …
V teh dneh se poslavljamo od starega leta,
gledamo naprej in premišljujemo, kako čas
beži, kako se staramo. A resnica je, z leti postajamo tudi pametnejši, predvsem pa modrejši.
To, kar se naučimo z izkušnjami, tega se ne moremo naučiti, to se lahko le pridobi. In pridobljena modrost je dar.
Tudi to, da s hvaležnostjo gledam na danes.
Pa se v resnici zavedamo svojega »bogastva«?
Znamo res biti hvaležni za vse, kar imamo? Ko
smo v preteklih dneh spoznavali silovitost narave, ki nas je s svojim orkanskim vetrom dobesedno odrezala od sveta, smo lahko bili hvaležni, da ne poznamo orkanov, ki ne lomijo samo
drevja in električne napeljave, temveč odnašajo in rušijo pred seboj cele hiše, vasi, mesta.
Hvaležni smo lahko, da smo mi ali so naši otroci, vnuki, starši … zdravi ali da nam v bolezni
lahko pomagajo zdravniki s svojo znanostjo,
spretnostjo, s svojimi darovi. Hvaležni smo

lahko, da zmoremo podariti sebe v dar, da nekomu preženemo osamljenost ali mu izvabimo
nasmeh na usta. Hvaležni smo lahko, da nam
je preprosto omogočeno gledati, videti, slišati, hoditi, govoriti, prepevati, ko je marsikdo v
naši bližini za to morda prikrajšan. Sama sem
hvaležna, da imam prijateljico, ki je slepa in je
z menoj delila svojo izkušnjo, kako je šele ob
sprejetju slepote spoznala, koliko drugih darov
ima, ki se jih prej sploh ni zavedala. Razlogov
za hvaležnost imamo veliko in več let kot imamo, več izkušenj imamo za seboj. Pa ne potrebujemo iskati nekih velikih, posebnih, težkih
izkušenj. Te pridejo same, vsakomur. Dovolj je
že, da se ozremo na naše vsakdanje dogodke in
izkušnje, te včasih še težje sprejmemo, a tudi
ob njih postajamo modrejši.
V teh prazničnih dneh zato iz srca želim, da
bi znali in zmogli biti iskreno hvaležni za vsaj
eno stvar, ki se vam je zgodila. Želim vam, da
bi se zavedali »bogastva«, ki nam je podarjeno
kot zastonjski Božji dar in ga delili z drugimi.
Želim vam, da bi se odločili izkušnje in modrosti uporabiti za svoje veselje in srečo in za veselje in srečo bližnjega.
Na koncu pa zaključim še z eno mislijo iz
moje popisane sobe: »Bog nas obiskuje redno,
samo prepogosto nas ni doma!« Vsem nam želim, da bi se v letu, ki prihaja zavedali, da nikoli
in nikjer nismo sami, kajti Bog ne pozna časa
in ne prostora, ker je povsod in v vsem z nami!
● Sabina Lenarčič, direktorica
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Božič
Mesec december oz. veseli december je tu. Božič je že za nami. Zunaj je dišalo po cimetu, po
posušenih rezinah agrumov, peki piškotov, kuhanem vinu in čaju. Zima je tu, z njo pa mrzli
dnevi. Vrtele so se božične pesmi in ljudje so hitele po trgovinah, ter kupovali darila za svoje
bližnje. Res ni potrebno tekmovati v količini in vrednosti daril, ta so lahko čisto simbolična in
preprosta, vendar, če so izročena z iskrenostjo, je to vredno več kot ne vem kako bogastvo.

P

rva misel, ki mi pride na pamet, ko mi nekdo reče besedo božič, je ta, da se vsa družina na ta dan zbere, da se imamo lepo in vsaj
enkrat malo poklepetamo v prijetnem vzdušju
med seboj. Lepo je, da tak praznik obstaja.
Vsak posameznik ima želje, največkrat so
zdravje, ljubezen, veselje, sreča … tokrat pa naj
bo mir v srcu, da bomo Jezusa pričakali z mirnim in odprtim srcem.
Najljubša rastlina zame v božičnem času je
božična zvezda. Na izven prav nič posebna razen njenih prečudovitih rdečih listih, a ima globji pomen. Rdeča barva izžareva močno energijo in odločnost. Prostor zapolni.
Vsi smo kot otroci komaj čakali sneg, opazovali bele snežinke kako padajo na mehko belo
snežno odejo, ki je prekrila zemljo. Bele snežinke so prinašalke miru in prijateljstva. Ko posije sonce in se zunaj vse svetlika zaradi ledenih
kristalčkov, in se nam zdi, kot da je cel svet pokrit z bleščicami, no za to so krivi sončni žarki
katerih pomen je srčnost in pogum.

Za konec pa še nekaj misli za lepše preživete
že minule in prihajajoče praznike:

So dnevi in trenutki polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo:
da ne mine.
Vse kar je slabo, z Novim letom naj zbledi!
Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Naj v miru sreča nežno vas objame!
Živeti pomeni ustaviti se tam, kjer sije sonce.
Čim več sonca v prihajajočem letu!
Ko se prižgejo praznične luči sredi bele
mrzle zime, prijateljstvo ogreje nam dlani in
želja vzpne se iz srca v višine;
Vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Vse kar je dobro, naj raste in cveti!
Naj v miru sreča nežno Vas objame!
Novo leto je nov list,
v knjigi časa bel in čist,
nanj ti pišem svoje želje,
mir, ljubezen in veselje.
● Laura Levstik
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Kdo sem in kaj želim
Vsem je znano, kako je na cvetno nedeljo Jezus jahal na osličku v Jeruzalem. Ljudje, zlasti
otroci, so mu mahali z oljčnimi in palmovimi vejami, pogrinjali na tla svoja oblačila in
vzklikali: »Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah.«

O

sliček, na katerem je Jezus jezdil, je bil silno ponosen. Visoko je dvignil glavo, češ,
poglejte, kako me pozdravljajo. A ni se zavedal,
da ti pozdravi in vsi vzkliki niso namenjeni njemu, pač pa tistemu, ki sedi na njem – Jezusu.
V življenju se nam neredko zgodi, da smo
podobni temu osličku. Pripisujemo si pomembnosti, za katere imamo malo ali celo nič zaslug.
Ne bi pa bilo prav, če ne bi tudi osličku dali
svoje mesto in vrednost, ki jo je imel. Jezus, ga
je uporabil, kakor vsakega človeka uporabi, da
dosega po nas velike namene.
Ko je nastopil svojo službo papež Janez
XXIII. je bil že dokaj v letih. Vsi so dejali: To je
prehodni papež. A ravno on je Cerkvi zarisal in
pokazal nova pota, nov način, jo posodobil in
odprl svetu, da vsi lahko v njej črpajo ideje in
moč svojega življenja. Prve dni po izvolitvi ni
mogel spati. Velike skrbi so ga trle, kako naj on,
starček, vodi to Božjo ustanovo. Neke noči pa je
sanjal, da se mu je prikazal Jezus in ga vprašal:
»Janez, kaj misliš, kdo pa vodi Cerkev?« Papež mu je pogumno odgovoril: »Ti, po Svetem
Duhu!« In Jezus mu je dejal. »Zato pa le prepusti skrb meni, in mirno spi.«

Vsem nam želi Jezus povedati isto. Tolikokrat smo v skrbeh, kako bo to ali ono, kaj me
čaka, ali bom zmožen narediti to, prenesti
ono preizkušnjo. Spomnimo se takrat na sedaj
že svetega papeža Janeza XXIII. in zaupajmo
Bogu, ki vse tako elegantno vodi, seveda, če se
zavedamo, da smo vsi samo oslički, pa vendar
Bog na nas zelo računa.
Pred zadnjo boleznijo, sem se počutil izredno zdravega in se hvalil, kako lepo je, ko me
nič ne boli. Vsi pa vemo za veliko modrost,
kako v sreči človek rad zanemari Boga. Ne morem reči, da sem pozabil nanj, da nisem molil
in opravljal svoje službe. Vse sem delal, vendar
dokaj mehanično, dostikrat brez prave vneme
in ponižnega zaupanja, ker mi je šlo vse preveč
lahko in lepo. Naenkrat pa se pojavi bolezen,
temperatura naraste na 40°C, pristanem v bolnišnici in v glavi se mi kar blede. Vse znanje
zdravstvenega osebja ne more ugotoviti od kod
ta visoka temperatura. Kako so noči v bolnišnici dolge, še posebno, če ne moreš spati, ve tisti,
ki je to kdaj okusil. V vročini človek čuti veliko
žejo in imel sem srečo, kar tri plastenke vode
sem imel na nočni omarici. Vsake toliko sem naredil požirek te osvežujoče vode, ki se mi je zdela naravnost božansko dobra. Takrat sem čutil
kako malo je potrebno, kako je požirek vode v
pravem času največja sreča, ki jo lahko doživiš.
V pol snu sem v daljavi ugledal Jezusa, vsega
ranjenega, pribitega na križ, s trnjevo krono na
glavi. Niti ganiti se ne more. Hotel sem mu reči:
Jezus, zakaj mi ne pomagaš, ali ne vidiš kako
trpim. V duhu pa sem slišal njegov glas: Poglej
me in se mi približaj, morda boš malo občutil moje bolečine. Njemu nihče ni dal požirka
osvežujoče vode, ko je rekel, da je žejen, mu je
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vojak na sulici ponudil gobo namočeno v kis.
V ljubezni do mene in vsakega človeka, ki bo
kdaj koli na zemlji trpel, je nosil trpljenje vsega
sveta, da lahko sedaj deli pomoč nam, ko smo
mu nekoliko podobni v trpljenju. Toliko hvaležnosti za dar vere in ljubezni, ki nam jo daje
Kristus, ko se s zaupanjem obrnemo k njemu,
ne bom nikoli pozabil.

Bog vsakega človeka, kliče, naj bo njegov
sodelavec. Vsi smo poklicani, da skupaj z Jezusom našim odrešenikom in bratom odrešujemo
svet. Zaupajmo vanj, ki je premagal trpljenje,
greh in smrt. Njegovo vstajenje na veliko noč je
zarja in krona našega vstajenja, katerega sreča
se nam bliža in ne bo nikoli minila.
● Župnik Franc Škulj

Včeraj, danes in jutri
Kmalu bomo pod vtisi voščil ob prelomnici časa za Božič in Novo leto. Verjetno bi bil raj na
zemlji, ko bi se vsa naša voščila izpolnila.

Ž

al s sabo in s svojim okoljem nimamo najboljših izkušenj. Po tihem pa le upamo, da
je nekdo, ki je voljan in zmožen naša voščila
tudi uresničiti.

redil ne mrzi, saj tega kar mrzil ne bi ustvaril.«.
V duhu teh besed naj tudi naša voščila pridejo
do veljave. Na teh temeljih stoji tudi ta hiša,
zato se v njej stori toliko dobrega.

Poganski Rimljani so imeli v svojih hišah
poleg ostalih tudi kip boga Jana, po katerem
se imenuje naš »januar«. Imel je dva obraza;
eden je gledal nazaj, drugi naprej. To je bil bog
hišnega praga, bog preteklosti in prihodnosti.
Vprašujoč se nam zdi obraz, ki gleda v prihodnost. Kakšne uganke nam nastavlja molčeča
podoba, ki ji rečemo leto 2018?

Med nami je Bog. Njegova vsemogočnost se
ne kaže le v tem, da vodi vesolje, ampak tudi
v tem, da razume, prizanaša in rešuje človeka.

Ne bi rad primerjal Boga Očeta s to malikovalsko podobo. Toda tudi Abraham ni vedel,
kako bo Bog izpeljal žrtvovanje njegovega sina
Izaka, kakor tudi mi lahko samo ugibamo, kakšne načrte ima Bog z nami. Iz izkušenj vemo,
da se bo treba kdaj podrediti okoliščinam. Samo
včasih ima besedo naša odločitev. Ob bežnem
srečanju koga vprašaš: »Kako si?« Običajno
odgovori: »Kot drugi hočejo«.
V svetu je veliko slabega govorjenja in kletvin. Če bi se vse to uresničilo, bi na svetu bile
samo še živali, ker ne znajo preklinjati. Ljudje
pa si želimo srečo v zaupanju v Nekoga. Mi,
ki smo verni bomo v duhu božje besede rekli:
»On, ki ljubi vse, kar je, ki nič od tega kar je na-

Če hočemo voščiti iskreno, smo potrebi trije:
Vi – Bog in jaz, sicer bomo voščili s praznimi
rokami. Naj nas v novo leto pospremi Marija,
ker se po njeni priprošnji daleč pride. Prosili jo
bomo, naj ona tam »gori« posreduje, da nas bo
Bog blagoslovil ob pravem času in na pravem
kraju.
Vsem vse dobro vošči

● T.P.
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Praznik v Zavodu sv. Terezije
Enajst let nazaj je Dom svete Terezije uradno odprl vrata. Ponudil je prostor prvim
stanovalcem in hiša je bila postopoma polna. Sam začetek je bil lep, pa tudi težak, poln
negotovosti, vprašanj … Vendar je zavetnica Doma mala Terezika lepo poskrbela za Nas, nam
trosila rože in nas blagoslavljala skozi leta, da smo vztrajali.
1. 12. je minilo 11 let. Toliko let dobrih del,
skrbi, dvomov, veliko molitve, pesmi, smeha,
potrpljenja, sprejemanja, bližine, sočutnosti,
mehkobe, prijateljstva, ljubezni ...
Ob obletnici smo povabili goste, da bi bil
dan prav poseben. Ženski pevski zbor »Večerna
zarja« pod okriljem društva upokojencev Šmar-

je-Sap nam je zapel. Petje je spremljal harmonikar Tone, ki je dobro raztegnil meh, da je bilo še
bolj veselo.
Prisluhnili smo pesmim, ki so govorile o
živalih, prijateljstvu, domu in otroških letih,
ko so otroci večinoma včasih še pasli krave
in ovce. Povezovalka je lepo predstavila vsak
sklop pesmi in vmes povedala še kakšno anekdoto ali šalo.

Harmonikar Tone

Gostje iz Ponikev

»Večerna zarja«

Zadovoljni stanovalci
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Ob našem praznovanju pa smo imeli prav
posebne goste. Na koncertu so se nam pridružili stanovalci Zavoda Prizme Ponikve iz bivalne enote Predstruge. Povabili smo jih, da so z
nami aktivno preživljali prosti čas. Tudi v bodoče smo se dogovorili, da jih bomo povabili k
udeležbi na različnih dogodkih. Lepo jih je bilo
videti, ko smo skupaj prepevali znane, domače
in ljudske pesmi. Hvala za obisk.

Ob koncu prireditve se je pevkam zahvalila
naša direktorica Sabina Lenarčič in ob prazniku vsem prisotnim voščila lep dan. Goste pa povabila na ponovno snidenje naslednjič.
Na koncu je kot vedno sledil še glasen
aplavz, pesem pa odmevala v naših srcih tudi
med sladkanjem z odlično torto, ki jo je pripravila naša kuhinja.
● Marinka Merzel

Skrb zase in za druge

V

ečkrat opazujem ljudi, katerim obraz in
njihovo vedenje kar žarita od pozitivne
energije. Ne dolgo nazaj sem ob neki priložnosti srečala gospo, katera se je prijetno vključila
v pogovor. Z vsakim posebej in vsemi skupaj se
je znala pogovarjati in se šaliti na njim primeren način. Vsi so uživali, pa tudi jaz, ki sem jo
opazovala.
Šele kasneje sem razmišljala, zakaj je takih
ljudi malo, ali pa nimam sreče, da bi jih videla
več. Menim, da danes srečujemo preveč otožnih, žalostnih, mrkih in zaskrbljenih obrazov.
Seveda je med njimi pogosto tudi moj. Obraz je
ogledalo človekovega počutja in doživljanja,
čeprav je bistvo očem prikrito. Če smo pozorni,
lahko hitro vidimo, kako je s človekom, s katerim komuniciramo. Prav bi bilo, da bi mu pomagali, če zaznamo, da je v stiski. Pomoč mu
moramo ponuditi na nevsiljiv način. To lahko
naredimo že s prijazno besedo, nasmehom,
pohvalo,majhno pozornostjo, prijazno gesto,…
Večkrat se slepimo, da bomo srečni, ko
bomo končali projekt, začeli dopust, imeli večjo plačo. Za srečo lahko poskrbimo že sedaj.
Preproste radosti so nam vedno na voljo. Pregovor pravi, da lepa beseda lepo mesto najde in
odpira tudi železna vrata. Verjamem, da mar-

sikomu odpre tudi srce. Ko prebudimo iskro
radosti v srcu drugega, jo občutimo tudi sami.
Takrat, ko pomagamo sočloveku, ki je v stiskah
in težavah, občutimo lastno zadovoljstvo in lastno srečo.
Ob tem, ko našo energijo in čas namenjamo
za dobro drugega človeka, večkrat pozabimo
tudi na lastne skrbi in težave. In, ker pozabimo,
tudi izginejo, čeravno lahko samo za nekaj trenutkov. To je največje bogastvo, ki se ga ne da
kupiti. Takrat se zaveš, da si dragocen. Sami pa
moramo znati uravnotežiti jemanje in dajanje
pomoči ter gojiti hvaležnost in vaditi odpuščanje.
● Mirjam Zobec
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RIM, 2. del
Z

jutraj nas je zbudilo toplo sonce in kot se
za prave romarje spodobi, smo dan zopet
začeli s sv. mašo. Glede na to, da nas je zopet
čakalo veliko hoje in novih informacij, smo si
z dobrim zajtrkom napolnili naše želodčke, saj
prazna vreča ne stoji pokonci in se zopet vedoželjno odpravili v nov dan. Tokrat smo najprej
obiskali katakombe sv. Kalista – podzemna pokopališča.
Ponašajo se s tem, da so to bile najstarejše uradno pokopališče krščanskih skupnosti v
Rimu, kasneje pa so tu našli prvi kristjani. Pot
nas je vodila do bazilike sv. Pavla izven obzidja, ki je ena izmed velikih štirih bazilik.
Prav tako kot vse bazilike je tudi ta mogočna, z bogato notranjostjo. V notranjosti se vije
dolga vrsta medaljonov v mozaiku, ki prikazujejo nepretrgano serijo papežev od sv. Petra do
danes.
Po kosilu smo obiskali baziliko sv. Marije
Velike (Snežne), kjer je v 9. stol. Papež Hadrijan
II. Potrdil slovansko bogoslužje. O Mariji Snežni govori prelepa legenda. Rimski patricij Ja-

Katakombe – sv. Cecilija

december 2017

nez in njegova žena naj ne bi imela otrok, zato
sta sklenila, da za dedinjo postavita Gospodovo
mater Marijo. V ta namen sta veliko molila. V
sanjah se jima je prikazala Marija in jima velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo zjutraj ležal
sneg. Enake sanje naj bi imel tudi takratni papež Liberij. Zgodaj zjutraj so našli grič Eskvilin,
ki je bil sredi poletja pokrit s snegom.
Popoldne je z avtobusom sledil panoramski
ogled mesta in sprehod po trgu Navona, ki je
eden najlepših baročnih trgov s tremi razkošnimi vodnjaki. Odpravili smo se tudi do znamenitega baročnega vodnjaka Fontana di Trevi, ki
ni slavna le po izvrstni vodi, ampak tudi po legendi, ki tujcu, ki pije to vodo ali vrže kovanec
v vodnjak, zagotovi vrnitev v Rim.
Z bolečimi nogami smo sprehod nadaljevali
do slikovitih Španskih stopnic, ki so okrašene s
prekrasnimi vijoličnimi cvetovi, vendar so bile
v prenovi, tako da nismo mogli uživati v njihovi popolni lepoti. Ogledali smo si še cerkev sv.
Neže in cerkev sv. Ignacija, ki je znana po slikoviti baročni poslikavi. Za konec dneva pa smo si

Pred baziliko sv. Pavla.
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Bazilika Marije Snežne

Vodnjak Fontana di Trevi, eden izmed najbolj
poznanih vodnjakov na svetu

ogledali še najbolj ohranjeno zgradbo antičnega Rima – Pantheon, ki mu pravijo tudi tempelj
vseh bogov. Značilnost Pantheona je odprtina
na vrhu kupole, skozi katero opoldne posije
sonce. Okrogla odprtina služi za prezračevanje
in osvetlitev. Svetloba, ki pada skozenj, obsije
večino notranjščine. Po napornem dnevu je zopet sledila večerja in zaslužen počitek.

noč. Na avtobusu smo si podelili mnenja, malo
zapeli in zmolili za varno vožnjo ter utrujeni
pospali.

Zadnji dan in sicer v nedeljo pa je bil verjetno eden najbolj pričakovanih dni, saj smo se
na pot odpravili z mislijo, da bomo deležni Angulusa in papeževega blagoslova. Zopet smo
se po zajtrku podali na pot in se tokrat še poslovili od prijaznih sester in duhovnikov, ki so
nam gostoljubno ponudili prenočišče in hrano.
Po poti smo obiskali še eno od cerkva, kjer smo
tudi imeli sv. mašo, nato pa naravnost v Vatikan na poseben dogodek. Obiskali smo tudi
g. Franca Rode, kardinala, ki sedaj domuje v
Rimu, ki je bil zelo vesel našega obiska in nas
povabil, da smo kasneje lahko iz terase te palače spremljali papeža in njegov blagoslov. Ob
12.00 uri se pričel papežev nagovor, v katerem
je pozdravil tudi zdravstvene delavce iz Slovenije, kar je bila za nas prav posebna čast, nato
pa je sledil blagoslov, ki se je dotaknil vsakega
posameznika posebej in na svoj način.
Tiho in vsak pri sebi je sklepal dobre misli za
nadaljnje. Po najlepšem dogodku tega 4 dnevnega potovanja smo se odpravili prosti domu,
kajti čakale so nas dolge ure vožnje pozno v

Rim je res lepo, zgodovinsko zelo bogato,
prav posebno mesto, ki se ga sploh ne da opisati samo z besedami, predvsem ga je potrebno
videti, doživeti in z njim zliti, kar je bila nam
omogočeno z zelo dobro vodičko, ki se je za nas

Angelovo češčenje in papežev blagoslov romarjev iz
Slovenskih katoliških domov
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Kardinal g. Franc Rode z vsemi romarji

maksimalno potrudila in nam želela orisati Rim
na dlani. Rim je večno mesto, čeprav so ga skozi stoletja zgodovine nenehno rušili, ni izginil iz
zemljevida, temveč so se rojevale nove zgodbe,
nove legende, nastajala je nova zgodovina. Je
mesto, za katerega si želiš, da bi ga lahko obiskal ponovno. Je kraj tisočerih zakladov zgodovine, umetnosti, arhitekture in prelite krvi. Razprostira se na bregovih reke Tibere na sedmih
mestnih gričih.
Moja izkušnja v Rimu bo ostala nepozabna.
Najbolj se mi je vtisnil v spomin angelski grad,
bazilika sv. Petra, ogled kupole, bazilika sv. Pavla izven obzidja in pa seveda zgodovinska, karizmatična arhitektura Kolosej. Videli in slišali
smo še veliko drugih zanimivih stvari. Opisanih
je samo nekaj glavnih. Spotoma smo videli še
mnogo več, vendar, kot sem že rekla je besed
premalo. Potrebno je doživeti.
Omenila bi še poseben simbol Rima – Volkulja z dvojčkoma, ki simbolizira nastanek
Rima. Legenda pravi, da je se je v svečenico
Rejo Silvijo zaljubil bog vojne Mars in tako sta
se jima rodila dvojčka, ki jih je poimenovala
Romul in Rem. Njun stric, ki se zbal za prestol
ju je dal v košari vreči v reko Tibero, misleč, da
bosta v narasli vodi utonila. Upadla voda je
nato naplavila košaro pod sedmimi griči, kjer
ju je našla volkulja, zanju skrbela in ju hranila

z lastnim mlekom, dokler ju ni našel pastir, pri
katerem sta nato odrasla. Kasneje sta sezidala
mesto tam, kjer ju je našla volkulja, vendar se o
tem, kdo bo kralj mesta nista mogla zediniti in
Romul iz ljubosumja ubil svojega brata Rema
in tako postal vladar mesta, po katerem nosi
ime Roma (Rim). Tako je Rim nastal na preliti
bratovi krvi.
V Rim vodijo vse poti. Če le imate možnost
ga obiščite. Ne bo vam žal. Vreden je tudi ponovnega obiska.
● Zapisala Brigita Novak
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Kako v zdravstvenih ustanovah preprečimo
nastanek in prenos okužb, povezanih z
zdravstvom

O

kolje v zdravstvenih ustanovah se spreminja. Mikroorganizmi postajajo agresivnejši. Zato se morajo zdravstveni delavci
spremembam prilagajati s številnimi ukrepi.
Najpomembnejši ukrepi, ki zagotavljajo varen,
učinkovit in kakovosten način dela tako za paciente, varovance, stanovalce kot tudi za zaposlene so:
1. Higiena kašlja
2. Higiena rok
3. Uporaba osebne varovalne opreme
4. Ustrezno reprocesiranje inštrumentov
in pripomočkov
5. Higiensko vzdrževanje delovnega okolja
6. Ustrezno rokovanje s perilom
7. Ustrezno ravnanje z odpadki
8. Pravilna prostorska ureditev
9. Urejen cepilni status zaposlenih

Pomemben preventivni ukrep je poleg
kašljanja in kihanja v rokav obleke tudi
uporaba papirnatih robčkov, ki jih takoj po
uporabi zavržemo. S tem se izognemo prenosu mikroorganizmov z rokami, hkrati pa
preprečimo tudi prenos bolezni s kapljicami, ki vsebujejo mikroorganizme.

Higiena kašlja in kihanja se zdi marsikomu
nepomembna estetska motnja, kar vsekakor ne
drži. Med kašljanjem in kihanjem lahko izločene kapljice s hitrostjo 150 km/h potujejo tudi do
3 metre daleč.
Higiena rok je najenostavnejši in najpomembnejši ukrep za preprečevanje prenosa
okužb, povezanih z zdravstvom. Poleg pacientov, varovancev, stanovalcev so ogroženi tudi
zdravstveni delavci. Higieno rok, kamor spadata umivanje in/ali razkuževanje rok, je potrebno izvajati pred stikom in po stiku s pacientom,
varovancem, stanovalcem, pred vsakim izvajanjem čistega ali aseptičnega opravila, po možnem ali dejanskem stiku s telesno tekočino ter
po stiku s pacientovo, varovančevo, stanovalčevo okolico. Z raziskavami je potrjeno, da se
človekova flora, ki se nahaja na njegovi koži,
nahaja tudi v njegovi okolici.
Zaščitne rokavice uporabljamo kadar priča-

Dovolj je le teh 5 trenutkov, da spremenimo svet. Izvajajmo higieno rok in zaščitimo svoje paciente, varovance, stanovalce,
sebe, prijatelje, domače in naše skupno
okolje. Uporaba zaščitnih rokavic ne sme
nadomestiti izvajanje higiene rok.
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kujemo stik s krvjo in ostalimi telesnimi tekočinami, sluznicami in poškodovano kožo, ob epidemijah in urgentnih stanjih, pri vstavitvi ali
odstranitvi venskih pristopov, odvzemu krvi,
endotrahealni aspiraciji, rokovanju z inštrumenti, odpadki in pri čiščenju politja telesnih
tekočin.
Uporaba osebne varovalne opreme zajema uporabo delovne obleke, zaščitnih rokavic,
maske, kape, zaščite za oči, plašča, predpasnika in obuvala. Bolj pomembno kot vrstni red
nameščanja je vrstni red odstranjevanja kontaminirane osebne varovalne opreme (od bolj k
manj kontaminirani osebni varovalni opremi).
Uporabljati jo je potrebno v skladu z doktrino,
ki je opredeljena na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.
Ustrezno reprocesiranje inštrumentov in
pripomočkov je tesno povezano z izbiro ustreznega čistilno-razkužilnega sredstva in ustreznega načina reprocesiranja (ročno, strojno).
Tudi inštrumenti in pripomočki so lahko vir
prenosa mikroorganizmov. Pomembno je tudi
ustrezno rokovanje in shranjevanje inštrumentov in pripomočkov.
Higiensko vzdrževanje delovnega okolja je izredno pomembno, saj se v zdravstvenih
ustanovah gibljejo tako pacienti, varovanci,
stanovalci kot tudi zaposleni in obiskovalci.
Zato je potrebno vsakodnevno večkrat čistiti in
razkuževati okolje. Pomembna je izbira ustreznega čistilno-razkužilnega sredstva in pripomočkov ter uporaba mehanične sile pri samem
postopku (prebrisavanje).
Ustrezno rokovanje s perilom zagotavlja
pacientom, varovancem, stanovalcem neoporečno perilo in zmanjšuje možnost prenosa
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okužb na tako pacienta, varovanca, stanovalca
kot tudi na zaposlene. Pomembno je, da se čiste in nečiste poti perila ne mešajo med seboj.
Ustrezno ravnanje z odpadki preprečuje
možne škodljive vplive odpadkov na okolje,
tveganje za okužbe in poškodbe oseb, ki prihajajo v stik z odpadki in zmanjšuje količino odpadkov. Pomembno je ločevanje odpadkov.
Pravilna prostorska ureditev upošteva ločevanje čistih od umazanih prostorov , ločevanje prevoznih poti za čisti in nečisti material ter
ločevanje osebja za izvajanje čistih in nečistih
postopkov.
Urejen cepilni status za osebe, ki so pri
svojem delu izpostavljene možnosti okužbe in
lahko okužbo prenesejo na druge – zdravstveni delavci. Obvezno je cepljenje proti davici,
ošpicam, rdečkam, mumpsu, hepatitisu B in
meningokoknim okužbam. Priporočljivo pa je
tudi cepljenje proti gripi, oslovskemu kašlju in
noricam. Pacient, ki je zbolel za gripo, ustvari
1,5 novih pacientov zbolelih za gripo.
Zakaj je torej pomembno izvajati vse
omenjene ukrepe? Ker pomeni kolonizacija
in/ali okužba z večkratno odpornimi mikroorganizmi tveganje tudi za zdravstvenega delavca. Ker lahko kolonizacija/okužba ogrozi pacientovo, varovančevo, stanovalčevo zdravje in
zdravje zaposlenih. Ker okužba zahteva agresivnejše zdravljenje, kar privede do povečanja
možnosti stranskih učinkov in tudi povečanja
stroškov. Ker je stopnja koloniziranosti/okuženosti premo sorazmerna s kvaliteto izvedene
zdravstvene oskrbe v zdravstveni ustanovi.
● Milena Prosen, dipl.m.s.,
strokovna sodelavka, Ecolab d.o.o.
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Naša domovina je naša ljuba mati
Anton Martin Slomšek se je rodil 26. novembra 1800 v verni krščanski družini na Slomu pri
Ponikvi. Njegov oče si je zelo prizadeval, da bi sin postal njegov naslednik na kmetiji. Mati, ki
je kmalu v svojem otroku odkrila velike božje talente, pa ga je želela poslati v šole.

S

tarodavna ponikovska župnija v Slomškovem času še ni imela redne šole. Kaplan Jakob Prašnikar pa je tokrat začel zbirati otroke v
svoji kaplaniji in jih učil brati in pisati. Med njimi je bil tudi Slomškov Tonček, star 11 let. V Prašnikarjevi šoli je mali Tonček pokazal največ.
Ob koncu šolskega leta pa je pod orehom prejel
molitvenik za nagrado kot najboljši učenec. Potem ko ga je kaplan sprejel med ministrante, je
redno vsak dan hodil k sveti maši. Poleg tega je
s kaplanom hodil na obiske k bolnikom, tudi če
je bilo potrebno gaziti sneg do kolen.
Tonček je rad pomagal pri delu doma na
kmetiji. Pasel je živino, kosil travo in mlatil snopje. Ko je Tonček svoji materi svetil pri kolovratu, sta se veliko pogovarjala o vsakodnevnih
dogodkih. Ob večerih mu je dobra in skrbna krščanska mati dajala veliko življenjskih napotkov. Ob božičnih počitnicah, ko je bil Tonček
doma, je videl mamo in očeta še zdrava. Takoj
po novem letu, že 2. januarja pa mu je umrla
mati. Na smrtni postelji ji je kaplan Jakob Prašnikar obljubil, da bo skrbel za Tončka. Mamina smrt je Tončka močno prizadela. V tej največji preizkušnji je našel tolažbo v cerkvi pred
Marijinim oltarjem. Skupaj s kaplanom Prašnikarjem sta pokleknila pred kip Marije z mrtvim Jezusom v naročju in Tonček se je posvetil
Mariji. Od takrat je bil kaplan Jakob Prašnikar
Tončkov vzgojitelj in prijatelj.
Na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra
1824 je bil posvečen v duhovnika in
26. septembra je obhajal novo mašo v Olimju. Kot kaplan je deloval na Bizeljskem in
Novi cerkvi pri Vojniku. Od tam je šel v Celovec,

kjer je 9 let opravljal službo duhovnega voditelja bogoslovcev. V oktobru leta 1838 je nastopil službo nadžupnika in dekana v Vuzenici ob
Dravi, leta 1844 službo stolnega kanonika pri
Sv. Andražu v Labodski dolini in v marcu leta
1846 službo celjskega župnika in opata.
Komaj je tam začel z delom, je bil izbran za
lavantinskega škofa. Škofovsko posvečenje je
prejel 5. julija 1846 v Salzburgu. Slomška je posvetil v škofa salzburški kardinal nadškof Friderik. Pri škofovskem posvečenju si je Slomšek
privzel še svoje birmansko ime Martin in se odslej podpisoval Anton Martin Slomšek. 19. julija
1846 so ga slovesno ustoličili na sedežu škofije
v Sv. Andražu v Labodski dolini. Njegovo škofovsko geslo je bilo:« Vse v večjo čast Božjo in
zveličanje duš«.
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Pri Sv. Andražu je stoloval do leta 1859, ko je
v mesecu septembru prenesel sedež Lavantinske škofije v Maribor. Tu je umrl v duhu svetosti
24. septembra leta 1862. Papež Janez Pavel II.
ga je 19. septembra leta 1999, ob svojem drugem obisku v Mariboru, razglasil za blaženega.
Slovenci se v različnih potrebah pogosto
priporočamo škofu Slomšku in občudujemo
njegovo osebnost. Slomšek je največ dobrega naredil za slovenski narod, slovenski jezik
in slovensko šolstvo. Slomškova beseda velja
še posebej za naš čas. Tudi danes moramo v
skladu z novimi razmerami ljubiti svoj narod
in materni jezik, spoštovati našo zgodovino in
kulturo.

december 2017

štovanje do božje matere Marije. Zlasti po zgodnji materini smrti se je oklenil Marije kot svoje
matere. Vseskozi ji je ostal zvest. Leta 1857 je
uvedel majniško pobožnost- šmarnice. Šmarnice so ob zgledu škofa Slomška postale ena
izmed značilnih slovenskih marijanskih pobožnosti. O ljubezni do Marije govorijo tudi njegove pesmi.
Škof Slomšek s svojo besedo in s svojim
zgledom vabi tudi nas, da bi spoštovali in Ljubili Marijo. Radi naj bi jo klicali na pomoč v življenjskih težavah in preizkušnjah, radi naj bi
prepevali Marijine pesmi njej v čast, predvsem
pa naj bi jo dan za dnem zvesto ljubili in vneto
posnemali v veri, upanju in ljubezni.

Slomšek je vse od otroštva imel veliko spo-

● Zvonko Vozel

DOKLEJ, O DOMOVINA?
Bil lep poletni je večer, pesem Lipa se nad mestom je razlila,
bila sem tam, tisti večer, ko prvič država je postala, moja domovina.
Srce drhtelo je od ganjenosti in ponosa, solza mi po licu je spolzela.
Uresničen Slovencem je stoletni sen, mi duša je v sreči pela.
O lepa moja domovina!
Že nekaj let je od tedaj, v cvetu mladosti zdaj si domovina.
Od zunaj lepša kot nekdaj, v notranjosti pa razvalina.
Drobovje tvoje trgajo zdaj leva, zdaj spet desna,
vsa si razorana, kot po hudem neurju si, razrita cesta.
Srce ti krvavi od laži, pohlepa, afer in goljufije,
duša nemo ti kriči, doklej bodo še razprtije?
Doklej, o lepa moja domovina?
Kaj je s teboj o narod moj, kaj ne veš, da domovina mati je vseh, ne le elite?
Kdaj drobovje tvoje izpljunilo bo ven pohlep, prevare, laži in goljufije?
Kdaj prenehal boj bo za oblast, kdaj sodstvo spet kaj dalo bo na svojo čast?
Le kdaj dobrota, ljubezen, sožitje in mir se vrne v naše domačije?
Doklej, o domovina srce v krivicah bije?
Doklej, o lepa moja domovina?
Danica Cvar
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DOGODKI SKOZI LETO 2017
Pri nas se vedno nekaj dogaja. Poskušamo zapolniti svoj prosti čas, da pozabimo na skrbi,
bolečine, izgube in mislimo na bolj lepe, svetle stvari.
Družbo so nam letos delali učenci osnovnih
šol, otroci iz vrtca Videm, mladinci, birmanci …
predstavniki vseh starosti. Skupaj smo ustvarjali, prepevali, imeli športne igre, skupaj telovadili in jim prisluhnili, ko so prepevali, igrali
na inštrumente in igrali igrice.
Povabili smo kar nekaj zborov, folkloristov
in ljudskih skupin iz bližnje in daljše okolice.
Prisluhnili smo čudovitemu solo petju.
Vroče poletne dni, smo si krajšali s pripravo
zdravilnih rastlin za čaj, luščili fižol, na jesen
pa ružili koruzo. V sodelovanju z Karitas Videm, Marto Šuštar smo iz ličkanja izdelali predpražnik, ki ga je včasih imela vsaka domačija.
Pekli smo flancate, krofe s pomočjo ga. Lunder,
pripravili si koruzne žgance, pekli palačinke,
piškote. Pridne roke smo radi zaposlili s čiščenjem jabolk in čebule.
Radi smo na svežem zraku. Tako smo odšli
na romanje na Brezje, izlet v Ribnico in si ogledali Rokodelski center Ribnica. Organizirali
smo Sprehod za spomin ob dnevu Alzheimerjeve demence. Pripravili smo Tradicionalni slovenski zajtrk ob dnevu zdrave hrane. Hodili na

sprehode po bližnji okolici doma. Res se ves čas
nekaj dogaja.
Organizirali smo predavanja o sladkorni bolezni in demenci. Pripravili pustovanje, kostanjev piknik, medgeneracijsko druženje z otroci
zaposlenih, pogovori z prostovoljci osnovne
šole.
Vedno pa najdemo čas še za igro kart, Tombolo, petje pesmi in prebiranje zgodb, vicev,
ugank ter besednih iger.
Dnevi tako hitro minejo, teden in mesec je
hitro naokoli,…leto se preveša v zadnji mesec.
Daj nam Bog zdravja, da se bomo lahko še naprej družili in se imeli lepo.
Slike na naslednjih straneh govorijo same
zase.
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Delavnica barvanje pirhov

Dobrepoljski Škrjančki

Druženje ob pečenem kostanju

Druženje z otroci ob igrah

Folkloristi se lepo vrte in dobro igrajo

Folklorni plesni spleti

Glasbena šola Videm Dobrepolje

december 2017

Harmonike glas se daleč razlega

Igre na srečanju stanovalcev v
Grosupljem

Izlet v Ribnico, maša v Ribniški
čudoviti cerkvi
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Kaj bomo pa danes poslušali

Kako so včasih izdelovali vitre v
ribniškem koncu

Kamilice so zdravilne rožice

Karte pa so vsakodnevno aktualne

Ko je predpražnik narejen,
je največje zadovoljstvo

Ko pesem pospremi harmonika

Korajžni devetošolci

Krofi izpod rok ga. Lunder

Kostanjev piknik

Lepa beseda, lepo mesto najde
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Ljudski godci Studenček

Luščenje fižola z ga. Marto Šuštar

Majhna pozornost nariše nasmeh na obraz

Majhna pozornost seže do srca

Marija pomagaj nam!

Mladi glasbeniki

Na sprehodu - za spomin - smo se greli na sončku in popili kavo

Glasbena šola Videm Dobrepolje
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Nastop otrok iz Vrtca Videm

Navezovanje jajčk
za velikonočne pirhe

Naši Škrjančki so zapeli...

Ob glasbi se tudi zavrtimo

Ob Prešernovem dnevu, ga. Kočevar na citrah

Obisk devetošolcev skupaj z g. Marinkom

Obisk otrok iz oratorija na Vidmu

Oratorijski duh je z nami
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Oratorijsko vzdušje smo začutili tudi mi

Otroci OŠ Struge

Pomoč vedno pride prav...

Pozornost, ki nam omehča dušo

Praznovanje rojstnih dni

Pri Mariji na Brezju smo okrepili duha in telo

Pridne roke pri luščenju fižola

Prijetno poslušanje solopetja
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Prikaz obrti- lončarstvo

Pust lačnih ust

Pustovanje z harmonikarjem Davidom

Pusta brez flancatov pa ni

Romanje na Brezje, počitek na soncu

Romanje na Brezje

Slavljenec na praznovanju rojstnih dni vedno dobi rožico

Pustovanje 2017

Ruženje koruze

Sprehod po Vidmu
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Sprehod za spomin 2017

Srečanje stanovalcev dolenjske regije v Grosupljem

Suhe češplje- iz Gradeža

Športne igre otrok zaposlenih in naših stanovalcev

Spretne roke na delu

december 2017

Tako torbo bi pa še jaz imel,
za gobe nabirat

Srečanje stanovalcev dolenjske regije v Grosupljem

Svet se pa okrog vrti ...

Tako se pa iz ličkanja plete kita, da se izdela predpražnik
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Tudi svojci radi priskočijo na pomoč

Tudi zaposleni tekmujemo v igrah

Več rok pomaga, delo gre lažje ,
hitreje od rok

Vedno daljša je kita iz ličkanja

Vsak cvetek je poln zdravja

Zagoriški fantje pojejo hudomušne
pesmi

Zbrani poslušalci na terasi doma

Zrno po zrno
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Medgeneracijsko druženje
stanovalcev in otrok zaposlenih
Ko je šel mesec avgust h koncu in je bilo počitnic skoraj konec, smo v Domu pripravili
medgeneracijski dan. Želeli smo stanovalcem polepšati dan, otrokom pa popestriti zadnje
počitniške dni. Tako smo se zbrali skupaj. Naši stanovalci so se mladih, razigranih otrok zelo
veselili. Komaj so čakali, da pride dan, ko bomo skupaj, 30.8.2017.

N

ekateri stanovalci so otroke zaznali že v
jutranjih urah, ko so njihove mame prihajale v službo in so se stanovalci pripravljali na
jutranjo mašo v naši kapeli. Zjutraj smo se zbrali v kabinetu delovne terapije. Najprej smo se
dobro spoznali in povezali, kar dobesedno. Na
list papirja je vsak otrok obrisal obe svoji roki,
jih izrezal in skozi luknjice, ki smo jih izdelali,
naše roke nanizali na vrvico. Tako smo bili »povezani«.

Po skupnem zajtrku smo se lotili dela. Želeli
smo izdelati 19 rožic iz papirja za naše stanovalce, ki so slavljenci meseca julija in avgusta.
Ustvarjenje nam je šlo dobro od rok, škarje so
lepo rezale, tudi lepilo je dobro teklo. Kar hitro
je minil čas in preselili smo se v prvo nadstropje, kjer smo skupaj s stanovalci imeli športne
igre. Na terasi je dovolj prostora za šport. Sestavili smo štiri ekipe, mešane, med otroci in
stanovalci. Igre so bile prilagojene prostoru,
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otrokom in stanovalcem, ni bilo popuščanja.
Pokazal se je tekmovalni duh in vsi smo se poizkusili v spretnostih. Pomirili smo se v igri:
Metanje v koš (podobno, kot bi metali krompir
v gajbico- ampak mi se nismo igrali z hrano, to
ni lepo), igra Pretakanje mošta je bila zanimiva
( pretakanje »grozdov« iz ene »brente«, preko
cevi v »čebrico«), tretja igra Metanje obročev
na noge stola, ki je narobe obrnjen ( podobno
kot čiščenje žita z »vevnco«). Prav vsa kmečka
in gospodinjska dela, ki smo jih včasih opravljali vsakodnevno, so nam prišla prav. Igra je
bila res napeta in ekipe so bile zelo izenačene.
Ob koncu smo si vsi prislužili sok in kavo, ki je
lepo dišala.
Po končanih igrah smo z otroci odšli na malico, kjer so se imeli možnost srečati s svojimi
mamicami. Po malici smo dokončali rožice za
stanovalce in odšli na sveži zrak. S seboj smo
vzeli nogometno žogo in veliko žogo za telovadbo. Fantje so odigrali nogomet, dekleta so
se skupaj razgibavale, plesale balet in si podajale telovadno žogo. Še gospod župnik Pahulje
je imel priliko braniti gol in podati žogo za zadetek, bravo!
Ob 13. uri, se je začelo skupno praznovanje
vseh tistih, ki so v mesecu juliju in avgustu praznovali svoj rojstni dan. Slavljencev je bilo 19,
kar je zelo veliko. V Domu imamo praznovanja
rojstnih dni vsak drugi mesec, ampak to je bilo
prav posebno. Med slavljenci je bila tudi ga.
Marija Požar, ki je praznovala v mesecu juliju
svoj 101. rojstni dan. Skupaj z otroci smo slavljencem voščili, razdelili smo jim naše rožice,
ki smo jih uspeli skozi dan izdelati. Bili so jih
zelo veseli. Skupaj smo se posladkali s torto in
peli.
Otroci so odhajali domov, saj se je dopoldanska izmena delavk zaključila. Vsi veseli in
prijetno utrujeni smo zaključili skupno druženje. Bilo je lepo.
Stanovalci so še naslednji dan govorili o
tem, kako so se imeli lepo, kako so bili vsi otroci »luštni«. Naj taki občutki ostanejo do naslednjega druženja. Z mesecem septembrom pa
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stanovalci otrokom želijo vse dobro v vrtcu in
šoli.
Da pa nam bo skozi dan čas hitreje minil,
smo naslednji dan medse povabili gospo Marto Šuštar, predstavnico Karitas župnije Videm.
Že nekajkrat smo lepo sodelovali. Zavihali smo
rokave in se lotili dela. Ob prijetnem klepetu in
luščenju fižola nam je hitro minil čas. Bili smo
veseli, da smo lahko pomagali postoriti delo,
imeli občutek, da smo še vedno lahko koristni.
Skupaj smo luščili fižol, skupaj peli, pripovedovali vice, se pogovarjali in se imeli lepo. Hvala
ŽK Videm, za prijetno druženje. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja.
● Marinka Merzel
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Krušna peč
Stara domača krušna peč… Ja kje so časi, ko smo se vaški otroci greli na peči in ob njej.
Spomnim se brezskrbnih dni s pogledom čez okno, ko so padale bele snežinke in je bila cela
vas zasnežena. Igrali smo se človek ne jezi se, šah, na dnevnem redu so bile tudi karte.

Z

a zbistritev uma smo se šli na izbrano črko
ime, priimek, žival, rastlina, vas, mesto,
reka, gora in država. Pa tudi s starši in starimi
starši na topli peči so spomini nepozabni. Dobro se spomnim, kako mi je stara mama pripovedovala pravljice, predvsem pa sem bila radovedna, kako so se včasih učili, kaj so delali,
kako so se spoznavali, skratka kako so živeli.
Ob dolgih zimskih večerih, ko je vse škripalo od
mraza je bila krušna peč nepogrešljiva. Vedno
je bil poleg mene medvedek, ki je bil napolnjen
z žaganjem. Glede na to, da se je medvedek z
menoj grel na peči, se je enkrat njegova noga
na peči zažgala. Joj, to je bil krik in jok. Prvič,
se mi je medvedek zasmilil, drugič pa me je bilo
strah staršev, češ, da sem bila nanj premalo pazljiva. Hitro sem stekla po šivanko in nit ter pričela s šivanjem medvedkove nogice, iz katere
se je vsulo žaganje. Po uspešnem in skoraj da
neopaznem šivanju je bil moj medvedek spet
moja vsakdanja igračka.
Stoletja, v katerih je v kmečkih hišah kraljevala krušna peč je pustila dragocen pečat vsake
slovenske domačije. Peč je imela različne funkcije. Njen namen ni bil samo greti se in ob njej

sedeti na klopci. Služila je tudi ogrevanju prostora in sušenju perila. Pogosto je mama v njej
enkrat na teden spekla kruh, po navadi je po
več hlebcev. Žita, kot so pšenica, oves in koruza
smo pridelali doma, žito smo tudi doma mleli
tako, da so bili slastni hlebci iz domače moke.
Za božično-novoletne praznike pa je iz peči zadišalo tudi po orehovi potici. V krušni peči smo
tudi pogosto sušili sadje, katerega smo se še
posebno veselili otroci.
Vsekakor pa moram napisati, da smo družinsko ob krušni peči preživeli čas, čas na duhovno pripravo na božič. Kot zunanje znamenje v adventnem času smo vedno iz rastlinja
spletli adventni venček, kar spodbuja rast vsega dobrega v življenju. Okroglo obliko venčka
so obogatile štiri vijolične svečke. Še posebno
mi je v dragem spominu ostala razlaga stare
mame, in sicer o simboličnem pomenu svečk:
predstavljajo štiri mejnike, štiri strani neba, štiri letne čase. Ko pa so mati razlagali, da svečke
predstavljajo tudi človekovo življenje, so se mi
močno napela ušesa. Kot otrok sem razlago razumela po otroško, sedaj pa, ko sem v srednjih
letih življenja, podoživljam prižig svečk neminljivo. Ob svetem krstu, ko so nam botri prižgali
svečo, ki se skozi leta vsak trenutek manjša in
nam govori o tem, da smo vedno bliže sklepu
življenja in nas spominja na tuzemsko minljivost.
V sobi, tako imenovani »hiši« ob krušni
peči, smo vsi družinski člani naredili jaslice ob
katerih smo na kolenih molili rožni venec. Središče blagoslova je bila molitev. Včasih pa smo
tudi zapeli kakšno božično pesem.
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Kaj pa danes? Danes so povsem drugi časi.
Preganja nas čas hitenja – sem in tja, čas nepovezanosti, čas nedruženja, čas, ko nas prevzema tehnika, čas osamljenosti, čas nepomoči in
čas nerazumevanja in neposluha do sočloveka.
Spoštovani stanovalci in sodelavci,
želim vam, da bi letošnji adventni čas in božič bil osebni motiv hrepenenje po molitvi in
dobrih delih. V novem letu 2018 pa naj nas prevzame skromnost in razumevanje, v slehernem
dnevu pa naj nas vodi sreča!
● Brigita Cimprič

SVETI VEČER
Ko se narava umiri in sneg pobeli vse poti,
pride čarobni zimski čas in prazniki so spet pri nas.
Pod rodni krov se vrne vsa družina.
Očetu, mami pri srcu je toplo, ko vidita spet hčere, sina.
cel trop vnukov se po kuhinji podi,
iz peči pa po svežem kruhu zadiši.
Pod večer pa vsi se umirimo,
spokojno naš dom pokadimo, pokropimo.
Se okrog jaslic zberemo in Jezusa poprosimo,
naj v naših srcih se rodi, prinese mir za vse ljudi.
Bodi pozdravljen ta sveti večer,
Blagoslovi Gospod nas, daj v srca nam radost in mir.
Danica Cvar

30

Vrtnica št. 48

december 2017

Domov prihajam …
Vračam se domov – pod zvon cerkve Svetega križa, v dom sv. Terezije. V krvavih
vojnih časih sem odšla v svet. Z maminim
križem na čelu, solzami v očeh, bolečino
v srcu in s skromnim »brašnom« na ročni
»kulci« sem zapuščala rodni dom pod goro
Grmada in moje drage domače.

Hvala ustanoviteljem doma, hvala tistim,
ki ga vodite, hvala vsem zdravstvenim in tehničnim delavcem, vsem uslužbencem našega
doma.
Vsem skupaj in vsakemu posebej želim vse
dobro v službi in doma.
Vaša hvaležna stanovalka Marija.

Mesto – Ljubljana! V njej mi hvaležen spomin zaobjame dobro teto Moniko, sestre usmiljenke v Lichtenturnu, vse profesorje in duhovnike, ki so nas pripravljali za poklicno delo.
Rada sem hodila v šolo in tako sem v šoli ostala
kot učiteljica celo delovno dobo.
Delovni dan je končan! Vračam se domov,
v domači kraj – v zavod sv. Terezije. Tukaj je
zdaj moj dom. Vodstvo in vsi uslužbenci ste me
prijazno sprejeli. Na vsakem koraku mi pomagate, zadovoljite vse moje potrebe in želje. Človek ima občutek, da živite za nas stanovalce.
Pa vemo, da vas doma čakajo družine, otroci,
mogoče ostareli starši.
Tudi ureditev doma je tako prijetna, estetska, prilagojena stanovalcem. Kar pozabljamo
na svoje domovanje! In kamor vstopiš te s stene
pozdravi križ – nebeški ključ. Rada grem k maši
v domsko kapelo, kjer nas sprejemajo Mati
Božja z Jezuščkom, duhovniki, pa tudi prijazna
»cerkovnica« rada priskoči na pomoč.
Tudi naš hišnik vse ve in popraviti vsako
reč zna. In, kakšna je hrana, me obiskovalci
pogosto sprašujejo. Kratko: odlična po sestavi
in okusu. Hvala, naša kuharica – vam in vaši
ekipi!

Božična
Zakaj tako lepo pojo zvonovi,
tako skrivnostno lep je njihov glas,
da nežno in mehko prek streh in polj odmeva,
kot da nevidna božja roka boža nas.
Zato nocoj tako lepo pojo zvonovi,
ker se rodil je naš Odrešenik.
Njegovo sporočilo je v napevu vedrem,
svetilnik dušam je nocoj zvonik.
Le pojte, pojte nam, zvonovi svetonočni,
do vseh ljudi naj vaš seže glas.
Oznanjajte radost vsem ljudem svet,
da je Gospod prišel na svet odrešit nas.
Zvonko Vozel
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Mesec december

P

rihaja spet zima. Zunaj je zelo mraz in kako
lepo je gledati iz kavča skozi okno kako
pada sneg, notri pa je toplo. Peč je zakurjena
in v kuhinji diši po potici, piškotih in domačem
čaju. Ko pa zapade sneg je otrokom še bolj všeč
zimski čas, saj se lahko sankajo, kepajo, drsajo
na bližnjem hribu. Samo nam starejšim ni preveč všeč, saj so takoj nevšečnosti tu - kupi snega, vsepovsod drsi, vse je mokro. Spet ta zima.

Silvester
Ob vladanju cesarja Konstantina
Je vodil Cerkev mirno in preudarno,
kristjani so živeli zopet varno,
in strah jim je zamenjala vedrina.
Tako kod nam pričuje zgodovina,
je živel modro, dobrotljivo, stvarno
in če postalo je preveč viharno
sta skrili ga samota in tišina.
Vsi smo mladike iste vinske trte;
kod glasbeniki istega orkestra
zaupajmo v gospodove načrte.
Na poti večnosti, ki je večkrat pestra,
naj bodo misli v končni cilj zazrte,
sledimo zgledu svetega Silvestra.
Leon Oblak

Mesec december je tudi prav poseben mesec, to je mesec obdarovanj, mesec dobrih del,
mesec stiskov rok. V začetku meseca nas obišče
Sveti Miklavž, to je dober mož, ki nam prinese
darila, ali pa vsaj kakšno majhno darilce. Kako
je lepo dobiti majhno darilce od prijazne sosede, sodelavke, prijateljice… Še lepše pa je. če si
sam miklavž za en dan. Nikoli ne bom pozabila
tega miklavža, ko smo z birmansko skupino,
ki sem jo vodila, naredili simbolična darilca
in voščilnice za naše starejše po vasi in jim jih
tudi prinesli na dom. Presenečenje je bilo obojestransko: pri starejših, da se jih je nekdo spomnil in pri mladih, da so bili starejši tako veseli
njihove pozornosti. Ponekod so nam skuhali čaj
in postregli s piškoti, nekje smo pa tudi skupaj
zapeli. To je bil res čaroben trenutek, ki bo ostal
vsem še dolgo v spominu – mladim in tudi starejšim, saj smo jim polepšali praznike. Na koncu dneva pa smo obiskali še našega župnika in
tudi njega razveselili z darilcem in voščilnico.
To je bil res lep miklavžev dan in še danes mi je
toplo pri srcu, ko se spomnim na ta dan.
Kako malo je potrebno, da je človek vesel in
zadovoljen. Včasih polepšamo dan že z nasmehom, pozdravom… Kaj ni to nekaj najlepšega?
To imamo vsi vsak dan pri sebi, zato se ne obotavljaj in se le nasmehni pa bo zimski čas lep iz
dneva v dan.
● Martina Dejak
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PRAZNIČNI ČAS
Ali ste vedeli… ?
Za začetek smo se nekoliko potrudili in izbrskali nekaj že pozabljenih stvari v zvezi z božičem
in novim letom.
Prvi na Zemlji stopijo v novo leto (zaradi
časovnih razlik) prebivalci otočja Karibati v Tihem oceanu, sledijo jim prebivalci Nove Zelandije, Avstralije, Japonske …
***
Najbolj znana božična pesem Sveta noč,
blažena noč je nastala leta 1818, na božič jo pojejo skoraj po vsem krščanskem svetu.
***
Pri nas praznujemo božič v snegu, v Južni
Ameriki pa pri 40 stopinjah v senci, pa klub
temu pojejo Sveto noč.
***
Ljudje so od nekdaj verjeli, da se mora novoletni dan začeti dobro, sicer se ti slabo piše
vse leto – če si zadolžen na novo leto, se dolga
ne boš rešil vse leto; če si pozno vstal, boš vse
leto zamujal; če si lačen, boš lačen vse leto…
Kdor bi na novega leta padel, bi v tistem letu
umrl. Če v hišo na novoletni dan prva vstopi
ženska, bo v hiši nesreča …
***
Na slovenskem podeželju so si ljudje za
novo leto voščili sreče, zdravja in dušnega zveličanja. Poseben način voščila so k hiši prinašali koledniki s svojim petjem, in sicer že na dan

starega leta ali pa na novoletni dan. V zahvalo
so jih gospodarji pogostili ter jim dali denar ali
kaj drugega. Koledniki so bili navadno fantje in
možje, kasneje pa predvsem otroci.
***
Ljudje si novoletne želje pošiljamo z voščilnicami. Prve voščilnice so v 15. stoletju začele
ročno risati in slikati redovnice ter ji pošiljale
svojim dobrotnikom. Pozneje so jih izdelovali
šolarji, prve tiskane voščilnice pa so nastale nekje v začetku 19. stoletja.
***
Na voščilnicah se ponavljajo motivi, ki simbolizirajo srečo. Najpogostejši novoletni motivi
sreče so:
Detelja, ki je rastlina s posebno močjo. Odganjala naj bi čarovnice in demone oziroma
varovala pred njimi ljudi in živali. Triperesna
deteljica simbolizira sveto trojico, štiriperesni
deteljici pa daje posebno moč magično število
štiri. Kdor ima tako deteljico v predalu, med listi
knjige ali za klobukom, bo uspešen in srečen.
Če o njej sanjamo, pomeni to srečo, še posebej
pa dobro ženitev.
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Dimnikar je povezan z ognjem in ognjiščem, ki je središče doma. Kadar na cesti
vidimo dimnikarja, se moramo prijeti za
gumb in si nekaj zaželeti. Še večjo srečo pa
pomeni dimnikar, ki nosi lestev.
***
Škrati, palčki so nadnaravna bitja, ki
varujejo naravo, rastline, živali in rude pa
tudi zaklade. Ob prepričanju, da v novoletni noči oživijo nadnaravne sile, ni nič čudnega, če so palčki dobili vlogo pri simbolih
sreče.
***
Podkev je povezana z lunarno simboliko, ker po obliki spominja na krajec. Luna
je simbol rodovitnosti in plodnosti, in to naj
bi pomenila tudi podkev. Poleg tega pa je iz
železa, ki ponazarja moč.
***
Prašiček s svojo okroglo pojavo ponazarja dobro življenje in izobilje, poleg tega
pa tudi plodnost.
***
Simboli sreče, zdravja, obilja in dobrega
so tudi pikapolonica, mušnica, zvonovi.
***
Kako je ime devetim Božičkovim jelenom?
Tresko
Plesko
Skočko
Hudko
Kometko
Kupitko
Plamenko
Blisko
Rudolf

Sv.
Miklavž,

umrl
6. decembra
med 327 in
351, škof

M

iklavž, kakor pri nas navadno imenujemo svetega Nikolaja, je gotovo eden
najbolj priljubljenih svetnikov. S posebnim
veseljem ga pričakujejo otroci, ko na večer
pred svojim godom hodi okrog in jim prinaša
darove - pridne nagrajuje, poredne pa prepusti kaznim svojih spremljevalcev, parkeljnov.
Podoba tega prikupnega svetnika je v nas
tako močno živa že od otroških let, bolj kakor
podoba malokaterega drugega svetnika.
Nič neprijaznega, mrkega, togega, tujega
ni na njem. Ljubezen do bližnjega in bratovska pomoč, lastnosti, ki ju kaj radi občutimo
kot nadležno dolžnost, sta pri svetemu Miklavžu nekaj tako samo po sebi razumljivega,
da ganeta še tako trdo srce in ga pridobita za
dobro. Svetnik je škof, ki se mu ne zapirajo
nobena vrata.
Škof kljub temu, da nam niso ohranjena
zanesljiva poročila o tem in so nam ohranjena le po legendi; svetnik, ki je v vsej zahodni
in vzhodni Cerkvi od II. stoletja dalje v časteh
kot velik priprošnjik in čudodelnik, svetnik,
ki prihaja iz teme zimske noči v svetlobo preprostih kmečkih izb in v razkošne sobe mestnih hiš in spet izgine v temi noči.

***
Tudi nekatere jedi prinašajo srečo. Na
novoletni dan je treba jesti svinjski rilec, saj
svinja rije naprej. Bog ne daj, da na prvi dan
v letu jedli perutnino, saj kura brca nazaj.
novinarji

Tako se je pojavil tudi v zgodovini. Njegovo ime se za kratek čas posveti v četrtem stoletju in spet ugasne, ne da bi ga učeni spisi
omenjali. V vojnah in barbarskih vpadih so
propadale listine, izročilo pa je ohranjala živa
pripoved legende, tako tudi o svetemu Nikolaju, našem Miklavžu.
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Parkelj iz kvašenega testa

Sestavine:
150 g moke (gladke)
70 ml mleka
10 g kvasa
30 g masla
25 g sladkorja
1 rumenjak
1 zavitek vanilijevega sladkorja
1 ščepec soli
1 limona (neškropljena)
rozine
grob sladkor (za posip)
mak (po želji, za stopala)
Za okrasitev:
1 jajce (zmešano, za premaz)
1 žlica mleka (zmešanega z jajcem)
rdeča sladkorna glazura (ali rdeče obarvan
marcipan, za usta)
Priprava:
Za parkelj iz kvašenega testa naprej pripravimo predtesto. Moko damo v večjo skledo, na
vrhu moke z dlanjo oblikujemo luknjo, v katero zdrobimo kvas. Segrejemo mleko, da postane mlačno in ga prav tako vlijemo v luknjico.
Mleko zmešamo s kvasom in nekaj moke. Testo
nekoliko poprašimo z moko in pustimo vzhajati
na toplem cca. 30 minut.

Medtem stopimo maslo in ga zmešamo z rumenjakom, sladkorjem, vanilijevim sladkorjem
in soljo. Dodamo še neškropljeno limonino lupinico.
Masleno mešanico dodamo v t. i. predtesto
ter vse skupaj zgnetemo v prožno testo. Kvašeno testo nato pokrijemo s kuhinjsko krpo in
ga ponovno pustimo 30 minut na toplem, da
vzhaja.
Testo razdelimo na 2 dela. Od vsakega dela
vzamemo nekaj testa in ga hranimo, da z njim
na koncu oblikujemo glavo parklja. Oba dela
testa nato razdelimo na 3 enako velike kose, ki
jih oblikujemo v dolge vrvice.
Iz teh vrvic spletemo kito, ki bo predstavljala telo parklja. Pri tem pustimo začetek in konec
kite odprt. Na začetnem delu kite potegnemo
levo in desno vrvico na stran in z njima oblikujemo roke parklja. Sredinsko vrvico odrežemo
in nanjo položimo glavo parklja. Enako naredimo na odprtem delu na koncu kite, iz leve in
desne vrvice oblikujemo noge. Sredinsko vrvico odrežemo in pregnetemo tako, da odrezan
del ni viden.
Parklja iz kvašenega testa položimo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, ju
pokrijemo ter pustimo počivati 20 minut.
Zmešamo mleko in rumenjake ter parklja
premažemo. Z rozinami oblikujemo oči, usta
naredimo s pomočjo sladkorne glazure ali rdeče obarvanim marcipanom.
Parklja iz kvašenega testa posipamo z grobo
mletim sladkorjem ter pečemo ca. 20 minut pri
temperaturi 180°C.
Nasvet:
Po želji lahko parkelj iz kvašenega testa
okrasimo tudi z gumbi iz rozin ali pa mu stopala posipamo z makom.
Naj vam teknejo!
Recept je za vas našla Martina Dejak.
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NOVO LETO IN PRAZNIK MARIJE
SVETE BOŽJE MATERE
Marija, ti si naša božja mati.
Tvoja materinska roka spremlja nas povsod.
Tvoj obraz nežno naša srca boža,
Marija, ti deliš nam blagoslov.
O božja mati,
O dekle brez greha,
Tvoj Božji sin je na rokah nekoč ti spal.
Tvoje nežne in ljubeče roke bile so v joku mu uteha,
Pri kobacanju ljubljena pomoč.
Opevam te, Marijo, ki pomaga.
Ti veš kako nas komaj malo ceni svet.
A ti z nebeškega nas spremljaš praga,
Marija, ti novoletna luč si,
Ki prihajaš naša srca gret.
Zvonko Vozel

VESELI DECEMBER
Oj, december, mesec beli,
daj otroke razveseli!
Natresi jim snega
in vsega dobrega.
Miklavž in dedek Mraz
naj prideta med nas,
da nasmejan bo vsak obraz.
Je december bil vesel?
Škoda, da slovo bo vzel.
A ura polnoč bo odbila,
novo leto prebudila.
Naj bo zdravo in veselo!
Naj prežene vse skrbi,
le veselje naj živi!
Ivanka Mestnik
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V LETU 2017 SO SE OD NAS POSLOVILI:
Blatnik Marija
Duša Frančiška
Hvala Zofija
Kastelic Angela
Korošec Vera
Novak Marija
Pušljar Marija
Rozman Miroslav
Sever Kristina
Sinjur Ana
Tekavčič Angelca
Virant Zofija
Volf Marija
Zajec Ana
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