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Voščilo
Spet je tu. »Veseli december«, kot ga danes radi imenujemo.
Veselja, sreče, zdravja… so najpogostejše besede, ki jih ob
koncu leta izgovorimo. Je pač tak čas, praznični in prav je tako.

S

imon Gregorčič je napisal čudovito pesem z
naslovom »Življenje ni praznik«.

»Ni praznik, predragi mi, naše življenje,
življenje naj bode ti delaven dan!«

Prav zato je konec leta tudi čas, ko se ozremo nazaj, pogledamo prehojeno pot in se ozremo naprej, si začrtamo novo pot. Ob tem pa
premišljujem. Znamo biti zadovoljni s tem, kar
smo dosegli, kar imamo, kar nam je bilo pravzaprav podarjeno?
Že res, da je naša pot v veliki meri odvisna
od našega dela, učenja, načina življenja, pa
vendar, vsaj tako je moje mnenje, nam je veliko
stvari v življenju podarjenih. Teh se običajno
niti ne zavedamo. Ko sem še poučevala verouk, sem običajno na prvih srečanjih povabila
otroke, naj povedo 3 stvari, ki jih znajo delati. 3
stvari, za katere so hvaležni, da jih imajo, pa naj
bodo to talenti, lastnosti, darovi, kar jim pride
na misel. S kakšno lahkoto so to govorili otroci
prvih in drugih razredov, medtem ko so osmošolci in devetošolci imeli s tem težave. Preprosti otroci so bili hvaležni za talente: petje, ples,
igranje instrumentov, športno udejstvovanje…
Niso pozabili na darove, ki jih marsikdo nima:
družina, zdravje, topel dom, sošolci in sošolke, prijateljice in prijatelji, igrače… In otroška
hvaležnost se je spomnila tudi tega, da ni vsem
dano, da vidijo, slišijo, hodijo, govorijo, da se
lahko stisnejo v mamino naročje ali prosijo atija za pomoč pri izdelavi ptičje hiške. Hvaležni
so za pico in torto, nove športne copate in lep
razgled, ki ga imajo iz njihovega hriba. Meni so
ti otroci veliko dali in veliko sem se naučila od
njih.Pogosto si želim, da bi znali biti tako hvaležni, kot najbolj preprosti otroci. Pa smo sta-

rejši pogosto obremenjeni s toliko informacijami, da nam je pozabljivost včasih že kar preveč
domača. Pozabljivost, da pozabimo, kako velike stvari so nam dane, koliko prijetnih ljudi
nam je poslanih na pot, kako veliko lepega smo
doživeli v življenju in še in še… Kot da bi želeli,
da se ta »veseli december« raztegne skozi celo
leto. Praznovanje vsak dan!
In prav tega vam želim v teh dneh. Da bi
znali praznovati vsak dan. Praznovati tako, kot
ste znali praznovali Vi, dragi stanovalci in stanovalke našega doma. V hvaležnosti, za vsak
dan, ki vam je podaril, kar vam je pač podaril.
V hvaležnosti za sprejemanje tistega, kar nam
dan daje, da ne hlastamo za tistim, kar nam je
nedosegljivo in smo zaradi tega samo čemerni,
otožni, morda celo ljubosumni. V hvaležnosti,
da smo, da nam je podarjeno življenje in da sodimo med tisto peščico zemljanov, ki smo blagoslovljeni s toplino doma. Ko bomo hvaležni
za to, kar nam je dano, bo vsak nasmeh, beseda, dejanje dar, ki nam lahko vsak dan naredi
praznik. Ko vse to znamo dati tudi drugemu,
dobimo več, kot damo.
»Dolžan ni samo kar veleva mu stan,
Kar more, to mož je storiti dolžan!
Na delo tedaj, ker resnobni so dnevi,
A delo in trud ti nebo blagoslovi!«
Želim Vam, da »Luč«, ki zasije v Božični
skrivnosti, v vseh prazničnih dneh, blagoslavlja in razsvetljuje vse vaše korake, razkriva
neskončna obzorja bivanja ter prinaša radosti,
veselih presenečenj, neskončnega upanja in
hvaležnosti! Da bo lahko vsak dan – praznik!
direktorica Sabina Lenarčič
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Človek je ustvarjen, da dela dobro
Zanimivo je, da se moraš vedno za vsako
dobro delo potruditi, če ne prisiliti. Kot župnik
se zavedam, kako veselje naredim ljudem, ki
so starejši, pogosto osamljeni, bolni. Pogosto
sklenem, da bom vsak teden vsaj koga obiskal,
pa mi rado »zmanjka časa«. Kadar pa mi vendarle uspe, sem v srcu zelo vesel in pomirjen
in vedno znova sklenem, da se bom v tej stvari
poboljšal.

K

o sem zadnjič tako obiskal neko mamo, mi
je pripovedovala, kako je v svojem otroštvu, ko je bil marsikdo lačen in neupoštevan,
saj je bil pri marsikateri hiši kak stric ali teta
s katerim domači niso najlepše ravnali. Tako
je bila tudi pri eni hiši v vasi teta, ki so jo zelo
zapostavljali in prezirali. Njena mama pa jo
je ravno zaradi tega imela zelo rada in je njej,
mali deklici, kadar koli je spekla kaj boljšega
dala nekaj tega, naj nese tej teti. Sama se ni
hotela zameriti gospodinji, zato je poslala njo,
petletno. Samo potrkala je na njeno okno, teta
je odprla in sprejela kar ji je prinesla. Vedno je
dvignila roke in se zahvalila Bogu, ki je dal tako
dobre ljudi. Mama pa je rekla: »Človek mora
delati dobro in komu kaj dati, še posebno tako
stvar, ki jo imaš sam rad.« »Za vse življenje sem
si zapomnila te besede,« je rekla ta mati.
Ali nam ne pravi tudi Sveto pismo, torej Bog
sam: »Če daš drugemu kar imaš sam rad, bo
zacvetela tvoja pravičnost«. Danes težje najdeš
človeka, ki bi mu na tak način izkazal dobroto, čeprav tisti, ki ima odprte oči lahko najde
tudi kakega takega človeka. Mnogi pa so danes
osamljeni in kot pravi sveta mati Terezija, je to
danes največja bolezen evropskega človeka.
Dati nekomu nekaj svojega časa, nekaj dobrih
besed, nekaj pozornosti, je za marsikoga več,

kakor ga telesno nahraniti.
Sam se nahajam večkrat pred dilemo kadar
pridejo cigani. Dobro vem, da je tudi v njih Bog
navzoč ravno tako kot v vsakem človeku. Vem
tudi, da danes, če bi znali pametno živeti in delati, jim ne bi bilo treba prositi po hišah. A njihovo mišljenje je pač drugačno. Oni so navajeni »fehtati«. Doma sem opazoval svojo mamo,
s kako ljubeznijo je vedno dajala ciganom, kar
je pač imela. Ob njeni smrti so ciganke jokale
kot za svojo materjo. Jaz ravno ne kažem tolikšne naklonjenosti kot jo je znala moja mama,
vedno pa jim skušam nekaj dati, saj si predstavljam, kako bi sprejel Kristusa in kaj bi njemu
dal, če bi prišel prosit . In jasno vem za njegovo
besedo: »Kar ste storili enemu mojih najmanjših bratov, ste meni storili.«
Franc Škulj, župnik
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Prazniki

Ž

e od nekdaj so imeli prazniki poseben pomen v življenju posameznika pa tudi skupnosti. Na ta dan ljudje praviloma ne delajo
ampak praznujejo, si izrekajo čestitke. Privoščijo si praznične jedi, oblečejo se v praznična
oblačila in prirejajo slavja. Kako praznujemo
je zelo odvisno od vrste praznika. Če je osebni
ali družinski praznik povezan s proslavljanjem
rojstnega dne ali pomembne obletnice, poteka
praznovanje drugače, kot to velja za praznike skupnosti ali cerkvene praznike. Kakorkoli
že, pričakovanje praznika, priprave na slavje,
samo praznovanje in vse kar je povezano s praznikom nas vedno znova poživlja in vrača v posebna doživetja. To človeku pomaga preživeti
marsikatero samotno uro običajnega dne.
V Zavodu sv.Terezije imamo nastanjene stanovalce, vsak od njih je s seboj prinesel svoj
osebni praznik. V skupnostih, kot je naš zavod,

je zato včasih težko na primeren način proslaviti tista praznovanja, ki imajo v življenju posameznika posebno mesto. Trudimo se, da damo
stanovalcem čim več osebnega, da jim praznike
voščimo s stiskom rok in izrečemo lepo misel.
Življenje nas ves čas premetava in preizkuša,
menjavajo se leta, ko lahko rečeš, da ti je dobro in ti nič ne manjka. Kar naenkrat se lahko
soočaš s problemi, ki se ti zdijo nepremostljivi.
Na koncu ugotoviš, da je najpomembnejše, da
smo zdravi in, da skušamo najti srečo tudi v
majhnih radostih, ki nam jih ves čas ponuja življenje.
Ljudje se na zunaj spremenimo, vendar v
svoji duši ostajamo otroci, ki se veselijo vsakih
praznikov, saj – življenje vedno tako hitro teče
dalje!
Mirjam Zobec
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Terezija deteta Jezusa

Cecilija

Spoznala svoja majhnost, nebogljenost,

Ko so na svatbi orgle zazvenele,

že kod otrok je mala bela cvetka

le Bogu je prepevala nevesta,

strmela za svetostjo od spočetka,

devici, ki bila je Njemu zvesta,

s preprostostjo dosegla dovršenost.

so misli po nebesih hrepenele.

Kod sončni žarek, kakor razsvetljenost,

Nedolžne duše v Rimu so trpele

nedolžna, čista, drobna, kod marjetka

in kri kristjanov vpila je iz mesta.

je znala hčerka Cerkve od začetka

Krivice, ki jih je oblast zločesta

ljubezen spremeniti v zanesenost.

počela, ji poguma niso vzele.

Kako svetost doseči, ni uganka,

Naj pričevanje za Boga še traja,

popolnost iščemo v vsakdanjem delu,

ko v svetu blišča zgublja se morala

kot mala nas uči karmeličanka.

in sonce pravih nam vrednot zahaja.

Če se svetloba izgubi v tunelu,

Cecilija, ti si Zanj življenje dala;

Ponižno kod Terezika, izbranka,

mučenka sveta, trdnega značaja,

pobožno dvignimo pogled k razpelu.

za zgled ljubezni ti iskrena hvala.

Leon Oblak, iz knjige Svetnik za vsak dan

Leon Oblak, iz knjige Svetnik za vsak dan
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Moje svetle lučke

Prisluhni

In še tako prefinjenega

V miru rastejo kristali

in še tako uspešnega človeka

Prisluhni vetru,

na konec življenjske poti,

šelestenju listja,

lahko pospremimo prav mi.

hoji po mahu.

Starost nas vedno prehitro oplazi,

V tišini dobrav

vanjo nas pehajo tako stresni dogodki

prisluhni vrbam v ločju,

kot uspehi, porazi.

bičevju v vijočem potočju.
Prisluhni rasti hrastov,

In ko doživljamo vedno večja leta,

rasti trav,

ko se navadimo na pravila tega sveta,

rasti rušju v podrasti.

bolezen vso modrost lahko nam vzame

Zapleši v soju luči,

in tiha bolečina prikrade se med ljudi,

v vrtincu snežink,

v krogu katerih smo včasih bili.

drobnih, srebrnih vešč
pod kandelabri.

In kaj storiti,

Ko se zdramiš, se zaveš,

kako nadaljevati,

da si prisluhnil

kakšno pomoč staremu človeku dati?

otroku v sebi,

Ljubezni so željni, stiska rok,

njegovi bujni domišljiji.

prijaznih pogledov od povsod naokrog.

Kot takrat, v sanjah,
si prešteval ovčke

Vzemimo si zanje zatorej čas,

po zvezdnatih poljanah.

kot nekoč so ga oni si vzeli za nas.
Vse kar so doživeli –

Marjan Hren

od drobnih dosežkov do vojnih grozot,
te pisane zgodbe se slišijo od vsepovsod.
Zame občutka lepšega ni,
kot seči v srca starih ljudi.
Zato, svetle moje lučke,
z veseljem čakam vsak novi dan,
ki v družbi z vami mi je dan.
Tako močno kot na nebu zvezde žare,
vsak vaš obraz se vtisnil bo v moje srce.
Petra Jenko
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Veseli dečki

V mojem otroštvu je bilo doma veliko otrok.
Bilo nas je 6 sester in 3 bratje. Seveda bilo je
dostikrat nekaj lačnih ust, da bi jih mama in ata
lahko nahranila. Nista hodila v službo, sta pa
imela majhno kmetijo. A kljub vsem težavam
jima je uspelo, da smo preživeli. Tako sem spoznala, kako težko je otroštvo v pomanjkanju,
danes pa je vsega dovolj, a smo bili kljub skromnosti veseli in razigrani otroci.
Verica Novak

Lahko je srcu od pesmi vesele
ona ne da biti nikoli, da bil bi otožen
on pesmi ljubijo vasi in sela
in pesem ljubijo velika mesta.
Ona nam pomaga živeti in ljubiti,
ona nas kliče in vodi k sreči
in ta, ki s pesmijo koraka skozi življenje
ne bo nikoli in nikjer propadel.

Pripetljaj v otroštvu
Starejša brat in sestra ter soseda Marinka so
se odločili iti nabirat gobe, vzeli so me seboj.
A so me v nekem trenutku pozabili in sem se
izgubila v gozdu. Hodila sem po gozdni poti in
prišla do neke hiške v kateri je živela starejša
gospa, ki je bila sama. Bila sem pri njej kar en
teden. Ko je prišel poštar ga je vprašala, če kdo
pogreša majhno deklico pa je odvrnil, da ve
čigava sem. No, ker so po tem pogovoru prišli
pome in sem bila zopet doma, se je ta pripetljaj
srečno končal z izgubljeno deklico.
Verica Novak

Pomen sreče
Veliko je majhnih stvari, ki so vredne spoštovanja.
Malo je velikih stvari, ki so vredne občudovanja.
Male stvari osrečijo človeka, velike pa pohlepa.
Verica Novak

Mi smo otroci pogumnega življenja
in prostosti, mi gremo na pot vedno
s pesmijo taki, kot smo se rodili
in se ne bomo vdali nikjer in nikoli.
Pesem nam pomaga živeti veselo in ljubiti.
Zdravko Petrič
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Nenavadne maske
Pred pepelnično sredo, je na pustni torek tudi v našo hišo prišel Pust.
Natančno na torek, ki je bil pustni torek, 13. Februarja 2018.

Ž

e zjutraj so se dogajale čudne stvari. V hišo
je prišla gospa Poldka, češ da ima pri nas
rezervirano sobo. Sestre so se spogledale, saj
proste postelje ni bilo. Gospa je delovala samozavestno, vendar rahlo raztreseno, zmedeno.
Naš zdravstveni tehnik ji je pomerili pritisk in
ugotovil, da je samo vznemirjena ob sprejemu.
Ko smo v dopoldanskem času skupaj z dobrepoljskimi gospodinjami pekli krofe, ko je res že
lepo dišalo po hiši, je ni bilo več. Pa tako smo se
trudili, da bi ji dali vsaj pustni krof. Menda se je
oglasila tudi v domski upravi in rahlo zmedena
odšla za svojim nosom neznano kam.
Krasno pečeni in dišeči krofi so tako ostali za pustovanje po kosilu. Vsi skupaj smo se
našemili, okrasili in olepšali, da smo bili prave
maškare. Mastili smo se s krofi in flancati, peli

in pili. Saj smo vedeli, da je jutrišnji dan pepelnična sreda, strogi post in začetek postnega
časa. Za piko na I, so nas obiskale maškare iz
Pake, iz struške doline. Prišle so maškare: z velikim kolesom Baysi Cool, deklica ki je grabila
seno in gospod iz prašičje farme. Bilo je veliko
pesmi in smeha. Glas harmonike se je razlegal
po hiši. »Iz Pake so taki tapravi.« So zapeli in
nas nasmejali. Bilo jih je veselje poslušati in
gledati. Pa drugo leto spet pridite.
Tako se je Pust v našem domu zaključil. Dosti je bilo smeha, dosti krofov, flancatov. Veliko
vriskov, petja in harmonike. Naj bo tudi drugo
leto pust vesel.
Marinka Merzel
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Romanje v Celje k svetemu Jožefu
V četrtek, 17.5.2018 smo se odpravili na romanje stanovalcev katoliških domov. Tokratno
skupno druženje stanovalcev katoliških domov je potekalo na Jožefovem hribu v Celju.

I

z Zavoda svete Terezije se je romanja udeležilo 17 stanovalcev in 6 spremljevalcev. Pridružil se nam je tudi naš župnik župnije VidemDobrepolje Franc Škulj. Izpred našega doma
smo krenili ob 8h zjutraj ter v Celje, k cerkvi
svetega Jožefa, prispeli malo pred deseto.
Ob desetih je bila v cerkvi svetega Jožefa
skupna sveta maša. Stanovalci so po končani
sveti maši radi povedali, da jim je bila sveta
maša zelo lepa. Občudovali smo tudi samo notranjost cerkve.
Po sveti maši je sledilo skupno druženje v
atriju doma sveti Jožef, kjer nas je najprej nagovoril direktor doma g. Jožef Planinšek in ravnateljica varstva starejših ga. Irena Švab Kavčič.
Nato je skupno druženje obogatil nastop dom-

skega pevskega zbora. Prepevali so znane ljudske in cerkvene pesmi, ki smo jih vsi poznali in
tako smo lahko zraven tudi kakšno zapeli. Za
našo dušo in Bogu v čast in veselje!
Nato je sledilo skupno kosilo v prostorih
doma. Kosilo nam je bilo vsem zelo okusno in
dobro okrepčani smo nato počasi krenili proti
domu. Na poti nazaj smo v Grosupljem naredili
krajši postanek in si privoščili kepico sladoleda
– vožnja je bila dolga in tisti postanek za sladoled nam je vsem še kako prijal!
Malček utrujeni, pa vendar polni lepih vtisov in tihe priprošnje, ki smo jo vsak zase izročili svetemu Jožefu, smo se vrnili nazaj domov.
Urška Bogataj
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Poletno jesenski utrinki
POLETNO OBIRANJE ZELIŠČ
Po celem nadstropju je dišalo po meti, melisi, citronki, kamilici, … mmm, kako bo dober domač čaj!

12

Vrtnica št. 49

december 2018

LUPLJENJE ČESNA IN ČEBULE
Česna in čebule kar ne zmanjka … same pridne roke! Vsem se nam že solzijo oči, pa ne obupamo 
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PEKA PALAČINK
Mmmm, kako diši po celi hiši …. Pečejo se palačinke! Pa še domačo marmelado imamo, kaj je še
lahko boljšega!

OGLED FILMA SREČA NA VRVICI, JULIJ 2018
˝Tjaramdadam, zlat je ta dan,
steci z mano vanj!
Zmeraj z mano, zmeraj moj boš,
tjaradadadam.
Ko dobiš kar želiš si,
nisi nič več sam.
Tjarampadadi, nobenih skrbi,
srečo imaš na vrvici.
Prijatelji in ti, tjarampadadi,
sreča na vrvici.˝
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI MAJ IN JUNIJ
Ob petju, pijači in jedači je vedno veselo, …. Vse najboljše dragi stanovalci!

december 2018
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI JULIJ IN AVGUST
Na zdravje slavljenci! Se nam že cedijo sline po torti!
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IZLET K SVETEMU ANTONU V ZDENSKO VAS, 11.10.2018
Kakšen lep dan! Sonce nas toplo greje in nam se nikamor ne mudi!
Pri svetem Antonu smo se imeli lepo! Hvaležni za tak blagoslovljen dan!

december 2018
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DELAVNICA IZDELOVANJA IZ GLINE V SODELOVANJU
Z ROKODELSKIM CENTROM RIBNICA
Skupaj s Rokodelskim centrom Ribnica pridno ustvarjamo dekorativne okraske, ki bodo v božično-novoletnem času krasili naš dom. Kako bo lepo!
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Slike zbrali: Urška Bogataj in Nena Kovačič
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Kostanjev piknik
Bil je lep jesenski dan, torek 23.10.2018 in stanovalci Zavoda Svete Terezije so se veselili
popoldanskega druženja. Načrtovano je bilo druženje ob pečenem kostanju, prav tako
pečenem krompirju in jabolčnem zavitku.

Ž

e okrog 12h so se pričele priprave hrane,
medtem ko je bil jabolčni zavitek takrat že
v pečici. Kostanj so stanovalci ob pomoči zaposlenih narezali že kak dan prej, hišnik Tone pa
ga je pričel peči cca 2 uri pred pričetkom piknika. Lepo je dišalo in vsi so bili v pričakovanju
kako bo dober in sladek.

Vendar pa se ga niso smeli prenajesti, ker jih je
potem čakal še pečen krompir in za sladico jabolčni zavitek. Ob vsej tej hrani seveda ni smel
manjkati niti mošt. Vse je bilo izredno okusno,
vzdušje izredno pozitivno, veselo. Stanovalci
so bili veseli tako svojih sorodnikov kot nas, ki
smo jim pomagali.

S pričetkom druženja smo začeli ob 15h, ko
so na mizo prinesli kostanj. Tako kot je prijetno dišal je bil tudi dober. Svojci stanovalcev,
ki so bili ravno tako povabljeni na prijetno popoldne s svojimi najbližjimi in zaposleni, smo
stanovalcem pomagali pri lupljenju kostanja.
Nekateri pa so to delali sami. Zelo so bili navdušeni nad njim, zato so ga tudi kar nekaj pojedli.

Kostanjev piknik se je zaključil ob 17h. Nekateri stanovalci so s svojimi najbližjimi odšli
na sprehod spet drugi k počitku. Bili so namreč
utrujeni. Prijetno utrujeni, saj je bilo za njimi
krasno popoldne. Popoldne, ki jim bo ostalo v
lepem spominu in upanju, da bo le-teh še veliko več.
Nena Kovačič
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Veseli november
Tudi mesec november je lahko živahen in zanimiv. Če si ga takega znamo pričarati sami.

Z

a mesec november pogosto pravijo, da je
pust in zaspan mesec. Že vreme je pogosto
kislo, deževno, oblačno in potem hitro postanemo kisli, brezvoljni tudi mi. In vsi komaj čakamo, da le ta že enkrat mine in končno pride
mesec december. Tisti mesec, ki naj bi prinašal
veselje in toplino v naša srca. Nove priložnosti.
Menim pa, da je vsak dan, vsak trenutek,
vsak mesec lahko lep, nekaj posebnega, zabaven, igriv, zanimiv, nepozaben. Vsak dan je
lahko nov začetek.
Če le znamo najti nekaj dobrega v vsem, kar
nam življenje ponuja čisto vsak dan.
Predvsem pa, da znamo biti hvaležni. Za
vsak podarjen trenutek. Za vsak dan. Vsak nasmeh. Za zdravje. Za družino. Za prijatelje. Za
vsak lep trenutek, ki ga doživimo. Pa najsi bo
to lepa beseda, objem prijatelja, poljub dragega, sončen dan, prvi sneg, sprehod po gozdu,
pesem, ki jo dolgo nisi slišal, lep izlet z družino, dobra večerja in klepet s prijateljem, ki ga
že dolgo nisi videl, jutranja kavica, topel čaj,
hoja v hribe, košček čokolade, dobro delo, ki
ga skupaj s sodelavkami in sodelavci opraviš v
službi, nasmeh sodelavke, ko je za teboj težek
dan… tisti drobni trenutki, ki jih imaš rad in ki
ti obarvajo dan.
Mark Twain je nekoč dejal: Daj vsakemu
dnevu možnost, da postane najlepši dan v tvojem življenju.
Jaz sem bila zelo hvaležna za mesec november, saj nam je podaril ogromno lepih trenutkov, ki so nam in stanovalcem lepšali dneve v
našem ljubem domu.
Za lažji začetek novega tedna so nas skoraj
vsak ponedeljek obiskali učenci OŠ Videm skupaj z učiteljico. Skupaj smo ustvarjali, klepetali, se smejali.

Vsak četrtek dopoldan smo bili hvaležni za
gospo Emo, da je obiskala naš dom, naše stanovalce in jim prebirala različne zgodbe: vesele, žalostne, razburljive, umirjene, .. takšne,
kot je tudi naše življenje, včasih mirno jutranje
morje, včasih pa razburkan vihar.
V sredo 7.11. smo v oddelčni jedilnici praznovali rojstne dneve stanovalcev, ki so imeli
rojstni dan v septembru in oktobru. Naša kuharica Martina nas je razveselila s torto, ki ni
bila samo čudovita na pogled ampak tudi zelo
okusna!

Čestitali smo vsem slavljencem, nato pa
smo skupaj prepevali in se lepo imeli…
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V sredo 14.11.2018 smo imeli filmsko popoldne.
Skupaj smo si ogledali drugi film o Kekcu z naslovom Srečno Kekec.
Ob misli na film Kekec pa ne moremo mimo
pesmi Frana Milčinskega Ježka: Dobra volja je
najbolja, ki je tudi naslovna skladba filma Kekec. Ko jo zaslišimo se nam pesem potem še cel
dan poje! Dobra volja je res najbolja!

Dobra volja je najbolja
Kaj mi poje ptičica,
ptičica sinička?
Dobra volja je najbolja!
To si piši za uho,
mile jere, kisle cmere,
z nami vštric ne pojdejo.
Kaj odmeva mi korak,
ko po stezi stopam?
Dobra volja je najbolja.

Bodi dan na dan vesel,
smej se, vriskaj, pesmi piskaj,
pa lahko boš srečo ujel.
Kaj mi potok žubori,
ko po kamnih skače?
Dobra volja je najbolja!
Na vsej širni zemlji tej,
lica rdeča, smeh in sreča,
to zaklad je, hej, juhej.
F. Milčinski - Ježek
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V četrtek, 22.11.2018 so
nam popoldan popestrili
pevci Velikolaške vokalne
skupine, ki so s svojim petjem in igranjem napolnili
našo teraso. Uživali smo
ob prepevanju in igranju
ljudskih in narodnih pesmi, pa tudi dobrih Slakovih viž in večnih Avsenikovih pesmi.
V četrtek, 29.11.2018 pa nas je obiskala folklorna skupina Nasmeh iz Trebnjega, ki nam je s svojim
plesom, petjem, igranjem in vriskanjem poživila dopoldne in nam dala energije za cel dan!
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Konec meseca pa je bil namenjen izdelovanju in okraševanju adventnih venčkov.
Pri delu smo uživali, si med seboj pomagali in se imeli lepo!
Vsi smo se veselili, da prihaja adventni čas!
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In nato končni izdelki….

Skupaj s stanovalci smo izdelali tudi VELIK adventni venec,
ki krasi steno pri vhodu v naš
dom. Zgornja polovica venca je
narejena iz mahu, spodnji del
pa je spleten iz smreke.
Zapisala: Urška Bogataj

december 2018
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Silvestrska večerja in lepo
druženje v Zavodu svete Terezije
V četrtek, 13.12.2018 smo v Zavodu svete Terezije priredili silvestrsko večerjo za naše
stanovalce in njihove najbližje domače.

Z

a stanovalce, kot tudi za nas zaposlene je
bil to pomemben dogodek, katerega smo
vsi že nestrpno pričakovali.
S stanovalci smo se na ta dan pripravljali
že nekaj dni prej s skupnim izdelovanjem božične-novoletne dekoracije, ki je nato krasila
silvestrske mize in z okraševanjem samega prostora, da bi s tem še bolj pričarali božično-novoletno vzdušje.
Za še bolj pravo zimsko, decembrsko vzdušje pa je poskrbela naša narava sama, ki se je
ravno tisto popoldne odela v bel plašč. Sneženje nas je vse razveselilo in veselo rajanje se je
lahko pričelo!
Lepo urejeni in s pričakovanji na lepo druženje, ki bo sledilo, smo se ob 18h zbrali v glavni jedilnici. Sledil je uvodni pozdrav in kratek
nagovor naše direktorice ga. Sabine Hočevar
Lenarčič, nato pa je sledilo lepo druženje in
klepet ob dobri hrani in pijači, za kar se poskrbele odlične kuharice v našem domu. Za živah-

no vzdušje in razgreto srce pa je ves čas skrbel
harmonikar David z igranjem na harmoniko
in prepevanjem lepih domačih pesmi. Celoten
dogodek je popestril še s kakšno dobro šalo in
tako poskrbel, da nam res nikoli ni bilo dolgčas.
Z mislijo na lepo skupno druženje bomo zagotovo popestrili kakšen mrzel, turoben in zaspan zimski dan.
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Boj proti prehladnim obolenjem v
mrzlih zimskih dneh
V času, ko smo vsi v pričakovanju zimskih radosti in veselega decembra, nas velikokrat
nepričakovano obiščejo neprijetna virusna obolenja. Virusna obolenja se prenašajo kapljično.
To pomeni, da jih prenašajo oboleli neposredno s kašljanjem, kihanjem in govorjenjem ali
posredno preko okuženih predmetov.
Da bi se lahko proti njim uspešno borili, sledi nekaj praktičnih nasvetov.

dno preko nakupovalnih vozičkov, kljuk, tipkovnic itd.
URAVNOTEŽENA PREHRANA

SPANJE
Brez slabe vesti si privoščimo kakovosten
spanec. Med spanjem se sproščajo hormoni,ki
našemu telesu omogočajo regeneracijo.
ZRAČENJE ZAPRTIH PROSTOROV
Vsaj dvakrat dnevno je potrebno prezračiti
zaprte prostore. Z zračenjem dosežemo primerno vlago v prostoru. V suhem in toplem prostoru se namreč virusi hitreje razmnožujejo.
HIGIENA
Ker se virusi prenašajo s telesnim stikom je
pomembno, da skrbimo za čistočo svojih rok.
Roke si je potrebno umivati z milom in toplo
vodo, le na ta način si iz rok mehansko odstranimo umazanijo. Razkuževanje rok v domačem
okolju, glede na določene študije ni priporočljivo, saj na ta način ustvarjamo odpornost proti
antibiotikom.
TELESNA VADBA
Zelo priporočljivo je, da se vsaj 3 do 4 krat
tedensko gibamo na svežem zraku. Na ta način
svoje telo utrdimo in krepimo imunski sistem.
IZOGIBANJE JAVNIM PROSTOROM
Kolikor se da, se je pametno izogibati javnim prostorom, kjer se hkrati nahaja veliko
ljudi. Virusi se namreč prenašajo tudi posre-

Poskrbimo da bo naša prehrana uravnotežena. Prehrana naj vsebuje minerale, vitamine in vlaknine. Poslužujmo se sveže, presne in
sezonski hrani. V naš jedilnik vključimo veliko
sveže zelenjave in sadja. Obroki naj bodo enakomerno razporejeni tekom dneva, jejmo 5 krat
dnevno.
CEPLJENJE PROTI GRIPI
Učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje.
Priporočljivo je za vsakogar, še posebej pa za
starejše od 65 let, za bolnike s kroničnimi boleznimi pljuč, srca in ledvic, za diabetike, za
osebe z oslabljenim imunskim sistemom in za
otroke, stare od 6 do 23 mesecev. Ker se sestava
cepiva spreminja, se je proti gripi treba cepiti
vsako leto.
ČAS ZASE
In še najpomembnejša točka. Počnimo stvari, ki jih počnemo najraje, saj si moramo vzeti
čas zase in za stvari, ki nas veselijo. Predvsem
pa imejte radi sebe in se veliko smejte .
Mateja Centa
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Malo za šalo, malo za res
Želja na smrtni postelji
Mož na smrtni postelji, zraven žena, ki
neutolažljivo joka.
“Draga”, pravi mož z oslabelim glasom: “Mi boš
izpolnila zadnjo željo?”
Žena: “Bom dragi, povej.”
Mož nadaljuje s šibkim glasom: “Šest mesecev
po moji smrti se poroči s sosedovim Janezom!”
Žena mu začudeno odgovori: “Ampak dragi, saj
ga sovražiš.”
Mož komaj slišno: “Prav zato!”
Novoletna zaobljuba
“Letos se še nisem dotaknil sladkarij, čokolade,
tortic …”
“Opa, resnično se držiš svojih novoletnih
zaobljub. Kako ti to uspeva?”
“Preprosto. Ženi sem rekel, da se ne bom več
dotaknil teh dobrot, zato …”
“Jih je skrila pred tabo?”
“Ne, od zdaj naprej mi jih nosi direktno v usta!”
Bog je ustvaril moža in ženo
Bog je ustvaril moškega in žensko ter si po
opravljenem delu ogledal svoje delo.
Pogleda moža in reče:
“Dobro si izpadel.”
Pogleda ženo in pravi:
“Hmm, ti se boš morala pa šminkati podnevi in
ponoči!”
Valentinovo darilo
Gorenjec na Valentinovo zakrije ženine oči ter jo
pospremi do okna.
“Zdaj lahko snameš prevezo.” ji pravi.
Žena sname prevezo in polna pričakovanj
pogleda skozi okno:
“Ampak dragi, zunaj je le sneg.”
Mož ji pojasni:
“Seveda je sneg, saj je zima. A pod snežno odejo
se skrivajo čudovite travniške cvetlice. Veselo
Valentinovo!”

Majhne dlani
“Zakaj so ženske dlani v povprečju manjše od
moških?”
“Da lažje pomivajo posodo in čistijo v majhnih
kotih.”
Odpuščanje
Direktor delavca odpusti z besedami:
“Res mi je žal, bili ste mi kot sin.”
“Kako to mislite? Ne razumem …”
“Predrzen, nehvaležen, nesposoben in len.”
Izostanek od pouka
Učiteljica se obregne ob Janezka:
“Janezek, včeraj si spet manjkal v šoli. Kaj se
dogaja?”
“Babica je zbolela.”
“Vsakič, ko manjkaš v šoli, je tvoja babica bolna.
Ne verjamem ti!”
“Veste učiteljica, tudi pri nas doma sumimo, da
babica le igra.”
Prstan
Gorenjec svoje dekle pelje v mesto. V centru se
sprehodita mimo zlatarne.
“Glej, kako lep prstan!” navdušeno reče dekle.
“Če želiš, ga lahko še malo gledava.” ji odgovori
Gorenjec.
Poštar na kolesu
Poštar s kolesom razvaža jutranjo pošto, ko
nenadoma omahne s kolesa. To opazi policist v
bližini, ki poštarja posmehljivo vpraša:
“Ali ste vsi poštarji takšni štori?”
“Ne, samo jaz sem še ostal. Drugi so se prešolali
v policiste.”
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Življenjske lekcije 90-letne gospe, od katerih se
lahko veliko naučimo
Starost prinese s seboj poleg številnih življenjskih izkušenj in preizkušenj tudi modrost.
Nekaj svoje modrosti je v življenjske lekcije zapisala 90-letna gospa. Nekatere so pomirjujoče,
druge upajoče, nekatere praktične, druge malo
navihane. Vse pa vredne branja in upoštevanja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Življenje ni pošteno, a je vseeno dobro.
Če dvomiš, naredi majhen korak naprej.
Življenje je prekratko, da ga ne bi uživali.
Služba ne bo poskrbela zate, ko boš bolan.
Tvoja družina in prijatelji bodo.
Ne kupuj stvari, ki jih ne rabiš.
Ni ti treba zmagati v vsaki debate. Ostani
zvest sebi.
Jokaj v družbi z nekom. Je bolj zdravilno kot
če jokaš sam.
V redu je, če se jeziš na Boga. On lahko to
prenese.
Varčuj za stvari, ki so pomembne.
Ko gre za čokolado, je upiranje nesmiselno.
Pomiri se s svojo preteklostjo, da ne bo oteževala tvoje sedanjosti.
V redu je, da te otroci vidijo jokati.
Svojega življenja ne primerjaj z drugimi. Pojma nimaš, kako je hoditi v njihovih čevljih.
Če mora razmerje ostati skrivno, potem ne
bi smel biti v tem razmerju.
Globoko vdihni. To pomirja um.
Znebi se vsega, kar ni uporabno. Navlaka te
omejuje na različne načine.
Kar te ne ubije, te okrepi.
Nikoli ni prepozno za veselje. Tvoja sreča ni
odvisna od nikogar drugega, samo od tebe.
Ko se gre za sledenje svojim sanjam in strastem, ne sprejmi odgovora ne.
Prižgi sveče in se lepo obleči. Ne hrani tega
samo za posebne priložnosti. Danes je poseben dan.
Preizkušaj stvari. Ne čakaj na starost, da boš
nosil vijola bravo.

22. Najpomembnejši spolni organ so možgani.
23. Pri vsaki katastrofi si reci: Bo čez 5 let to
sploh pomembno?
24. Vedno izberi življenje.
25. Oprosti, a ne pozabi.
26. Kaj drugi mislijo o tebi, ni tvoja stvar.
27. Čas zdravi skoraj vse. Vzemi si čas.
28. Ne glede na to, kako dobra ali slaba je situacija, se bo spremenila.
29. Verjemi v čudeže.
30. Bog te ljubi zato, ker je Bog, in ne zato, ker
si si to zaslužil.
31. Tvoji otroci imajo samo eno otroštvo.
32. Vse, kar na koncu velja, je, da si ljubil.
33. Pojdi vsak dan ven. Čudeži čakajo vsepovsod.
34. Zavist je izguba časa. Sprejmi, kar imaš, in
ne čakaj na to, kar misliš, da rabiš.
35. Najboljše šele pride.
36. Ne glede na to, kako se počutiš: vstani, obleci se in se pokaži.
37. Ustvarjaj.
38. Življenje ni zavezano s pentljo, a je še vedno
darilo.
Izbrala Marinka Merzel
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V LETU 2018 SO SE OD NAS POSLOVILI:
Jakič Stanislav

Meglen Ana

Mohorič Janez

Križman Ivan

Boštjančič Alojzij

Plestenjak Rozalija

Požar Marija

Šrajer Miroslava

Hrovat Janez

Trančar Jelena

Sever Terezija

Hočevar Marija

Simonič Jožefa

Mencin Rozalija

Zevnik Kristina

Grčar Ljudmila

Žgajnar Ciril

Hočevar Marija

Levstik Franc

Kolarič Jožefa

Pahulje Tone
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