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ŠTIRJE LETNI ČASI je interni bilten Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Kot pove
že samo ime, ga prebiramo ob vsaki spremembi letnega časa. Je plod soustvarjanja stanovalcev,
njihovih svojcev in zaposlenih – v tako veliki družini kot je naša je namreč živih veliko spominov,
znanj, razmišljanj, talentov… Naša hiša je stičišče različnih ustvarjalcev ter dejavnosti, velikokrat
pa se tudi sami udeležujemo, obiskujemo ter raziskujemo svet zunaj doma – ob vsem tem se
rodi marsikatera misel, ki jo je vredno zapisati in deliti z drugimi. In to je naš glavni namen – z
besedo spoznavati sebe in druge ter tako ustvarjati naše življenje bolj polno in zadovoljno.
VABLJENI TUDI VI!

Za morebitne napake v biltenu se opravičujemo
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Jesen je tu!
če nam zvezde niso »napovedale« tistega
kar smo si tako želele. Ja, tako je življenje, včasih pač ne moremo imeti vsega.
Danes horoskopov ne berem več, se pa
zato večkrat uzrem v zvezde in jih občudujoče opazujem. Nešteto zgodb in mitov
je nastalo v povezavi z zvezdami. Res
imajo neko energijo, moč hkrati pa širijo
našo domišljijo.
Ne glede na to kaj mi pravijo zvezde, se
odločim, da grem v gozd. Po jurčke. Pravijo, da je letošnja sezona dobra. In najbolje
se je prepričati v živo. Hop v avto in že
drvim proti bližnji gori. Nataknem škornje,
vzamem košaro, palico in že sopiham v
hrib. Ne traja dolgo, ko zagledam prvega:
»Juhuhu, jurček«! Pa kako lep! Sredi poti
je ponosno razkazoval svoj bet. Položim
ga svojo malo »culico« in odhitim naprej.
Iz trdnega spanca se prebudim v sveže in
megleno jutro. Jesen je tu. Diši po gozdu.
Po odpadlem listju in po gobah. Danes
imam prost dan. Pretegnem se, odidem
v kuhinjo in si skuham jutranjo kavo ter
pripravim zajtrk. Srkajoč opojno in dišečo
tekočino razmišljam, le kaj so mi zvezde
namenile za danes?
Kako dobro se spominjam srednje šole,
kako smo s sošolkami listale po najstniških revijah in brale dnevne in tedenske
horoskope. Če smo imele skrito simpatijo
pa še toliko bolj. Me bo opazil? Me bo povabil ven? In kako razočarane smo bile,

Tistega dne je bila bera več kot dobra. Nekaj jih je šlo v skrinjo, za rižote in omake,
nekaj pa smo jih vložili.
Skočite v bližnji gozd po svojega jurčka.
Lepo in pisano jesen vam želim!
Ana Bulat

»Ni me več strah, ker se Zemlja vrti,
saj se vrti v pravo smer. Strah me je,
ker se tudi svet vrti in sem prepričan,
da se vrti v nepravo smer.«
Rudi Kerševan

Tudi pot k zvezdam je pravilna pot.
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PREGLED DOGODKOV
15.6.2012

Svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi

20.6.2012

PREDAVANJE z diapozitivi: Zdravilne rastline na Slovenskem
– predavatelj Marko Ogris

21.6.2012

POSLUŠANJE PRAVLJIC – pripovedovala Maja Poženel

23.6.2012

KONCERT ansambla iz Belgije

27.6.2012

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom

28.6.2012

DRUŽABNO PEVSKO DOPOLDNE pred Centrom

2.7.2012

MEDGENERACIJSKO SREČANJE z mladimi prostovoljci
– sprehod do centra mesta

5.7.2012

POSLUŠANJE PRAVLJIC – pripovedovala Maja Poženel

11.7.2012

Svetovni dan prebivalstva

13.7.2012

SPREHOD za stanovalce z invalidskimi vozički do mesta na »kavico«

19.7.2012

SPREHOD za stanovalce z invalidskimi vozički do mesta na »kavico«

20.7.2012

DRUŽABNO DOPOLDNE pred Centrom

24.7.2012

TOMBOLA v Burnikovi dvorani

27.7.2012

ŠPORTNO DOPOLDNE pred Centrom

31.7.2012

ŠPORTNO DOPOLDNE pred Centrom

1.8.2012

PEKA PALAČINK in družabno dopoldne ob zvokih harmonikašice Brigite

2.8.2012

SPREHOD za stanovalce z invalidskimi vozički do mesta na »kavico«

2.8.2012

DRUŽABNO DOPOLDNE z glasbo pred Centrom

8.9.2012

Svetovni dan boja proti nepismenosti

21.9.2012

Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni

1.10.2012

Svetovni dan starejših

S strani planeta je vesolje nepremagljivo.
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Zabavali smo se ob zvokih glasbene skupine iz mesta
Maasmechelen v Belgiji

Medgeneracijsko srečanje z mladimi prostovoljci s katerimi smo se odpravili na sprehod do centra mesta.

»Oblačen dan se ne more primerjati s
sončnim razpoloženjem.«
William A. Ward

V vročem juliju smo se odpravili na hladno osvežitev in
dišečo kavo pred Namo.

Dne 11.9.2012 je naša stanovalka Ivana Berčič praznovala okroglih 100 let. Draga Ivana, želimo
vam obilo veselja predvsem pa poln koš zdravja!
Vse naboljše!

»En, dva, tri, hopla je že gotova!« Peka in sladkanje s palačinkami pred našim Centrom

»Ko boste na svojem vrtu zagledali deževnika, takrat boste vedeli, da ste ustvarili
okolje, ki podpira življenje.« Louise L. Hay
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Gremo na sladoled!
»Povabljeni ste vsi na invalidskih vozičkih.
Pa ne v recepcijo ali jedilnico našega Centra, pač pa v mesto, k Nami.« Tako se je
po negovalnih in polnegovalnih oddelkih
hitro razširil dober glas naše delovne terapevtke Romane. Vsi, ki se po izkušnjah
iz preteklih let, vsako poletje že vnaprej
veselimo takih in podobnih vabil, smo zastrigli z ušesi, da slučajno ne bi preslišali kakšnega pomembnega podatka. Vsi
hkrati na isti dan nismo mogli iti, ker bi bila
kolona vozičkov na cesti predolga in prehitro bi jim pojedli vso zalogo sladoleda.
Ne, to zadnje ni bilo res. Glavni razlog, da
smo šli več dni zapored v manjših skupinah, je bil, da za veliko skupino nismo
imeli zadosti spremljevalcev, četudi smo
jih »postrgali« v vseh službah v hiši in še

prostovoljce smo imeli. Vsak »vozičkar«,
ki je zmogel presedeti to pot do mesta in
nazaj, je prišel enkrat na vrsto. Veliko bolj
prijetno in domače smo se počutili, ko smo
tako složno, v družinskem vzdušju sedeli
ob mizicah ter lizali sladoled, jedli tortice
in pili »ta prav kofe« z veliko žlico smeta-

ne. In to vse na račun gostitelja - našega
Centra, ki poleti na ta način pokaže svojevrstno, prisrčno pozornost do najtežje
pokretnih stanovalcev. Nič se bat, zaradi
tega se oskrba ne bo podražila. Zraven
smo z budnimi očmi spremljali dogajanje
okrog nas, od glave do peta pregledali
vsako mimoidočo osebo, ljubko in simpatično, mogoče po zadnji modi oblečeno ali
pa preprosto zanimivo. Kaj vse smo ženske ocenjevale pri moških raje ne povem,
da ne bo nepotrebnega zgražanja in nerganja pri nasprotnem spolu. Vsi smo vse
te pestre, zanimive vtise pospravili v naše
možgančke in se počasi, v strnjeni koloni,
odpravili nazaj proti »domu«, kjer nas je že
čakalo kosilo. Hvala vsem, ki ste bili fizično, »finančno« ali v duhu z nami pri Nami.
Alenka Oblakovič

»Zemlja je moja mati. Rodila me je in me hrani. Del nje sem in ona bom, ko me ne
bo. Na njenem trebuhu sem srečen otrok.« Rudi Kerševan

6

Št. 46 - Oktober 2012

KRONIKA

Palačinkijada in druženje
Dogodek na prvi avgustovski dan za nas
stanovalce ni bil nič manj pomemben in
vreden kot domska olimpijada. Že tretje
poletje zapored so nas zaposleni v delovni in fizioterapiji razveselili s peko in strežbo slastnih palačink pred našim Centrom.
Delavke so od doma prinesle ogromne
električne ponve, v kuhinji so zamešali ta
velik lonec testa za palačinke (le kaj so dali
noter, da so bile tako okusne in rahle) in

poskrbela harmonikašica Brigita, tako da
so nam ob živahnih melodijah palačinke
kar same spolzele v nenasitne želodčke.
Tistim stanovalcem, ki zaradi narave bolezni, invalidnosti niso mogli priti ven, so pridne »čebelice« odnesle palačinke v sobe,
tako da nihče ni bil prikrajšan za slastne
dobrote. Kakorkoli obračamo to dogajanje,
lahko iz zapisanega zaključimo, da nam je
bilo na »palačinkijadi« super lepo in prijetno.
Dva dni kasneje smo imeli znova veselo
druženje ob prijetnih, zabavnih melodijah, a brez palačink. V goste smo povabili
mladega harmonikaša Jerneja Kožuha, ki

pripravili najboljši skutin namaz ter iz zalog »postrgali« marmelado in evrokrem.
Tehnična služba je postavila senčnike, delovni pult in mize, za katere so se posedla
»lačna usta«. Tako kot na skoraj vsaki slovenski prireditvi (a ni čudno, da na začetku
zmeraj elektrika »crkne«) tudi tu brez začetnih težav ni šlo. Vrli mojstri so bili takoj na
delu. Potem se je veselo dogajanje začelo. Dobra volja je res najbolja. Za glasbo je
»Polet na Mesec je uspel. Polet na Mars tudi. Polet na Zemljo, ki je človeku tako
blizu, pa noče uspeti.« Rudi Kerševan
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nam je med drugimi zaigral venček narodnih iz Bele Krajine, Prekmurja, Štajerske,
skratka vse od bolj počasnih do vedno bolj
živahnih, hitrih ritmov. Kar smo znali smo
zraven tudi zapeli, korajžne plesalce so
zasrbele pete in že so se zavrteli prvi pari,
eni bolj nerodni, drugi bolj usklajeni, tretji z

bujno domišljijo, ... Delovna terapevtka Denis je plesala s stanovalcem Tončijem Žerdinom. Bila sta res nenavaden par. Tonči je
ves čas malo jamral: »Mi čevlji vstran letijo,
mi hlače dol padajo pa še ženko moram
lovit.« Ja, takle imamo pri naši hiši.

Ljubezen ni navada

Kmetič na svetu
veselo živi

Alenka Oblakovič

Zdaj, ko odhajam v kraje neznane,
Dekle moje ostani mi zvesto,

Kmetič na svetu veselo živi.

Ker brez tebe živeti ne morem,

Na polje gre orati

Ker le zate mi bije srce.

gre svoje žito sjati.

Ko spolnila boš dvajseto leto,

Korajžno, veselo na svetu živi.

Kadar slekel bom suknjo vojaško,

Fantič veselo na svetu živi.

Takrat muzika bo zaigrala,

Kosico si nabrusi,

Jaz odpeljal te bom pred oltar.

na travci jo poskusi.

Bova šla na visoke planine,

Korajžno, veselo na svetu živi.

Tja v prelepe gozdove zelene,

Dekle veselo na svetu živi.

Bova trgala rož'ce dišeče,

Srpiček si nabrusi,

To bo nama v trajen spomin.

na njiv’ci ga poskusi.

Če kdo pravi ljubezen ni lepa,

Korajžno, veselo na svetu živi.

Da ljubezen je sama navada,

Starček veselo na svetu živi.

Če kdo pravi ljubezen ni lepa,

Na paIco se opira,

Ta gotovo ljubiti ne zna.

v nebesa se ozira.
Korajžno, veselo na svetu živi.

»Naša mati nas uči o splošni odgovornosti.« Dalaj Lama
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V soju reflektorjev …
Petdeset let Slovenske popevke
Nesmrtni ne umirajo, samo preselijo se v
tisto neraziskano, skrivnostno, četrto razsežnost življenja. In ostajajo zapisani v
času, ki ga zapuščajo. Kot neizbrisen spomin.
Te misli me vedno znova spreletijo in vznemirijo že ob prvih akordih njunega songa,
njunega čudovitega šansona »Med iskrenimi ljudmi…« Ob uvodnih taktih mojstrovine legendarnega Mojmira Sepeta
ter interpretaciji nepozabne Majde Sepe.
Oba sta bila moja prijatelja! Pravzaprav,
Mojzes je še vedno, drage Majde pa ne
srečujem več. Poslušam … in misel nanjo
se za minuto ustavi.

Potem pa poleti v tisti brezskrbni, razigrani
svet naše mladosti, v tisti čarobni čas, ko
se je ob gladini blejskega jezera rodila tudi
Slovenska popevka. Pet desetletij je preteklo od dne, ko je Stane Mancini zapel pesem o mandolini! Ja, petdeset let, pa vendar je še vedno živa na radijskih valovih.

Ob častitljivem jubileju festivala slovenske
zabavne glasbe pa smo bili tudi stanovalci
CSS počaščeni s povabilom na snemanje
pred televizijsko kamero. Ob bogato obloženi mizi s slastnimi domačimi dobrotami,
ki naj bi pregnale strah pred javnim nastopom ter obogatile scenografijo dnevnega
prostora, se nas je kar nekaj zbralo. Tistih
najbolj pogumnih, da s kratkimi spominskimi utrinki sežemo daleč nazaj v preteklost,
ko oddaj še nismo gledali v barvni tehniki..
Ko ponekod sploh še niso imeli niti signala, kaj šele sprejemnika!
Sproščeno razpoloženje in prijetno vzdušje se je stopnjevalo,rahlo zadrego in zadržanost je pregnala še avtorica prispevka, simpatična novinarka Amalija Jelen
Mikša, ki nam je z izbranimi besedami na
kratko predstavila namen in vsebino priložnostnega zapisa naših spominov. Dolgo
je obdobje, ko smo lahko spremljali in podoživljali zimzelene dosežke ustvarjalcev
slovenske zabavne glasbe.
Pol stoletna je dolga doba in težko je bilo

»Narava je neizčrpna zakladnica obilja.« Wallace D. Wattles
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iztrgati list, popisan s tistim najlepšim. Ampak, ko sta tehnika prižgala luč reflektorjev
ter pripravila »žirafo« z visečim mikrofonom, ko je snemalec vključil kamero in je
novinarka vsakemu od govorcev zastavila
vprašanje s spodbudno iztočnico… Ja, tedaj je kar završalo od zanimivih odgovorov! Kot iz rokava smo stresali naslove priljubljenih skladb ter imena pevk in pevcev,
ki so nas ob večernih prenosih festivala,
dobesedno prikovali pred radijske ali televizijske sprejemnike. Majda Sepe, Marjana Deržaj, Beti Jurkovič, Elda Viler, Ditka
Haberl, pa Berta Ambrož in Irena Kohont,
rdečelasa Neca Falk, temperamentni Lidija
Kodrič in Alenka Pinterič, Tatjana Gros…
le kdo ne pozna še neskončne vrste odličnih mladih glasov, katerih imena bi zapolnila najbrž vso stran našega biltena! Kaj
pa moški del? Seveda, kot prvi zmagovalec Stane Mancini, za njim Rafko Irgolič
pa Nino Robič in mariborski »rdeči deček«
Edvin Fliser, Oto Pestner, Lado Leskovar
Ivo Mojzer in Alfi Nipič…. Se kdo še spominja Pera Dimitrijevića, da o legendarnih
Belih vranah ne izgubljamo besed!

Po dobri uri snemanja je ugasnila kamera
in prijazna ekipa sodelavcev oddaje Tednik je končala svoje terensko delo. S tem
pa prispevek še daleč ni dokončan Sledita
mu še montaža, grafična obdelava, sinhronizacija in še kup malenkosti, brez katerih
zadeva ne more v program. Poslovili smo
se z dobrim občutkom. Na obeh straneh.
Bomo videli! In, kako naj sklenem ta zapis
drugače, kot z zahvalo Televiziji Slovenija
za nenadejan obisk ter izjemno doživetje.
In refrenom:
»Naj se z dnevom jutrišnjim,
med iskrenimi ljudmi, zbudim!«
Mojmir Tozon
Misli o glasbi:
»V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja
človeka v globine njegove duše.«
(Marij Kogoj)
»Glasba
je
lirična
pajčevina med srcem in možgani.«
(Miroslav Krleža)
»Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se
morajo upokojiti vse bolečine srca.«
(William Shakespeare)
»Glasba je najstarejša bitnost. Kadar
se rodi otrok, ga uspavaš z glasbo.
Ne zna brati, ne more razbirati slik,
vendar zna poslušati glasbo.«
(Duke Ellington)

Kdor hodi za naravo, ne zgreši poti. (angleški)

10

Št. 46 - Oktober 2012

KRONIKA

Tombola
Začetek igre sem malo zamudila, ampak
vam iz predhodnih izkušenj povem, da
so stanovalci, čim so jim razdelili vsakemu po dve tablici z naključnimi številkami,
brž »zastrigli« z ušesi, natančno namestili
slušne aparate, obrisali očala in usmerili
pogled na veliko tablo. Potem pa smo pozorno poslušali, na vso moč ostro gledali,
iskali in prečrtavali že izžrebane številke.
Dvorana je pokala od številnih igralcev, še
bolj od napetega pričakovanja kdo bo imel
prvi eno tablico polno. Bala sem se, da se
bo prostor vnel od igralske vznemirljivosti
in tekmovalne mrzlice. Izžrebana je bila
moja zadnja številka na 1. tablici:« Hura!
Jaz imam pa tombolo!« No, vidite, da res
ne drži slovenski pregovor: Kdor prvi pride
prvi melje. Tokrat je obveljal svetopisemski rek: In poslednji bodo prvi. A to ni še
pomenilo, da sem dobila največji dobitek,
nagrade smo si namreč po posamični
tomboli izžrebali sami. Glavni dobitek je
bila velika goveja suha salama, ki pa je žal
nisem dobila jaz, sem se pa čez par dni z
veliko slastjo in užitkom z njo mastila. Ga.
Minka, naša sostanovalka, nas je namreč
razveselila in pogostila s svojim izžrebanim dobitkom. Vam povem, da je bila taka
še veliko boljša. Pravijo, da se podarjena
sreča po delitvi z bližnjimi še poveča. Tokrat je to sto petdeset »procentno« držalo.
Morda me bo tista stanovalka, ki je dobila
velik dežnik, zunaj na dežju ali močnemu
soncu, prijazno vzela pod marelo. Ali pa,
če bom šla na potovanje: »Gospa, prosim,
mi lahko posodite torbo? Je namreč tako

velika, da bom šla lahko cela vanjo.« Hvala za vašo dobrotljivost!
Alenka Oblakovič

Polnočni ritem
Pozno je.
Kar je ostalo
od enoličnega večera
niha
v noč –
otožno
krute
so stvari
ob meni.
Polnočnost
se ziba v tišini –
turobno nebo
neslišno odpečava
drobne kaplje
dežja.
Bedim.
V krču noči
med vrelci stiske
po tirnicah bolečine
proti vstajenju
deževnega jutra
drsim.
Milena Sušnik Falle
(pesniška zbirka Prozorni kristali jutra)

»Človek se od narave nerad uči. Morda se bo moral, ko ga bo narava izučila.«
Rudi Kerševan
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Moliti rožni venec z Bernardko
Lurd, 2012

so me potopili v zdravilno vodo. Do tja so
me pripeljali z vozičkom. Dan je bil nepopisno vroč. Na koncu bazena je bila Lurška Marija. Potop v to blagoslovljeno vodo
čaka nepregledna množica ljudi. Nihče se
ne pritožuje, potrpljenje je samoumevno.
Odkar sem bil v tej vodi sem prerojen. Nimam več tako groznih bolečin, sem bolje
razpoložen, na življenje gledam drugače.
Popoldne ob 16h je bil blagoslov. Katedrala je bila premajhna. Največ nas je bilo
bolnikov s spremljevalci. Maše so bile vsak
dan, tudi v četrtek. Imeli smo tudi procesijo z lučkami. Bilo je prečudovito, vsak s
svojo željo in lučko v roki. V petek smo bili
pokonci že ob peti uri zjutraj. Pozajtrkovali

Končno se mi je uresničila dolgoletna skrita želja, da obiščem Lurd. Mesto pod Pireneji nas je objelo z vso svojo energijo in
močjo vere. Nepregledno množico bolnikov polnih upanja, spremljevalcev in turistov je ena sama molitev in pesem.
V ponedeljek zjutraj smo imeli mašo za
domovino. Vodil jo je monsignor*.Metod
Pirih. Maša je bila zelo slovesna. Oltar je
krasil prt, ki so ga z veliko mero potrpljenja
in natančnosti delale tudi slovenske klekljarice. Torek je minil v znamenju molitve
rožnega venca z Bernardko. Tudi sporočilo romanja je bilo »Moliti rožni venec z
Bernardko«. Dan smo preživeli v molitvi in
pogovorih. Popoldne sva se s spremljevalcem malce razgledala po mestu. Na hitro
sva našla nekaj odpustkov. V sredo ob 10h
zjutraj je bila mednarodna maša. Ob 14h

Vir:http://en.wikipedia.org/wiki/
File:VirgendeLourdes.JPG

Naravo obvladujemo samo tako, da se ji pokorimo. (srednjev.lat)
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smo in dan nadaljevali z molitvijo rožnega
venca. Dobra volja nas je spremljala celo
romanje. Glas »frajtonarce« nas je spravil
na noge še ob odhodu, na železniški postaji. Tisti, ki še zmoremo, smo se veselo
zavrteli.

Že se pozibavamo v ritmu novega upanja
proti domu. Polni smo nepozabnih doživetij in spoznanj. Ozdravljeni, z Bernardko v
srcih.
Zdravko Repe

*Monsignor (tudi Monseigneur ali Monsinjor [monsinjór]) je častni naziv duhovnikov,
škofov in nadškofov v rimsko-katoliški cerkvi. Naziv izhaja iz francoskega mon seigneur, pomeni »moj Gospod«. Okrajšava je Mgr., Mons. Ali Msgr. Ta naziv določenim duhovnikom podeli papež. Drugi častni naziv je prelat.

Odšla si domov…
Martina, za vedno odšla si domov, med svoje ljube štajerske gorice. Bila si del skupnosti
v gradu, v novem domu pa smo bili kar ena
velika družina. Nekam prideš, ko iščeš zatočišče, nato pa po spletu okoliščin to postane
tvoj dom. Rada si bila z nami. Vezalo nas je
iskreno prijateljstvo. Srčno rada pa si šla tudi
domov na Štajersko. Nosila si jo v srcu. Maja
si se še zadnjič šla poslovit od nje in domačih.
To te je pomirilo. Mirno si zaspala. Novo jutro
pa se je prebudilo samo, brez tebe.
Martina, ostajaš v naših srcih!

Meta Jensterle

Vsak mesec je nova Luna, vsak dan zveš kaj novega. (istr.)
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V osrčju razkošja naših gora
Srečanje ob »smaragdni« reki

lihov avtobus se nas je nabralo in nova
prijateljstva so se sklepala že med vožnjo
prek Cerknega, Idrije, Anhovega, Tolmina,
Kobarida in Bova, vse do cestnega razcepa, kjer kjer se poti v gorski svet ločita.
Naravnost proti Mangartskemu sedlu, desno pa proti Vršiču. Samo še nekaj kratkih
kilometrov in dospeli smo!
Lepena.

V začetku je bila prijava. Na izlet, seveda!
Dokler je še nekaj prostih mest na avtobusu, ki nas bo popeljal v osrčje naših gora.
Stran od neznosne julijske pripeke, v prelestno okolje Trente, pod mogočna ostenja
vršacev nad dolino Soče.
S Silvo sva v nahrbtnik naložila nekaj malega popotnice, za hudo žejo pa dodala še
plastenke osvežilne pijače. Človek nikdar
ne ve, kaj bo prinesel dan, čeprav je bilo
na cilju za vse poskrbljeno. Tako je bilo
napisano na prijaznem vabilu, ki nama je
poslal prijatelj Milan Čadež, župan občine Gorenja vas – Poljane. Brez potrebe,
kot se je izkazalo, sva se opremila še z
oblačili za primer slabega vremena in že
v jutranjih urah zapustila Škofjo Loke ter
svoje nevoščljive sostanovalce. Kaj pa fotoaparat? Nanj me je Silva opozorila še
pravočasno! OK, gremo!
V Poljanah naju je že pričakala gruča
znancev in neznanih sopotnikov iz Selške
doline, pa krajanov iz naselij širšega »loškega gospostva«. Skratka, za poln Fre-

Skromna, a čudovita dolinica, ena najlepših v našem alpskem paradižu Izhodišče za vzpon do Krnskega jezera in naprej…Vendar, danes nismo namenjeni tja
gor. Ob sotočju kristalno čiste Lepence s
Sočo, smaragdno zeleno lepotico, ki se v
tem delu toka že preriva skozi znamenita,
nevarna in neprehodna Korita, bomo preživeli današnjo soboto. Med šotorčki na
zeleni livadi tabora, ob bogato pogrnjenih

Svetlobe je več, kot jo lahko vidimo skozi okno. (rus.)
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mizicah z dobrotami, značilnimi za posamezna območja Slovenije, predvsem pa
ob medsebojnem spoznavanju, veselem
druženju ter čudenju nad razkošjem, ki ga
nudijo pogledi,kamor koli se ozre oko.
Kljub dobremu razpoloženju in prijazni
družbi številnih novih prijateljev, pa se s
Silvo od časa do časa odrečeva živahnemu klepetu in se po stezah, ki vodijo ob
Soči in Lepenci, sprehodiva v tisto pristno,
neskaljeno tišino, ki jo božajoče spremljale iskrivo žuborenje vodnih kapljic iz sem
ter tja zmoti pisk ujede visoko nad vrhovi
macesnov. Globoko vdihujeva oster gorski
zrak, poln eteričnega vonja po trohnečem
lubju, odpadlih storžih in gorskem cvetju.
Na prodnatem bregu Lepence Silva iz
struge zajame celo nekaj požirkov ledeno
mrzle vode, nato pa jo opazujem, kako se
bliskovito znebi pohodnih čevljev in zabrede za nekaj trenutkov v plitvino reke, da bi
bilo doživetje Trente popolno.
Še preden se bo sonce po skrilo za obronki vrhov nad ozko dolino, se posloviva tudi
od nekaterih gostov in gostiteljev našega
srečanja. Nimamo vsak dan priložnosti, da
se snidemo in pokramljamo s predsednikom slovenske vlade ter njegovo simpatično soprogo! Z veseljem sprejmeta Silvino
darilce, komplet njenih knjižnih izdaj poezije ter proznih del.
Tudi prijatelj dr. Milan Zver si zaželi spominske fotografije z nama.

Pa naj mu bo, si misliva… škljoc!

Pozno zvečer naju v preddverju Centra
čaka vrečka z večerjo. Kakšna pozornost!
In skrb, da ne bova lačna.
Mojmir Tozon

Lepa je Slovenija
Kje je lepše, kot pri nas doma,
lepših ni nikjer gora, polja,
lepših krajev ni in ne ljudi,
kot so tu v Sloveniji.
Ko harmonika nam zaigra,
v srcih naših ni nikjer meja,
naj odmeva naša muzika:
»Lepa je Slovenija!«.
Si naša, Slovenija,
te vsakdo rad ima.
Zapojmo skupaj si,
saj smo v Sloveniji.

Resnica je hčerka časa. (nem.)
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Na Roblek bom odšel

… bom vesele ljudi s sabo vzel. To je moja
priredba, zgolj za ta zapis, Avsenikove živahne polke. Le to smo lahko slišali pred
Centrom v junijskem sobotnem popoldnevu, ko nas je s svojim obiskom počastil
ansambel iz, s Škofjo Loko pobratenega
mesta, Maasmelchelna. Že v začetku junija je bila pri nas na obisku delegacija
direktorjev domov za starejše in invalidne
osebe iz Belgije. O tem ste lahko brali v
prejšnjem domskem biltenu. Tokrat pa so
se za obisk najavili »muzkontarji« iz pobratenega mesta. Na začetku programa nas
je vse zbrane prijazno pozdravila in nagovorila ga. Silva Košnjek, direktorica CSS
Škofja Loka. Izrazila je hvaležnost Občini
Škofja Loka in nastopajočim Maasmelchelnčanom, ker so se odločili polepšati in
obogatiti občinski praznik stanovalcem in
zaposlenim v našem Centru. Malo za šalo
malo za res. Pričakovali smo zgolj njihov
ansambel, približno deset ljudi, prišlo pa je
še njihovo »spremstvo«, zato se je tik pred
koncertom v parku naenkrat znašlo precej
ljudi, ki so se k nam prišli spočit od dolge
in naporne pešpoti po srednjeveški Škofji

Loki. To so bili vsi maasmechelnski gostje,
ki so bili čez dan na prireditvi Historiala
Škofja Loka, osrednjega praznovanja škofjeloškega občinskega praznika, potem pa
prišli še prisluhnit njihovim glasbenikom.
Izkazali smo se kot prvovrstni gostitelj,
tako da smo s pijačo in dobro voljo postregli vsem. Toliko o »škrtih« Gorenjcih.
Zabavali smo se pa ob veselih, poskočnih
vižah vsi, stanovalci in gostje. Ob koncu
so najbolj korajžni tudi zaplesali. Pričakovali smo flamsko glasbo, a igrali so naše
domače, slovenske. Veseli in ponosni smo
bili, da jim je naša glasba tako blizu in da
jim toliko pomeni. Maasmechelen je občina, ki leži ob reki Maas v belgijski, oziroma flamski provinci Limburg. Prva naselitev Slovencev v občini Maasmechelen
leta 1920 je povezana z odprtjem rudnika
črnega premoga. Ker je v Belgiji zelo primanjkovalo delovne sile, je država v letih
med obema vojnama sklepala pogodbe o
zaposlovanju brezposelnih iz držav srednje in vzhodne Evrope. Največ Slovencev
se je doselilo v letih 1923–1929. V Maasmechelnu deluje tudi Slovensko katoliško

Ni je stvari, ki bi bila tako vredna proučevanja, kot je narava. Nikola Tesla
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pevsko in kulturno društvo Slomšek. Listina o pobratenju obeh mest je bila podpisana v Maasmechelnu 21. Avgusta 1999.
V tem flamskem mestu je tedaj živela že
četrta generacija Slovencev, mnogi imajo
svoje korenine prav v Škofji Loki. Ob koncu prijetnega, poskočnega druženja sem
se ansamblu, v imenu stanovalcev in za-

poslenih naše hiše »dobrohotnega duha
in velikega srca«, iskreno zahvalila s simboličnim darilom, domačo orehovo potico.
Hvala organizatorjem in nastopajočim!
Alenka Oblakovič

Družinska ljubezen
da rasla bo,
Otroštvo

se širila

to je tisti čas

in jim kazala pot!

ki oblikuje nas.
Presveta je
Nikdar ne bo

ljubezen ta,

pozabljena

ki jo družina dá.

ljubezen starševska.
Zaklad je to,
O, starši vsi,

ki spremlja nas

ki ste izvir

kot roka angela.

ljubezni in ljudi,
spoštujte se,

Samo ljubezen

ljubezen si

spet rodi

podarjajte!

ljubeči rod ljudi,
ki mir in varnost

Z ljubeznijo

cenijo

napajajte

in srečo vseh ljudi.

otroke, mladi rod,

Vida Gros, Lesce

Zgodovina znanosti je znanost sama. Johann Wolfgang Goethe
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Ludviku v spomin
Ko sem kot mlad petelinček prevzel vodenje Centra slepih in slabovidnih sem imel
veliko željo, iskrene in dobre namene ter
polno idej, kako razvijati izobraževanje,
zaposlovanje in domsko varstvo v Centru.
Seveda pa mi je manjkalo znanja, izkušenj
in pretanjenega občutka za ljudi - to vem
sedaj, takrat pa niti nisem dobro razumel,
kako pomembno je poleg projektov in razvojnih ciljev razumeti intimne interese ljudi, neizražene potrebe starejših, strahove
na videz neustrašnih mladincev ter skrbi
zaposlenih zanje in njihove družine.

Takrat sem bolje spoznal Ludvika Bernika,
ki je bil že star maček pri vodenju doma
v Centru slepih. Spoznal sem ga ko se je
boril za dom, se hudoval nad zaposlenimi,
ko so kdaj pa kdaj pozabili na potrebe starejših, ko je kritiziral birokratske postopke,
ki niso koristili stanovalcem in je vedno ponavljal ‘dodajmo življenje letom’. Danes bolje razumem, kako dobro je razumel bistvo
socialne dejavnosti, kako hitro je v vsakem
človeku začutil stisko in tudi vedel, kako
mu pomagati. Danes bolje razumem, kako
je vse okrog sebe s svojim življenjskim in

delovnim zgledom vzgajal in usmerjal k bistvu socialno-varstvene dejavnosti - razumeti posameznika ter brez sodbe o njem
poiskati načine, da se njegovo življenje
naredi bolj polno, smiselno in razumljeno.
Ko sem ga bolje spoznal, sem razumel,
da se za njegovo vzkipljivo naravo skriva
mehka duša in brezkompromisno zavzemanje za potrebe ljudi v stiski. Poleg dela
v službi, je tudi preko njegove skrbi za živali in z vztrajnim humanitarnim delom z
dejanji dokazoval, da je velik humanist, ki
je tako v Centru, kot v društvih, kjer je bil
aktiven, pustil trajni pečat s svojimi dejanji.
Žal mi je, da nam ga je bolezen tako zgodaj vzela, pa vendar sem prepričan, da je
živel polno, aktivno in plodno življenje, s
katerim je pomembno vplival tudi na druge. Vsak človek slej ko prej omaga in odide - to nam je usojeno. Vendar pa vsak
ne pusti za sabo idej in dejanj, ki pozitivno
in trajno vplivajo tudi na življenja in delo
drugih ter spreminjajo organizacije. Ponosen sem, da sem imel priložnost delati z
Ludvikom in vesel, da sem spoznal njegove poglede na delo v naši dejavnosti.
Pav gotovo ga nihče, ki ga je spoznal, ne
bo pozabil in prav gotovo je njegov prispevek k razvoju Centra neprecenljiv in trajen
ter prav gotovo so imeli stanovalci našega doma v Ludviku velikega zagovornika
in prijatelja. Zato se učimo se iz njegovih
dejanj in spoštujmo njegov spomin.

Znanost vodi človeštvo. M.Berthelot
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Dobro jutro, dober dan …
… Krištof naš je še zaspan, mora vstati, se
smejati, dobro voljo pokazati! S temi besedami se največkrat začne naš dan, takrat,
ko je nebo še rdeče obarvano in si vzameva trenutek, da si ga pogledava. Medtem,
ko Krištofu privoščim še nekaj poležavanja
na kavču, da se zaspane oči popolnoma
prebudijo in sama hitim, da se vsaj nečemu podobno uredim, se največkrat prebudi
še Jakob. Mojega tretjega moškega, moža,
največkrat že ni, je že v službi. In potem hitimo z oblačenjem enega in drugega, včasih uspešno, drugič z več prigovarjanja, da
z Jakobom čimprej pospremiva Krištofa v
vrtec. Zdaj so jutra še prijetna, ne prehladna in z Jakobom se podava še na krajši
sprehod.
S septembrom je Krištof ponovno začel
hoditi v vrtec. Pred tem je bil zaradi zdravstvenih težav mlajšega bratca, ki so nas
kar nekajkrat popeljale tudi v bolnico, kar
nekaj mesecev doma. Upamo, da bo tako
ostalo, saj je Krištof vrtec in svoje prijatelje
zelo pogrešal. Včasih smo jih vsi trije skupaj obiskali in odšli z njimi na sprehod, da
ne izgubi stika.
Tako je dopoldne zdaj rezervirano za naju
z Jakobom. Zdaj že pridno je po žlici in
čeprav je dober jedec ima velikokrat toliko
opravka z vsem kar se dogaja okrog njega,
da žlica komaj uspe priti varno do ust. Če
ga daš na tla, po vseh štirih raziskuje okolico in seveda išče za kaj bi se lahko prijel,
da bi lahko vstal.

Vsako dopoldne, če le res močno ne dežuje, izkoristiva in greva ven na zrak. In če
je vse prav, med eno in tretjo sledi spanje,
ravno prav, da lahko pripravim kosilo za
nas ostale.
Tudi popoldneve večinoma preživljamo
zunaj, blizu igrišč, s kolesom, pri starih
starših, prijateljih … če je vreme slabo, pa
imamo po stanovanju največkrat dirkališče
za avtomobilčke, včasih se gremo ansambel in piskamo ali brenkamo vsak na svoj
inštrument, beremo knjige, igramo igrice
… in zdaj, ko je dan že občutno krajši sta
otroka že kmalu po sedmi, po večerji, v
postelji. Seveda z obveznim predhodnim
»cartanjem« in pripovedovanjem pravljic.
Zame pa noč še ne pomeni spanja, saj naš
Jakob še nima zob in to ga zadnje čase kar
naprej žuli, tako, da sva velikokrat pokonci
tudi ponoči.
Vse to kar sem vam zdaj povedala je postal
že nekakšen urnik ali rutina, ki me včasih,
po pravici povedano, tudi izčrpava in se mi

»Tako se bo zgodilo z Zemljo. Prišel bo nekdo, jo prevrtal, si jo nataknil na vratno
verižico in odšel.« Rudi Kerševan
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Vsem vam pa želim, da v teh mrzlih dneh,
ki prihajajo in nas včasih delajo tudi otožne,
vsak dan najdete v sebi nekaj otroškega in
igrivega, kar vam bo prineslo nasmeh na
obraz in vam pomagalo k dobri volji.
Lepo se imejte!
Nataša Kalan z družino

zdi, da je dan podoben prejšnjemu. A v nekakšno kolesje pademo vedno.
Bolj pomembni in neprecenljivi so trenutki,
ki jih doživljaš znotraj vsake posamezne
ure dneva. Ko se med vikendom zjutraj vsi
skupaj znajdemo v postelji, se žgečkamo in
smejemo … ko se z Jakobom v »njegovem
jeziku« pogovarjava in ob tem neznansko
uživa … ko ti otrok od sreče skoči v naročje, da te skoraj podre na tla … ko vidiš da
se trudi in trudi, da bi mu nekaj uspelo in ko
končno doseže svoj cilj, ima usta do ušes
… ko tvoj triletnik sredi najbolj napete igre
s svojim najljubšim bagerjem nenadoma
vstane, se te ovije okrog nog in reče »mami
rad te imam!« Takrat pozabiš na vso tisto
»rutino« in si hvaležen, da smo zdravi,
srečni in da nam v življenju ni hudega.
Čas pa beži in otroka rasteta… če pomislim, še nekaj mesecev, pa bo treba nazaj v
službo. Listje že odpada, Krištof mi je ravno
danes rekel, da je teta jesen že tu, ko nama
je v parku šumelo pod nogami. Kmalu bo
pritisnil mraz, a z njim pridejo tudi čarobni
meseci, za otroke še posebej.

Poletni ščip
Spuščene oči noči
ustavijo
vreteno življenja –
drug za drugim
zaspimo
v nezaveden čas.
Pozni mesec
lije svojo luč,
sence prerasle trave
zakrijejo vsakdanje poti,
pajčevina spokoja
preprede spečo vas.
V svetlem jutru
izvotlenem kakor kupa,
razsvit zbujenja vzdrami gluhi glas –
po starem izdolbe
na obrazih
čustven izraz.
Milena Sušnik Falle

Življenje je podobno blisku, oba hitro mineta. (japonski)
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Dišeče zvezde
Jesen je zrela gospa, ki naravo obda v čudovito paleto barv in nas zasuje s sadeži.
Jeseni so tu prve jutranje meglice, dolgi
sprehodi po gozdu, domača peka in vonj
po cimetu. In ker z jesenjo prihaja hladnejši čas, z bolj turobnim vremenom se
posladkajmo s sveže pečenimi, domačimi
zvezdicami. Pri peki pa nam bodo začimbe prijetno odišavile kuhinjo in stanovanje.

Dišeče zvezde z marmelado
•

100 g bele moke

•

50 g polnozrnate bele moke

•

50 g mletih mandljev

•

1½ žlice vinskega kamna ali pecilnega
praška

•

130 g kisle smetane

•

120 g jogurta

•

1 žlička grenkega kakava

•

60 g rjavega sladkorja

•

2 žlici medu

•

40 g masla

•

2 jajci

•

1-2 žlički cimeta

•

½ žličke mletih klinčkov

•

Slivova
druga)

marmelada

(ali

katerekoli

V posodi zmešamo obe moki, mandlje,
vinski kamen, kakav, cimet in mlete klinčke. Posebej stepemo sladkor z jajcema.
Dodamo med in maslo. Zopet premešamo. Dodamo še kislo smetano in jogurt
in na koncu vmešamo suhe sestavine
(moko). Nadevamo v pekač; naprej žlico
testa, nato žličko marmelade in čez zopet
žlico testa.
Pečemo na 180°C približno 25 minut.
Spekla in fotografirala Ana Bulat

»Domišljija je pomembnejša kot znanje.« Albert Einstein
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Značilnosti znamenj horoskopa
Temelj horoskopa so Sončeva znamenja: Oven, Bik, Dvojčka, Rak, Lev, Devica, Tehtnica, Škorpijon, Strelec, Kozorog,
Vodnar, Ribi. Vsakemu znamenju vlada
eden od štirih elementov. Ogenj je izražen
pri Ovnu, Levu in Strelcu, in sicer v obliki
energije, zanosa in navdušenja. Element
zemlje vlada Biku, Devici in Kozorogu,
pomeni pa racionalnost, praktičnost in čutnost. Dinamična, intelektualna in polna
idej so zračna znamenja, kamor sodijo
Dvojčka, Tehtnica in Vodnar. Vodna znamenja pa so Rak, Škorpijon in Ribi, ki so
občutljiva, instinktivna in zelo čustvena.
Včasih, zelo pomaga če vemo kaj so po
horoskopu naši prijatelji, znanci, sodelavci… Tako na podlagi horoskopa lahko razumemo določene ljudi okoli nas.
OVEN : 22.marec – 20.april
Ovni so pustolovski in podjetni. Značilni
ovni ne poznajo strahu. Zelo so odločni,
ljubijo svojo svobodo in sovražijo omejitve,
ki jim jih skušajo vsiliti. Del telesa na katrega morajo biti biki pozorni pa je glava, da
ne bodo imeli zdravstvenih težav.
Ključni besedi:nujno in odločno
BIK: 21.april – 21 maj
Biki so zanesljivega, močnega in potrpežljivega značaja. Značilni biki imajo neomejeno veliko energije in dokončajo vse,
česar se lotijo. So trmasti in nepopustljivi.
Del telesa na katrega morajo biti biki pozorni pa so vrat, žrelo in ustna votlina.

DVOJČKA: 22.maj – 22 junij
Dvojčki so zabavni, živahni in znajo komunicirati z drugimi. Značilni dvojčki so bistri,
zelo inteligentni in izjemno spretni – ni
je stvari, ki se je pravi dvojčki ne bi lotili.
Del telesa katerega dvojčki obvladujejo in
morajo biti pozorni na njkega so zgornje
okončine.
RAK: 23.junij – 23 julij
Raki so skrbni in zaščitniški. Značilni raki
globoko občutijo vse, kar se dogaja in jih
zelo skrbi za ljubljene osebe. Raki v bližini nujno potrebujejo vodo, a hkrati tudi
kopno, da imajo trdna tla pod nogami. Del
telesa na katerega morajo biti raki pozorni
pa so pljuča, ženske rakice pa redno pregledujete svoje dojke.
LEV: 24.julij – 23.avgust
Levi so dominatni in močni, prav radi so v
središču pozornosti. So ustvarjalni navdušeni in odločni. Za leve je njegova naočitnejša griva . zato so za osebe v znamenju
leva lasje zelo pomembni. Del telesa na
katerega morajo biti levi pozorni pa je srce
in ožilje.
DEVICA: 24.avgust – 23 september
Device imajo dober okus in so uglajene.
Za značilne device je najboljše dovolj dobro. So urejene, organizirane, kar pričakujejo tudi od drugihDevice pa bodite pozorne na območje trebušne votline, da ne
boste imele zdravstvenih težav.
Ključni besedi: razsodnost in analitičnost

»Več ko znaš, več sreče boš imel.« Burmanski pregovor
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TEHTNICA: 24.september – 23.oktober
Tehtnice so umirjene in razumske. Značilne tehtnice so očarljive, ljubljene in spoštovane. Tehtnice v vsem iščejo ravnotežje. Zelo skrbno pretehtajo vsako odločitev.
Razumejo, kaj pomeni dati in kaj vzeti. Del
telesa na katerega morajo biti tehtnice pozorne pa je spodnji del trebuha.
ŠKORPIJON: 24.oktober – 22.november
Škorpijoni so popustljivi, a hkrati burni,
strastni in čustveni. Značilni škorpijoni vse
občutijo zelo intenzivno in se vsega lotijo zelo odločno. Stvarem se posvetijo z
vsem srcem in popolnoma. Imajo trdo zunanjo lupino, notranjost pa toplo in mehko.
Glede zdravja, pa morajo biti škorpijoni
posebej pozorni na genitalije.
STRELEC: 23.november – 22 december
Za strelce so značilni svoboda, potovanje,
iskanje znanja in globine v vseh stvareh.
Značilni strelci preprosto uživajo v pridobivanju znanja. So brez predsodkov, prilagodljivi in prijazni. Del telesa, na katerega
morajo biti strelci pozorni je stegnenica.
KOZOROG: 23.december – 19.januar
Kozorogi so odločni in nepopustljivi. Značilnim kozorogom je zelo pomembno delo,
izpolnjevanje obveznosti in izboljševanje
sebe.Odločno iščejo razumevanje in moč.
Imajo neverjeten smisel za humor in zabavo, vendar tega ne pokažejo, razen v krogu najbljižjih prijateljev. Svet jih vidi kot trdne, zanesljive.Kozorogi pa bodite pozorni
na kolena.

VODNAR: 20.januar – 19. Februar
Vodnarji so neodvisni in prijazni. Za druge
bi naredili vse. Značilni vodnarji so sodobnih nazorov. Ne marajo balasta v svojem
življenju. So intelektualci, inovativni in iznajdljivi, zvesti idealisti, prijazni in zagovorniki zatiranih.. Del telesa, za katerega
obvlada oziroma mora biti pozoren so
spodnji del nog, od gležnja do kolen.
RIBI: 20.februar – 21.marec
Ribe imajo spremenljiv značaj, ki sledi intuiciji. Značilne ribe svoje občutke spremenijo večkrat na dan, čeprav so zelo
intenzivni. So prijazne, odprte in jim je iskreno mar za druge. Del telesa na katerega morajo biti pozorni so stopala.
Zbrala: Uroška Uršič

Zvezda
Zaupljivo
Kot otrok,
Se ob večerih
Zazrem v nebo.
Poiščem zvezdo.
Najsvetlejšo.
Verjamem:
Ti si se spremenil vanjo,
Da bi mi svetil na samotno pot …
Silva Brank
(pesniška zbirka: V senci magnolije)

»Suverenost človeka je v znanju.« Francis Bacon
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Tamar, nebesa pod kristalno goro
Lep julijski dan se obeta.
Meglice se nežno dvigajo iz podrasti in ljubeče ovijajo vitka debla macesnov. Sonce
bo vsak hip zažarelo nad dolino, in zvonci
mlade živine, ki so jo na pašo prignali iz
vasi, pozvanjajo v poletno jutro.
Krokarja krožita med Slemenom in Poncami. Letenja in lova učita svoj zarod. Mladih, zvedavih lisičk zato danes ni videti. V
zavetje svojega bivališča za kočo sta se
umaknili.

tja se nam je pridružil tudi kdo od članov
nekakšne tamarske družinice, ki se trudi,
da je počutje gornikov kar se da prijetno.
Dan se je že prevešal v pozno popoldne,
zadnji izletniki so se vračali proti Planici.
Sonce se je umaknilo za Kotovo sedlo, ko
sta se prikazala. Simpatična fotografinja
Carly Calhoun in njen novinarski kolega
Alex Crevar, ki pišeta za znamenito revijo
National Geographic Adventure.

Vsenaokrog diši po zrelem, vlažnem lubju,
zrak opojno dehti, eterični vonj po smoli se
širi od mogočnih smrek in lega na zeleno
preprogo gorske jase. Neizmerljivo število
smaragdnih kapljic rose se iskriv pričakovanju prvih toplih žarkov ter krasi cvetove
zvončnic, plahtice in šentjanževke.
Tamar se prebuja v vsej svoji veličastni lepoti.

Obisk ameriških novinarjev
National Geographic Adventure
Že včeraj smo ju pričakali. Dva nevsakdanja, izjemno zanimiva obiskovalca naših
gora.
Pod nadstreškom prijazne planinske postojanke smo ob popoldanski kavic kramljali, pogledovali proti Suhemu vrhu ter
ugibali, kdaj se utegneta prikazati..
Vesna in Vlado, oskrbnika Doma v Tamarju, pa nista bila edina, s katerima je tekel
pomenek o nenavadnem obisku. Sem in

Kot prva Američana bosta pod ostenji
naših gorskih draguljev sklenila svoje potepanje po slovenskem delu Via Alpina.
Od Ermanovca nad Poljansko dolino, prek
Porezna, Črne prsti, Triglavskih jezer in
Trente, ju je vodila navigacijska oprema. Z
Vršiča sta se skozi Grlo končno spustila
do postojanke pod slikovito kuliso zemskega raja.
Nista bila gostobesedna.
Pohiteti sta morala, da sta v objektiv polovila najlepše, zadnje trenutke sončnega
zahoda.

»Kdor nebes ne nosi v sebi, jih zaman išče po vsem vesolju.« Carl Sonnenschein
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Opazoval sem ju, kako sta še pozno v večerni mrak strmela v vršno kupolo Jalovca, se čudila prelestni lepoti venca gora
nad seboj, snemala in zapisovala. Tiho,
skoraj neslišno. Obzirno in spoštljivo, kot
bi sedela v klopi mogočne katedrale.
Noč se je zgrnila na nebesa pod kristalno
goro. Zvezde so se boječe
zalesketale na jasnem, temnomodrem
nebu in mir je zavlada celo med poskritimi
pticami. Dolina je legla k počitku. Carly in
Alexa pa je čakal nov dan

Lavtižarjeva kapelica

Kar dobro uro se mudita ob vodi, potem
ju vidimo še pri kapelici Marije Pomagaj.
Tudi ta je le nekaj korakov oddaljena od
planinskega doma. Pred dobrimi se sedmimi desetletji jo je dal v Tamarju postaviti
tedanji rateški župnik Josip Lavtižar, da bi
občasno služila tudi kot poslovilna vežica
za ponesrečene gornike.
Mlada ameriška novinarja prav gotovo zanimajo čudoviti mozaiki, s katerimi jo je ob
prenovi obogatil p. Marko Rupnik, skupaj z
mojstri Studia Aleti iz Rima.
V lopi kapele zbujata še posebno pozornost dva angela, od katerih je desni opremljen s plezalno vrvjo. Umetnik je celotno
mozaično poslikavo zasnoval z veliko sporočilne simbolike, zato imata Carly in Alex
resnično kaj videti in zabeležiti.
Na peščeni terasi Doma v Tamarju, nasmejana, vidno zadovoljna z gostoljubnostjo osebja, morata danes zapustiti našo
deželo.

Res, lep julijski dan se je naredil. Toda
Alex in Carly se po prespani noči kar ne
moreta posloviti od Tamarja. Ugaja jima
to čisto, neskaljeno okolje, saj prihajata iz
povsem drugačnega sveta. Pa vendar si
ne privoščita vsaj malo lenarjenja. Izbereta in naložita si najnujnejšo dragoceno
opremo in smukneta pod bližnji slap Nadiža, skrivnostni izvir Save Dolinke.

Poslovita se z obljubo, da bosta svoja doživetja, povezana s številnimi kulturnimi
spomeniki naše preteklosti in sedanjosti,
objavila že v jesenski številki revije. Opisala in hkrati predstavila pa še vse drugo,
kar sta lepega srečala na svoji poti.
Še posnetek za spomin si z dvema klikoma uspem zagotoviti, potem pa si pomahamo v slovo in njuni odhajajoči silhueti
pospremimo na srečno pot.

»Dokler se ne bomo pomirili sami s seboj, ne bomo mogli doseči miru na svetu.«
Dalajlama
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Zvoki iz narave
Ko si zaželim malo miru,
se potopim v svoj svet.
Poslušam: čričke, škržate, sovo, čuka
kukavico, marsikaj,
okrog ustnic zaigra mi smehljaj.
Nekatere živali so zelo glasne,
druge se mehko oglašajo.
V bistvu pa mi zvoki srce božajo,
dneve mi polepšajo.
Vsi ti zvoki so barviti,
spojijo se v veličastno simfonijo,
očarajo me z enkratno, svojevrstveno
melodijo,

Sonce je že visoko nad vrhom Jalovca, in
utihnilo je zvonjenje živine, ki je polegla ob
lesenem koritu.
Mojmir, februar 2010

od vsakdanjega hrupa me čisto oddaljijo.
Popolnoma sem omamljena,
vsa sem zasanjana,
ko poslušam živalice, v duši sploh ne
čutim

Jalovec je z višino 2645 m, šesta
najvišja gora v Sloveniji. Z vrha, ki se
strmo spušča proti trem alpskim dolinam (Loška Koritnica, Tamar in Zadnja
Trenta) se nam odpre lep razgled na
najvišje vrhove Julijskih Alp.

notranjo praznino,
od sebe sem odgnala skrito bolečino.

Nataša Mihevc

»Živiš le enkrat, a če to počneš pravilno, je enkrat dovolj.« Joe Louis
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Bili so med nami
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
ČERNIVC Marija 1925 – 2012

TOMEC Jožef 1932 – 2012

KOBLAR Ivana 1920 – 2012

TUŠEK Ivana 1910 – 2012

KOŽUH Antonija 1923 – 2012

ZAJC Magdalena 1924 – 2012

LONČARIČ Martina 1950 – 2012

ZUPAN Matevž 1929 – 2012

...resnico poslušaj – kar smo mi, boš tudi ti.
♦♦♦

Zahvala
Ne metulj, ne beseda, ne sončni žarek,
nič te ne bo ranilo.
Spi.
(S.Lorca)

»V imenu stanovalcev Centra slepih, starejših in slabovidnih Škofja Loka, se iskreno
zahvaljujemo gospe Karmen Maretič Debeljak, ki se je ob smrti moža g. Zorana
Debeljaka, odločila, da žalujoči namesto cvetja in sveč, namenijo finančna sredstva
stanovalcem Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.
Gospe Karmen Maretič Debeljak in vsem darovalcem se za dano pobudo in nakazana sredstva iskreno zahvaljujemo. Prejeta finančna sredstva bodo namenjena
izključno za dobrobit naših stanovalcev, katerim bomo polepšali jesen življenja in
bivanje v našem Centru. Še enkrat iz srca hvala.«

»Na zemlji mir ljudem z zdravo neskladnostjo.« Leon-Paul Fargue
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Odhajanja
23.9.2012
Iz kuhinje prijetno diši po pravkar spečenih
domačih piškotih. Sedaj so še prevroči, da
bi se jih lotila, a vem, da se enemu ali dvema (ali trem) ne bom mogla upreti. Jutri jih
bom zgodaj zjutraj nesla s seboj v pisani
kovinski škatli, da bo jutranja kava s sodelavkami in sodelavci še slajša. Zdaj že dodobra vedo, kako sladkosneda sem. Ta naš
kratek jutranji ritual je sladek uvod v naše
vsakodnevno skupno potovanje.
Premišljujem, kako hitro je šlo vse. Bilo je
poletje, ko sem prvič vstopila v hišo, ki je
postala dom za starejše. Pomislim bolničarke Svetlano, Vesno in Mojco, ob katerih sem se prvič srečala z dobrimi ženicami in modrimi gospodi. Kako sem prvič v
življenju pomagala nahraniti lačno, staro,
obnemoglo telo … Začela spoznavati svet,
poln zgodb, nasmehov, solza, spominov in
želja. Bile so dobre do mene. Potrpežljive
in uvidevne. Potem sem, hvaležna, dobila
priložnost pridobiti prve izkušnje v svojem
poklicu socialne delavke. Jesen. Bilo me je
strah in nekaterim sem se zazdela prestrašena. Tiste prve občutke sta kmalu zamenjala učenje in rast iz dneva v dan, ko sem
ob Marjani, ki je sčasoma postala veliko
več kot zgolj mentorica, pa ob Romani, Denis, Magi, Meti, sestrah in bolničarkah spoznavala, kaj pomeni zavzeti se za dobro
ljudi, za kakovost njihovih dni in skrbeti, da
jim bo čim lepše, čim lažje. Špela, Barbara,
Jana, Anka in Refija so mi odškrtnile vrata
v mozaični svet, kjer sem pričela zlagati in

sestavljati koščke sveta, ki mi je bil dotlej
popolnoma neznan. Koliko dobrodejnega
smeha je bilo na račun mojega imena ali ob
prisotnosti stanovalca mačka Muca, pa tudi
nekaj solz smo potočile ob težkih trenutkih.
A več kot solza je bilo nasmehov in dobre volje. Ksenija, sonce na dveh nogah,
in Mila, vedno vesela, »kot ptiček na veji«.
Gospe v rožnatem so pravi vir preprostosti,
skromnosti in dobrohotnosti; izvir srčnosti,
ki je še kako potreben in dobrodošel ob
stiku s stanovalci in stanovalkami. Ne bom
pozabila, kako me je ena slednjih nekoč
vprašala: »Zakaj pa imate tako okovane
zobe?«. Koliko smeha je bilo! Ali gospod,
ki me je povabil na obujanje spominov ob
listanju foto-albumov in ki je izvabil solzo iz
oči, ko je dan za dnem sedel za mizo skupaj s svojo ljubljeno in ji nežno božal hrbtno
stran dlani, četudi ga ni prepoznala kot svojega moža. Gospa, ki ob jutrih skrbno hrani
malega pernatega prijatelja Maja ter mu zaupno prigovarja. Spet druga, ki tiho, mirno
in zadovoljno živi v svetu svojih dragocenih
knjig. Dobrodušen striček, ki je vsakokrat,

»Na zemlji živita dve vrsti človeka: tisti, ki protestirajo in tisti, ki ne protestirajo.«
Charles-Louis Philippe
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ko sva se srečala, dvignil roko v pozdrav
in dejal: »Ana, živjo!« Tihi in velikodušni
prijateljici, ki s pojemajočimi močmi skrbita ena za drugo, in katerima je na pomlad
Darja prinesla šopek travniškega cvetja, da
je njuna soba zopet dišala po mladosti. Neločljiva zaljubljenca z novim ognjem v srcih
in očeh in njena podarjena knjiga pesmi z
ganljivim posvetilom. Vztrajne dame in neumorni gospodje, ki vsako jutro pridejo na
telovadbo – da poživijo telo in duha. Krhka
telesa, ki se komaj kdaj še dvignejo s postelj – a žive, globoke oči, iz katerih veje
modrost in skrito sporočilo življenja. Hrepenenje, mir, spomini.
Podtaknjenec netreska na balkonu se je

dobro ukoreninil in zaživel; ko v sosednjem
koritu poduham še rožmarin z Dolgega
otoka, z nasmehom na obrazu pomislim na
Nevenko. Še eno velikansko srce te hiše. In
Meta, ki je po kosilu vedno našla kak piškot
zame, kadar je iz čarobne omare Marjanine pisarne izginila vsa čokolada. … Uh, saj
res, moji piškoti! Pohitim v kuhinjo. Tam so,
vabljivi in dišeči. Skrbno jih zložim v lično
škatlo in premišljujem, kateri bo prvi. Nato
se premagam. Izbranega prvega položim
na kup k drugim. Kaj naj sama s sladkostjo,
če jo čez nekaj ur lahko delim z drugimi?
Kot dobre ženice in modri gospodje, ki so
delili z mano delčke svojih svetov; mi razkrili svoje strahove, sanje, hrepenenja in misli;
mi risali sonce na obraz in izvabljali solze
iz oči – meni, ki sem še skoraj otrok! Ko bi
znala zajeti vse zgodbe v svoje male dlani,
jim dati krila in jih spustiti pod nebo, da bi
zasijale kot pravkar rojene zvezde! Njihove
nevidne darove zdaj skrbno zlagam v svojo
popotno torbo in bogatejša kot sem prišla,
odhajam.
Zvečer se tesno privijem v njegov objem in
pomislim na pogovore, ki sva jih z Zvonko
včasih ukradli trenutkom. Spet se zavem,
kaj zares šteje in hvaležna sem ji za njena
skrivna sporočila. Ko bom nadvse simpatični mladi receptorki še zadnjič pomahala
v pozdrav, ne bom žalostna. Ne. Preveč razlogov je, da ne objokujem, pač pa iščem
dalje svoje poti. Le pogrešala jih bom. Dobra bitja v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.
Ana Prosen

»Zemlja ne pripada nikomur. Kdor si jo lasti, je njen suženj in ne svoboden
Zemljan.« Rudi Kerševan
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Nekaj kratkih za smeh

Uganke

Lepše okolje

Nič ne je, le pije,
zajedalka je, gori,
V vodi, gozdu, drevju, raste,
Tudi v ponvi zacvrči.
(abog)

Sosedi se pogovarjata:
»Kmalu bomo stanovali v lepšem okolju!«
se je pohvalila prva.
»In mi v mirnejšem okolju!« je rekla druga.
»Ah, torej se boste tudi vi preselili?«
»Ne, mi ostanemo tukaj!«
Potovanje
»Po desetih letih zakona greva z ženo
ponovno na medene tedne.«
»No, to je pa res romantično. Kdaj pa
gresta?«
»Jaz avgusta, ona pa oktobra.«
Svinjski
»Natakar, ali je ta zrezek, ki ste mi ga
postregli svinjski ali goveji?«
»Kaj tega ne znate ločiti?« se začudi
natakar.
»Ne!«
»No, potem je pa čisto vseeno! Kar svinjsko naj bo!«
Zgodnje kikirikanje
Zakaj petelin tako zgodaj kikirika?
Ker potem, ko se zbudijo kokoši ne pride
do besede.
Kozarec vode
Žejen turist vstopi v gorenjsko hišo.
»Dober dan«, pozdravi gospodarja, »ali bi
lahko prosim dobil kozarec mrzle vode?«
»Seveda lahko, vendar imajo pri sosedu
bolj mrzlo kot je naša!«

Kaj je znano kot arcnije,
meric več pa kakor strup,
črno, belo um zalije,
obnori, rodi obup?
(oniv)
Igle ima,
pa šivat ne zna,
z njimi se brani,
pred svojci in nami.
(žej)
Poznaš morda čudno posodo,
v njej ogenj od nekdaj gori,
del večji oblita je z vodo,
s teboj se po zraku vrti?
Če voda s posode bi stekla,
posoda se v nič razleti
in v lavi ognjeni bi pekla
se jaz in seveda še ti.
(ajlmeZ tenalp)
Teže nima ne oblike,
viden, slišen ni,
vonja nima, ne olike,
čutiš ga, prijeten ni.
(zarm)

»Zemlja človeštva ne rabi za preživetje. Preden smo prišli na ta planet, je šlo
materi Zemlji kar dobro. Če je ne bomo ljubili, bomo izgubljeni.« Louise L. Hay
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Ste vedeli?
Planet
Planét (grško πλανήτης: planétes - pohajkovalci) je masivno telo, ki kroži okrog
zvezde v svoji tirnici in ne proizvaja energije s pomočjo jedrskega zlivanja. Do 90.
let 20. stoletja so poznali le devet planetov
iz našega Osončja. Do novembra 2004
je znanih 133 planetov. Vsi novoodkriti so
zunajosončni, ki jih imenujejo tudi »eksoplaneti«.
Z raziskovanjem planetov se podrobno
ukvarja planetologija, skupek več znanstvenih ved kot so astronomija, fizika,
kemija, biologija, geografija, geologija ali
planetarna geologija. Planetologija se zelo
naslanja na znanosti o Zemlji.
Vsi planeti v Osončju, razen Zemlje, se
imenujejo po rimskih in grških bogovih.
Tudi njihove lune se imenujejo po bogovih
in osebnostih iz klasične mitologije ali po
Shakespearovih gledaliških igrah.
V skladu z določili Mednarodne astronomske zveze je v Osončju osem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Merkur (☿)
Venera (♀)
Zemlja (♁)
Mars (♂)
Jupiter (♃)
Saturn (♄)
Uran (♅)
Neptun (♆)

Pluton je imel od odkritja in vse do leta
2006 status najbolj zunanjega, devetega
in zadnjega planeta od Sonca. Na srečanju Mednarodne astronomske zveze (IAU)
v Pragi avgusta 2006 pa so sodelujoči
sprejeli sklep, v katerem je zapisano, da
je v našem Osončju samo osem planetov
(Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter,
Saturn, Uran in Neptun).
Naše osónčje (tudi Sónčni sistém ali
sestàv) je planetarni sistem, katerega edina zvezda je Sonce. Okrog Sonca kroži
ósem planetov, izmed katerih je tretji - planet Zemlja - naseljen.
Vir: Wikipedija

»Nič ni na svetu tako dobro razporejeno kot pamet: vsakdo misli, da je ima
dovolj.« Rene Descartes
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Zvezda
Zvézda je sijoče plinsko nebesno telo
z veliko maso, vidno na nočnem nebu.
Zvezdni soj je posledica jedrskih reakcij,
katerih oddano energijo ljudje vidimo kot
svetlobo ali, v primeru Sonca, čutimo kot
toploto. Zvezde so na videz svetleče točke
na nočnem nebu, ki utripajo zaradi učinkov Zemeljskega ozračja.
Zvezda pa lahko pomeni tudi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žensko osebno ime: Zvezda
Žival: morska zvezda
Rastlina: božična zvezda
Park : park Zvezda v Ljubljani
Zgodba: Zvezdica zaspanka
Zelo znana osebnost iz medijskega
življenja (medijska zvezda)

Morska zvezda

Vir:http://sl.wikipedia.org/wiki/Zvezda_
(razlo%C4%8Ditev)

Knjiga Zvezdica Zaspanka

Sobna rastlina: božična zvezda

Park Zvezda, Ljubljana

Misel je močnejša od vsega.« Remy de Gourmont
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Martinovo

Trgatev

Ko sred goric na obišče jesen,
grozdje gre vsak spet obirat vesel,
brente navzgor v vinski hram nosimo,
vinski spet mošt stiskamo.

Kdor je spomladi trte obrezal,
kdor je poleti pridno škropil
in kdor poganjke lepo je privezal,
žlahtno jeseni vince bo pil.

Vince zavre v naših polnih kleteh,

Čriček veselo z gore se oglaša,

vse bolj iskri se v okroglih sodeh,

v vinske gorice vabljeni smo,

vsakdo težko čaka, da dozori,

zlata jesen nam veselje prinaša,

praznik takrat se slavi.

spet na trgatev novo gremo.

Zlati vinček dela Martin,

Čas je trgatve in vse je veselo,

konec zdaj je naših skrbi.

pesem domača z gore doni.

Vince se na mizi smeji,

Sad obrodilo nam težko je delo ,

vsak do vrha si čašo nalij!
Vabi spet zdaj nas Martinova gos,

polne so vinca hladne kleti.
P. Logar

kdo le dobrotam vsem bi bil kos!
A za povrh pa kozarčka vsaj dva,
da nam spet moč pravo da.
Ivan Sivec

»Ideje krepijo naše telo, kot telo krepi hrana.« Johann Gottfried von Herder
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IZ STARE ZAKLADNICE

Žganjekuha
Zapisal Janez Kranjc:
»Kačja ali hudičeva slina«
Včasih so zlasti na Notranjskem in Dolenjskem precej sadja posušili, nekaj jabolk in
hrušk pa so v teh bolj »nevinskih« krajih
stisnili za mošt.
Vse drugo, predvsem po tleh pobrano, so
namočili za sloveče domače žganje. In letos bo pravo »šnopcevo leto«.
Žganje kuha (kuhanje žganja) je eno izmed tistih jesensko-zimskih opravil na podeželju, ki se z desetletji ni kaj dosti spremenilo. Nikakršnih novih strojev, naprav in
pripomočkov. Kemija narave in najpreprostejša destilacija.
Ponekod dajejo sadje v kadi »na suho« in
v treh tednih sadje odvre. Še hitreje narava opravi, če sadje zalijejo in vsak dan
premešajo. Na tak način je »godno« (zrelo) v tedni dni. Če je sadja manj, lahko posode neprodušno zaprejo in kuhajo kadarkoli, celo s sadjem naslednje letine.
Je pa bilo – in je – pozno popoldansko
in večerno sedenje ob kotlu in »fraklnu«,
»šilcu« ali »štamperlu« lanskega tudi priložnost za družabnost na vasi.
Žganjekuha pa vendarle ni tako preprosta
reč. Sedeti je treba, da teče po kapljicah in
da se ne prismodi v kotlu. Nanga, destilat
prve kuhe, vsebuje v povprečju le okoli 20
odstotkov alkohola. Dokler je kiselkastega
okusa in ob ognju zagori, ima še vedno
dovolj »moči«.

Prava »kačja slina« je iz drugega prekuhavanja. Najprej priteče cvet, bela, ki vsebuje tudi več kot 80 odstotkov alkohola. Ta
bo v posebni steklenički preizkušeno domače zdravilo za razkuževanje in masažo
ob revmi.
Dobra domača slivovka ali sadjevec, kot
pravimo žganju iz sliv, hrušk in jabolk,
ima od 46 do 56 odstotkov alkohola. Kljub
»ostrosti« je »mehek« in pravilno kuhan
ne peče niti v ustih, niti v želodcu. Tak je
pravilno kuhan – ni se prismodil. »Zapalen« šnopc ni prida.
Letos je več kot dober. Tudi količina bo
spoštljiva. Vragsigavedi, kakšna bo prihodnja letina.
Ne pravijo zastonj žganju »kačja« ali »hudičeva slina«. Prav tako spoštljivo in previdno kakor ob kuhi je treba z njim tudi z
»dajanjem na zob«, kajti »žganje zna dobro plezati, iz želodca v glavo in celo v lase
ti zleze«, je zapisal slovenski pripovednik
Janez Trdina.
Vir: Slovensko narodno izročilo, 1993

«Paziti moramo na čistost v mislih, besedah in dejanjih.« Mahatma Gandhi
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Predelava vhodov in zamenjava vrat
negovalnih oddelkov
Ideja, da bi zaradi lažjega
pristopa v sobe (petorčke)
na negovalnih oddelkih predelali vhode, je verjetno že
precej stara, uresničevati pa
smo jo pričeli v lanskem letu
s poskusno predelavo enega
vhoda. Sprva smo nameravali odstraniti le vrata iz hodnika in zamenjati vrata v sobe,
kasneje pa se je pokazala še
smiselnost zamenjave vrat v
stranišča ter »lice« - vratca
omaric v predprostorih.
In kako je potekalo delo? Lahko bi rekli
»eden po eden«, petorček namreč. Izprazniti je bilo treba vse prostore, kar pomeni preselitev stanovalcev v naše začasne
sobe na negah in nato še opremo (postelje, nočne omarice, osebne stvari,…). Sledila je zaščita s folijo: opreme, ki je ostala
v sobah (omare, parapetni kanali, okna),
na hodniku pa se je postavila zaščita vhoda, kjer se je naredil nekakšen šotor, nato
pa so delavci že lahko začeli odstranjevati
stare podboje, »štemati« steno, prestavljati elektriko. Sledila je postavitev novih podbojev, napeljava elektrika, zazidale so se
odprtine, obdelale in pobelile so se stene.
Na koncu so se v predprostoru še obrusile
in uredile stene ter položili tlaki na mestih,
kjer je bil prej zid. Sledilo je odstranjevanje
zaščite in čiščenje. Nekako po enem tednu so se stanovalci že lahko selili nazaj
v sobe. In če je bilo le možno, se je delo

že isti dan pričelo na naslednjem petorčku, kjer se je celoten postopek prenove
ponovil.
Poleg hrupa v prvih dneh prenove, je bil
naš stalni neprijetni spremljevalec tudi
prah, ki ga sprva nikakor nismo mogli obvladovati. Na hodniku je bil namreč podtlak, ki je kljub dobri zaščiti povzročal širjenje prahu navzven iz sob. Potem pa je
padla ideja, da smo v sobi, kjer potekajo
dela, odprli okno ter pri oknu postavili ventilator, tako da le-ta vlekel zrak iz sobe, v
sobo pa iz hodnika, s čimer nam je uspelo
prelisičiti podltak in s tem širjenje prahu
na hodnik in po stavbi.
Ob zaključku del smo pobelili in uredili
še glavne hodnike, ki so odslej veliko bolj
prostorni - zračni, glavna pridobitev pa so
seveda širši in le s podboji urejeni vhodi
v petorčke ter širša vrata v sobe ter lepa,

»Vsa filozofija je kot drevo, katerega korenine so metafizika...« René Descartes
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pisana pročelja omaric na vhodih. Oba
oddelka pa dobita še nova vetrolova.
In komaj so se dela v spodnjih nadstropjih
končala, so se že pričele selitve stanovalcev iz IV nadstropja, katerega kompletna
obnova že poteka prav v teh dneh. In verjamemo, da bo – tako kot lansko leto – popolnoma prenovljeni oddelek kmalu nared
vselitev stanovalcev.
Milan Mur

Naučiš se,
motriti ljudi – zoreti s časom,
navidezno pregnati temo svojih dni…
biti človek z jokom v krvi,
nasmehom v znamenitem prostoru,
ki se drugim poda;
naučiš se,
odtekati kot voda,
poglobiti - zajeziti
struge veselja ali žalosti,
izžarevati čustven sijaj,
nekomu blizu – drugemu odtujeno,
prikrito prstenega obraza orati ledine.

Obrazi
Naučiš se,
svoj svet
neopazno izdvojiti
v dve polovici;
stopiti v videnje sebe se ne videti,
skrčiti spontane ovire
na prepihu dneva,
raskavem brez sanj,
igrano prijazno
zasenčiti grenilo obraznih potez,
v slepote drugih potešiti
skrivnostne ostrine.

Naučiš se,
jasnovidne mimike
obraznih potez –
brati svetovljanstvo
gubnih znamenj samoljubja,
nič manj temeljito kot svoje;
naučiš se,
odeti v lastno podobo sveta,
svoje sence odmakniti za ogledalo duše;
obrazi - motreči odrazi,
vsakomur dana usoda
na obraze sipa čustven prah,
obarvan brezbrižno ali sojem miline.
Milena Sušnik Falle

»Posmehovati se filozofiji, to pomeni filozofirati.« Blaise Pascal
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PREJELI SMO...

Alešev »nov avto«

SPREMENILI SMO NAŠE TELEFONSKE ŠTEVILKE:
Recepcija: Tel.: 04 / 62-07-200
Tajništvo: Zvonka MUR, Tel.: 04 / 62-07-202
Direktorica: Silva KOŠNJEK, Tel.: 04 / 62-07-202
Vodja fin. rač. službe: Blaž URBANC, Tel.: 04 / 62-07-205
Blagajna: Nevenka ŠKRAJNAR, Tel.: 04 / 62-07-207
Socialna delavka: Marjana ČREŠNIK, Tel.: 04 / 62-07-204
Vodja ZNS: Irena ŠUĆUR, Tel.: 04 / 62-07-240
Ambulanta: Tel.: 04 / 62-07-242

»Verjeti le, kar je možno, ni vera, temveč le filozofija.« Thomas Browne
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V prejšnji številki smo vam zastavili vprašanje

KAKŠNO RAZSTAVO SO SI OGLEDALI NAŠI SLEPI
IN SLABOVIDNI V LJUBLJANI?
Med pravilnimi odgovori, da je bila razstava:
Žuželke za slepe in slabovidne,
je bila izžrebana
in nagrajena stanovalka

MARIJA PRIMOŽIČ (4.nad.)
Čestitamo!

♦ ♦♦
Novo nagradno vprašanje,
katerega odgovor najdete v tej številki pa se glasi:

Katero sladico smo letos že tretjič zapored
pekli pred pred našim Centrom?
Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddajo v recepciji
najkasneje do 20.12.2012
Vabljeni k sodelovanju!

»Ne gre za to, ali vas bodo podrli, gre za to, ali boste spet vstali.« Vince Lombardi

38

Št. 46 - Oktober 2012

Voda je eden od osnovnih pogojev za življenje,
zato je

VODA – vir življenja
tema , ki vam jo ponujamo v razmislek za naslednjo,
47. številko biltena
ŠTIRJE LETNI ČASI
V rubrikah
SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,
PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,
MED NAMI, TEMA ČETRTLETJA,
ČISTO VSAKDANJE STVARI,
ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,
RAZVEDRILO, IZ STARE ZAKLADNICE in
POGLED V PRETEKLOST
Prispevke lahko oddate osebno, po pošti ali na e-naslov:

zvonka.mur@css-sl.si

najkasneje do 20.12.2012
NAUŽIJTE SE JESENSKEGA SONCA!
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Štirje letni časi je bilten
Centra slepih, slabovidnih in starejših
Stara Loka 31, Škofja Loka
Glavna urednica: Ana Bulat
Uredniški odbor: Romana Kumer, Denis Kamnar, Uroška Uršič,
Marinka Kozjek, Zvonka Mur, Andreja Sušnik in Nataša Kalan
Tisk: MAGRAF Marko Strmec s.p., Sv. Duh, Škofja Loka
Junij 2012 - 350 izvodov
www.css-sl.si

»Vsak velik uspeh je zmaga upornosti.« Sigmund Gratt
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