Štirje letni časi je časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

Številka 64 / April 2017

Št. 64 - April 2017

Št. 64 - April 2017

IZ VSEBINE
KRONIKA

Koledar dogodkov.........................................4
Spoštovanje.....................................................6
Miklavžev obisk...............................................7
Božična sv. maša.............................................8
Prireditev ob dnevu žena............................9

PREDSTAVI SE

Alzheimer Cafe..............................................11
Notranji mir v mojem srcu........................11

MED NAMI

Prvi na obisku................................................12
Novoletni praznovanji................................13
Hvaležnost......................................................15
Bili so med nami...........................................16

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE

V Centru je registrirano Društvo za pomoč pri
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Spominčica Alzheimer Slovenija in Društvom,
smo v mesecu februarju v Centru organizirali
prvi Alzheimer Cafe za osebe s težavami demence in njihove svojce, katerega bomo zaradi želje občanov in svojcev naših stanovalcev
v mesecu aprilu ponovili s strokovnim predavanjem. Skratka oživili bomo delovanje Spominčice Alzheimer zaradi potreb po dodatnih
izobraževanjih in izmenjavi različnih izkušenj
oseb, ki se s to obliko bolezni že srečujejo.
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ŠTIRJE LETNI ČASI je interni časopis 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 časopisu se opravičujemo
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Pomladno prebujanje

Narava se prebuja, s prvimi spomladanski
žarki postajo dnevi vedno toplejši in prijaznejši. Prav tako pa se prebujajo tudi nove ideje v
našem Centru. Že od leta 2007 dalje vsako
leto z veliko dobre volje in optimistično naravnani zaposleni in stanovalci stopamo po poti
skupnega razvoja in posodabljanja bivalnih
in delovnih prostorov, hkrati pa tudi vedno izboljšujemo strokovno delo. Prenovili smo že
več kot tri četrtine vseh prostorov. S tem smo
izboljšali bivalni standard stanovalcem in tudi
več delovnih prostorov za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenim. Tudi letošnje leto ne
bomo počivali. Pristopili bomo k prenovi oz.
zamenjavi kotlov za ogrevanje in delno prenovili prostore v kotlovnici. To bo ena večjih
investicij, ki bo za vse stanovalce in zaposlene mnogo manj naporna in predvsem mnogo
manj hrupna. Vsekakor pa bomo pristopili k
projektu še zadnjega oddelka na severnem
traktu stavbe, oddelka Mozaik, katerega prenova bo sledila v naslednjem letu. Seveda pa
bodo na vrsti tudi nekatere druge prenove v
Centru, ki so v zadnjih letih morale počakati
zaradi investicij prenov oddelkov.

V letošnjem letu je pričel v Škofji Loki delovati Večgeneracijski center Gorenjske, v okviru
projektnega partnerja Zavod O Škofja Loka.
Center se bo vključil v to delovanje s svojimi
vsebinami, med katerimi so vsekakor zelo pomembne delavnice za občane »Kako čim dlje
ostati v domačem okolju«, ki vsebujejo učenje uporabe raznih ortopedskih pripomočkov,
posedanje in presedanje nepomične osebe,
nega in oskrba v domačem okolju. Delavnici izvajata vodja službe zdravstvene nege in
oskrbe in delovna terapevtka. Prav tako pa se
bomo vključili tudi v druge oblike sodelovanja
z raznimi društvi v Škofji Loki in društvi drugih
občin. Intenzivno sodelujemo z osnovnimi šolami in vrtci z izvedbo raznih delavnic skupaj s
stanovalci, kot oblika medgeneracijskega druženja in vključitev v razne projekte. Medgeneracijsko druženje bogati mlade in stare, saj se
preko teh oblik prepletajo prijateljske vezi in
spoznavanje različnih načinov življenja mladih
in starejših oseb.
Skratka, naše poslanstvo ni le izvajanje oblik
institucionalnega varstva, ampak tudi druženja in sodelovanja z okoljem in vsemi institucijami in društvi.
"Ključ do sreče so sanje... ključ do uspeha je
uresničevanje sanj."
Silva Košnjek
DIREKTORICA

Hvaležnost je notranja svetloba, s katero lahko osvetlimo svojo dušo. Bolj ko smo
hvaležni, več svetlobe izkusimo in bolj jo izžarevamo v svet. Sharon Huffman
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KOLEDAR DOGODKOV
15.12.
19.12.

Srečanje članov Zveze slepih in slabovidnih; Snemanje radijske oddaje “O življenju
slepih in slabovidnih stanovalcev CSS”, za Radio Slovenija (gost Rok Ferengja)
Prinos betlehemske lučke miru (skavti); Božični koncert komornega moškega
zbora Lek, pod umetniškim vodstvom Milivoja Šurbka

20.12.

Nastop učencev OŠ Škofja Loka – Mesto, na oddelku Mavrica

20.12.

Svetovni dan človeške solidarnosti

21.12.

Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo “Prehod iz starega v novo leto
v različnih kulturah sveta”; Silvestrovanje za stanovalce oddelkov Livada, Klasje
in Mozaik, z ansamblom Duo Frenky

22.12.

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih meseca decembra

23.12.

Božični koncert domskega pevskega zbora Žarek upanja- božični duh so prinesli
med stanovalce oddelka Klasje, Livada in Mozaik

25.12.

Božič

26.12.

Dan samostojnosti in enotnosti

28.12.

Silvestrovanje za stanovalce oddelkov Mavrica, Zarja in Zimzelen, z ansamblom Starman

1.1.2017

Novo leto

6.1.

Koledniki – otroci iz vrtca Najdihojca so nastopili na oddelku Marvica

10.1.

Koncert MePZ Jakoba Aljaža iz Medvod v Burnikovi dvorani

11.1.
7.2.

Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo “Slovenija, Evropa in svet v letu
2017 – pomembnejši dogodki, ki bodo zaznamovali leto 2017”
Alzheimer café – predavanje Štefanije L. Zlobec, predsednice društva
Spominčica z naslovom “Prepoznavanje in prvi znaki demence”

8.2.

Prešernov dan

14.2.

Valentinovo – praznik zaljubljencev

15.2.

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih meseca januarja in februarja

16.2.

Delavnica “Kako skrbeti za nepokretnega svojca”

22.2.

Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo “Pomen knjig in literature za
slovensko zgodovino”;Delavnica “Kako čim dlje ostati v domačem okolju”

28.2.

Pustovanje v Burnikovi dvorani

6.3.

Ustvarjalno dopoldne z učenci OŠ Cvetka Golarja

8.3.

Dan žena

8.3.

Koncert v Burnikovi dvorani – Sorški orgličarji

12.3.

Gregorjevo – dan ko se ptički ženijo

Drugi programi in animacije, ki potekajo predvsem v dopoldanskem času in jih lahko stanovalci
poljubno obiskujejo so: skupinske vaje – telovadba, vaje za spomin, pevske vaje, knjižnica, kreativne
delavnice, skupine za samopomoč, itd.
Če je edina molitev, ki ste jo v življenju izrekli, "HVALA", to zadostuje. Mojster Eckhart
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Nastop pevskega zbora Lek.

Med stanovalce so prišli otroci OŠ Škofja Loka Mesto.

Vozilo na sliki smo opazovali več dni, ko se je pred hišo
pripeljal poštar – zanimivo električno vozilo, ki so ga preizkušali je bilo popolnoma neslišno in po besedah poštarja dosega hitrost 40 km/h ter z eno polnitvijo lahko
opravi do 70 kilometrov. Streha nudi poštarju vsaj nekoliko zavetja pred vremenskimi nevšečnostmi, bistven pa
je tudi zadnji del vozila, ki nudi dovolj prostora za prevoz
tovora oz. pošte, ki je ni nikoli malo.

Domski pevski zbor Žarek upanja je božični duh ponesel med vse tiste stanovalce, ki se zaradi težkega zdravstvenega stanja običajnim prazničnim prireditvam, ki
se odvijajo v Burnikovi dvorani, ne morejo pridružiti. V
duhu pesmi so tako oživeli vsi negovalni oddelki, da se je
pesem slišala po vseh sobah.

Letos smo na pustno rajanje medse povabili tudi otroke
zaposlenih, ki so se hitro vživeli, se pobliže srečali tudi s
tem »kje delajo njihove mamice« in na koncu vsi pohvalili, da so se imeli na obisku odlično.

Ničesar ne pričakujem, zato sem vedno neskončno hvaležen za preproste stvari. Ralph
W. Emerson
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Spoštovanje

Miklavžev obisk

… a spoštovanje? Spoštovanje??
Kdo to besedo še pozna?
Morda nekje v kakšnem kotu
bi našli kdaj jo še doma.
Kar nekaj krajev na Gorenjskem še neguje običaj »ko gre
luč v vodo«. Tako tudi v Železnikih (prvi podatki o tej šegi
so ravno iz teh krajev, iz leta 1854), ko na predvečer gregorjevega pridejo številne družine z doma narejenimi
gregorčki – predmeti v obliki hišk – v njih prižgejo lučke
in jih spustijo po vodi. Prične se namreč pomlad, daljša
se dan in včasih v tem času različnim rokodelcem umetna svetloba ni več bila potrebna.

Mar kdo zdaj koga še spoštuje,
četudi kaj je naredil?
Ne zase – pač pa za soseda,
da jutri dan bi lepši bil.
Namesto da bi govorili
kaj dobrega se kje zgodi,
je opravljanje povsod prisotno,
tako se meni vedno zdi.
Zato pa danes spoštovanje
le redko kje je še doma,
pozabili smo vsi na njega še naša televizija.

Nastop MePZ Jakoba Aljaža.

Marija Ana Petek

Letos so se na pustni dan v hiši sprehajale dobre vile,
med njimi tudi sestra Ani.

Spoštovanje in hvaležnost sta osnovni pogoj, če želite postati arhitekt vse večje sreče,
in svoje lastne izpolnitve. Doe Childre
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Miklavž obišče le pridne, dobre ljudi, med
katere sodimo tudi mi, zato nas vedno razveseli z dobrotami in drobnimi pozornostmi
ter nam popestri mrzle decembrske dneve.
Tudi tokrat se je Miklavž, z vsem svojim angelskim in »peklenščkovim« spremstvom,
na svoji poti po Stari Loki in okoliških vaseh, najprej ustavil v CSS Škofja Loka.
Mnogi stanovalci smo ga z velikim veseljem pričakali v Burnikovi dvorani, večji del
naših sobivajočih na oddelkih Mozaik, Livada in Klasje pa je prijazno obiskal kar po
sobah. Kar pošteno so se nam od strahu
zatresle hlače, ko sta v dvorano pritekla
od jeze ves zaripel Lucifer in njegov vražje kosmat pomočnik z grozeče rožljajočo
verigo. Pa sta v hudem strahu pred njuno
spreobrnitvijo in Miklavževo strogo, odločno besedo kaj hitro pobegnila ven. V dvorani je poleg Miklavža, angelov in pisarja
ostal le še manj robat primerek hudobcev,
ki je v Miklavževem košu prinesel sladka
darilca za vsakega izmed nas.
Miklavž nas je glede prijaznega vedenja
zelo pohvalil in skoraj nič pograjal. Seveda, ko smo pa z njim pridno molili, čisto
tako kot so nas včasih starši doma učili.

Pisar nas je vse zapisal z zlatimi črkami
v svojo knjigo in skupaj z Miklavžem sta
nam obljubila, da se nam tudi v prihodnje ni treba bati zloglasnih parkeljnov, če
bomo vsi skupaj še naprej skrbeli za tako
lepe, razumevajoče in ljubeče medsebojne odnose. Čeprav to ni bilo zapisano na
prvi strani v uglednem državnem časopisu, vam zaupam: Parkeljni so vsi kaj hitro
iz naše hiše pobegnili, ne da bi nam pri
tem en sam las skrivili.
Po Miklavževem odhodu so k nam v dvorano pogumno stopili člani Mešanega pevskega zbora Vrelec ter nam, pod taktirko
zborovodkinje Nade Krajnčan, z lepimi,
domačimi, srčno toplo zapetimi melodijami polepšali ponedeljkov popoldan. Včasih nam pa tudi dolg ponedeljek prinese
veselje, dobro razpoloženje, prijazno mišljenje in izpolni najlepše želje. Če le niso
prevelike in prezahtevne. Hvala vam, Vrelci, za vaš bogat, za telo in dušo dobrodejni
nastop med nami! Če vas dolgo ne bomo
spet povabili med nas (naš spomin tudi
občasno malo šepa), se pa dajte, korajžno
kot znate zapeti, kar sami!
Alenka Oblakovič

Kdor ni hvaležen v malem, tudi v velikem ne bo. Estonski pregovor
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Božična sv. maša v CSS Škofja Loka
sv. mašo obiskali vse stanovalce ter jih obdarili s prijaznostjo, ljubeznivostjo in skromnimi darili. Potem so pomagali stanovalcem, ki so se želeli udeležiti sv. maše, jih
pospremili ali z invalidksimi vozički pripeljali v dvorano in po končani sv. maši nazaj v njihove sobe. Maševal je starološki
župnik msgr. dr. Alojz Snoj. Pri sv. maši
so s svojimi čudovitimi glasovi sodelovali tudi pevci Vokalne skupine Cantabile iz
Gorenje vasi. Članice Karitas so pripravile
tudi uvode v sv. mašo, molitev Oče naš in
pozdrav miru. Gospa Silva Košnjek, direktorica CSS, se je ob koncu sv. maše prijazno zahvalila g. župniku in vsem ostalim
gostujočim dobrim ljudem, ki so s svojimi
talenti služenja kakorkoli pripomogli, da je
bila ta sv. maša res lepo, srčno toplo, duhovno globoko in bogato doživeta. Bogu
hvala za naše več kot najboljše medsebojno sodelovanje.

V tvoje roke izročam svojega duha: rešil
me boš, Gospod, zvesti Bog. Radoval in
veselil se bom tvojega usmiljenja, ker si se
ozrl na mojo bedo, pomagal moji duši v
stiskah. Ps 31,6.8.
Slovesna božična maša v Centru slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka je bila,
kot vsako leto, na praznik mučenca sv.
Štefana, 26. decembra popoldan ob 15.30
v Burnikovi dvorani. Članice župnijske Karitas Stara Loka ter birmanci in birmanski
animatorji iz župnije Sveti Duh so že pred

Vstavi ustrezne samoglasnike (A, E, I, O, U)
S P_ _ M L _ _ D _ _ N S K _ _
D__N

Č_ _Š Č_ _ N J _ _

Ž_ _N_ _

PR_ _M_ _K

__R__

ŽVRG_ _L_ _NJ_ _

PT_ _C

M _ _T_ _ R _ _ NSK _ _
ML__J

-

PRV_ _

V_ _ L _ _ K _ _

D__N
M__J

N _ _Č

HV_ _ L _ _Ž_ _ N _ _ST
S P_ _Š T_ _V_ _ N J _ _
LJ__B__Z__N

Zaradi hvaležnosti se počutimo dobro. Eckhart Tolle
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Prireditev ob praznovanju dneva žena
skupaj z vedrimi godci
jo drugače poje Janko Ropret. Slišali smo
ganljiv odlomek iz filma Cvetje v jeseni.
Muzikantje so nas s pesmijo popeljali v
Dalmacijo k morju. Ni šlo brez praznične
pesmi: Mamica je kakor zarja. Med narodno zabavnimi vižami omenjam Avsenikovo Tri planike.

Tisto sredo dopoldne, 8. marca, mi je
krepko zaigralo srce v neizmerni radosti.
Takšno kratko, a sijajno praznovanje že
dolgo nisem doživela, kajti muzicirat so
nam sem prišli Sorški orgličarji. Takoj po
predstavitvi te godčevske skupine sem še
sama ugotavljala, kako prav je, če igranje
orglic ne tone v pozabo. To je toliko pomembno, kot ljudska pesem, ki naj bi se
prenašala iz roda v rod in pa kot harmonika, naš narodni inštrument.
In spoznala sem še, da je igranje takihle
malih ustnih harmonik precej zahtevno.
Spet bi z muzikološkega stališča poudarila, da je bil koncert izjemno kvaliteten
z mnogimi razkošnimi zvoki, z mehkimi
akordi, ki so mi spet legali na dušo.
Napovedovalka sporeda nam je predstavila umetnike. Redno vadijo. To se je brž
začutilo. Katere točke bi s sporeda predstavila? Recimo popularno popevko Za
prijatelje, s katero me zmeraj osrečuje Andrej Šifrer, drugo popevko Po orglicah, ki

Orglice so praktično skoraj eno uro po
dvorani veličastno odmevale. Hkrati smo
se z gosti zapletali v pogovor. Nekatere
žene med njimi so še mame.
Po lahkotnem, barvitem igranju naših interpretov mi je bilo toplo pri srcu. Na takšna družabna srečanja naletiš malo kdaj.
Nataša Mihevc

Uganke:
Beli cvetovi krasijo drevesa, rdeči
plodovi pa tvoja ušesa.
(ajnšeč)

Kdo na celem širnem polju ima najlepša krila? Tanjša so kot cvetni listič, nežnejša kot svila.
(jlutem)

Najprej v solati, nato zlate zvezde na
trati, a na koncu ostanejo le še beli
padalci.
(ekčul evotarger)

Če ti preostane samo še en dih, ga porabi za to, da rečeš hvala. Pam Brown
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Alzheimer Cafe

PREDSTAVI SE
spremljajo samo bolezen. Pomembna
je prisotnost strokovnjakov za demenco,
predstavnikov Spominčice in tudi prostovoljcev, da je lahko nudena možnost pogovora, strokovnega svetovanja in podpore.
Na srečanjih navadno udeleženci najprej
prisluhnejo predavanju o demenci. V nadaljevanju imajo možnost zastaviti vprašanja
predavatelju, sledi pogovor v sproščenem
ozračju. Alzheimer Cafeji so namenjeni
obolelim, svojcem ter tudi vsem drugim
vključenim v posameznikovo življenje, kot
so prijatelji, sosedje in drugi zainteresirani.
Pri tem je pomembna tudi vključenost medijev ter vsesplošno ozaveščanje o sami
bolezni ter vseh težavah, ki jih ni malo in
so velikokrat ljudje v veliki stiski.

Notranji mir v
mojem srcu
Globlji mir sem v sebi našla.
Rada sem delovna, aktivna,
glasbi se vsa predam,
sreča me je čisto zajela,
to je vse kar imam.
Tega miru mi nihče ne more odvzet,
sproščena si smem svojo dušo gret,
še naprej naj me osrečujejo drobne
radosti,
optimistična moram bit,
to mi notranji glas veli.

Društvo za pomoč pri demenci
Škofja Loka – Spominčica
Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica
izdaja tudi glasilo, ki je vedno dostopno tudi pri nas v
CSS. Glasilo svetuje, seznanja in informira o bolezni demence.

V ferbuarju je bil v CSS Škofja organiziran Alzheimer
Cafe, z gostjo, predsednico Spominčice, Štefanijo L. Zlobec.

Srečanja, kot jih danes poznamo pod imenom Alzheimer Cafe imajo svoje začetke
na Nizozemskem, ko je dr. Bere Miesen
(leta 1997) v neki kavarni organiziral srečanje za svojce, da bi jim razložil kako bolezen poteka in kakšne težave vse spremljajo to bolezen. Tovrstna oblika srečanj
se je po Nizozemski hitro razširila ter kmalu razširila tudi po ostalih evropskih državah. Poznamo jih pod imenom Alzheimer
Cafe, Alzheimer Bistro ali Alzheimer memoire.

Pri nas je bila pobudnica predsednica Spominčice Štefanija L. Zobec in prvi Alzheimer Cafe je bil organiziran v kavarni Doma
starejših občanov Fužine, julija 2012. Pri
organizaciji in izvedbi sta poleg predsednice Spominčice sodelovala tudi psihiater
dr. Aleš Kogoj ter direktorica doma Bojanka Genorio.
Glavni namen teh srečanj je, da si udeleženci v neformalnem in sproščenem
vzdušju izmenjujejo izkušnje, pridejo do
novih in še kako potrebnih informacij, ki

Takojšnja hvaležnost je najlepša, prepozna je ničvredna. Grški pregovor
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Nataša Mihevc

Predsednica: Biljana Djaković
Naslov: Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220
Škofja Loka, tel. 04 62 07 200

Socialna služba CSS - URADNE URE
za zunanje stranke po predhodnem
dogovoru:
Pon: 13.00 - 15.00

(tel. pogovori 14.00 - 15.00)

Sre: 10.00 - 15.00 (tel. pogovori 13.30 - 14.30)
Pet: 11.00 - 13.00 (tel. pogovori 12.00 - 13.00)
Varovanci VDC Kranj, enota Škofja Loka, se nam znova
predstavljajo s svojimi izvrstnimi izdelki.

Grajaj človeka, kadar te sliši, in hvali, kadar te ne sliši. Neznan avtor
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Prvi na obisku

Novoletni praznovanji v CSS
Prihodnost naj rožnata nam se odpre,
naj srečno obdobje za nas se začne,
naj leto prihodnje ljubezni nam da,naj zdravja, lepote, sožitja bogato prida,
naj cvenka nasuje v vrečo brez dna!
Vse to nam privoščim iz vsega srca.
SREČNO!

Pričujoči dogodek je po svoji sporočilnosti
spadal še v okvir slovesne obeležitve 80.
obletnice odprtja takratnega Doma slepih
(danes Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka) in njegovih začetkov neprekinjenega delovanja, skrbi ter varstva
za odrasle slepe in slabovidne osebe iz
vse Slovenije ter kasneje tudi za starejše
prebivalce iz vseh štirih domačih občin.
V četrtek, 15. decembra 2016 je namreč
na obisk v CSS prišla ekipa 1. programa
Radia Slovenija, s stanovalci in direktorico Silvo Košnjek pa sta se o življenju in
delu v CSS pogovarjali novinarki Aljana
Jocif (urednica oddaje) in Andreja Čokl.
Med drugim smo jima povedali, kako se
stanovalci s pomočjo zaposlenih pripravljamo na prihajajoče božično novoletne
praznike, s čim vse nas običajno v tem
času razveselijo zaposleni ter kako praznično vzdušje občutijo, doživljajo slepi
in slabovidni stanovalci. Oddaja z gornjim
naslovom je tekla v živo, tako, da ni bilo
možno popraviti nobene pomotoma zarečene besede. Je bilo pa zato smeha več.

Za popestritev in razvajanje slušnih zaznav prisotnih v Burnikovi dvorani in vseh
poslušalcev pred radijskimi sprejemniki
sta s svojim bogatim, žametnim nastopom
poskrbela Rok in Sten, sicer člana skupine Rok'n'band. Še dobro zame, da je moj
dragi slep, ker sicer bi me, ob pogledu na
moje zvedave oči, najbrž nemudoma odpeljal iz dvorane, saj so bile med oddajo
venomer obrnjene v smeri obeh finih mladeničev.
Alenka Oblakovič

Mož in žena se skregata.
Ona reče: »Najrajši bi umrla!«
»Jaz tudi!« odvrne mož.
»Potem sem si pa premislila!«
Vnuk se pogovarja z dedkom:
»Dedi, a boš sladoled?«
»Ne, hvala!«
»No, zdaj pa še ti mene vprašaj!«

Tako hvaležen sem, da nikoli nimam slabega dneva. John Robert McFarland
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Naša receptorka mi je oni dan zaupala
svojo skrito željo - da bi na loteriji zadela popolni zadetek in bi z njim v našem
Domu, v severnem delu, zgradila 6. nadstropje, v katerem bi bila zelo velika dvorana, kjer bi lahko vsi stanovalci hkrati imeli
novoletno zabavo. Pa še naši zaposleni,
svojci in prijatelji zraven. V stilu poletnega
domskega in družinskega piknika. Zaenkrat so to zgolj njene in najbrž še čigave
lepe pobožne želje.
Nam pa res ni nič hudega, čeprav prihajajoče novo leto vedno znova praznujemo
v dveh ločenih skupinah in brez naših najbližjih. V manjši skupini se počutimo veliko
bolj »in«, mnogo močneje vpeti v glavno
dogajanje praznovanja, medsebojno tesno povezani v eno samo veliko družino.
Naši gostitelji, to so naši zaposleni, nam
v manjšem številu navzočih mnogo lažje izberejo mesto, kjer se počutimo res
lepo sprejeti, sproščeni in počaščeni. Pomembno je, da se stanovalci in ob nas
naši zaposleni na domskih praznovanjih
počutimo čim bolj prijetno, da smo vsaj za
kratek čas osvobojeni vseh bolečin, stisk

ter nesoglasij. Ob takih priložnostih je najlepše, če damo v ospredje naših odnosov
z drugimi svojo iskreno, pristno ljubezen,
resnično spoštovanje ter globoko hvaležnost do sebe in drugih ter hkrati do svojega in tujega življenja, dela, razmišljanja,
doživljanja, čutenja. Ljudje kot zvezde na
nebu podobni smo si, a vsak od nas po
svoje svetlo sijoče žari.

V sredinem popoldnevu, 21. 12. 2016 so
se na novoletnem praznovanju v glavni
domski jedilnici zbrali stanovalci iz oddelkov Mozaik, Livada in Klasje. Pri tem praznovanju je program domiselno povezovala toplo, simpatično navdihujoča delovna
terapevtka Romana. S svojim močnim glasom, odlično glasbo sta vse navzoče stanovalce in njihove gostitelje prijetno bogatila in praznovanje s kakšno sočno besedo
tudi močno zabelila člana skupine Duo
Frenky. Kljub temu, da so navzoči stanovalci teh oddelkov težje gibalno ovirani, so
bili za ples vsi zares močno, zavzeto motivirani. Zato so se živahno vrteli, vrteli in
vrteli. Saj ne pravijo brez potrebe, da sta

Samo človek ni hvaležen za dobroto, ki mu jo storiš. Etiopski pregovor
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opravo pred umazanijo? To bi, poleg naših delavk v pralnici, večkrat na dan želeli
vedeti tudi starši malo manj ali malo bolj
razigranih otrok in mladostnikov.
Ali veste v čem je razlika med božičkom
in dedkom Mrazom? Prvi le darila prinese, drugi ti pa lahko tudi s kakšno krepko,
vzgojno besedo pretirano samohvalo spodnese. Prav tako, kot to naredi sv. Miklavž.
petje pa ples najbolj učinkovita telovadba
in protibolečinska terapija.
Teden dni kasneje, 28. 12. 2016 so se v jedilnici zbrali stanovalci iz oddelkov Mavrica,
Zarja in Zimzelen. Moderatorka prazničnega programa je bila tokrat precej živahna
in ljubko hudomušna delovna terapevtka
Denis, pridružila pa se je tudi direktorica
Silva Košnjek. Za našo odlično slušno, vidno, vsesplošno čutno in gibalno aktivacijo
je poskrbel dobrovoljni, poskočni ansambel Starman. Na prvem praznovanju sta
stanovalce obiskala zelo priljubljena, dobrodušna, šaljiva in igriva moža: božiček
in dedek Mraz. Na drugo praznovanje pa
je med stanovalce prišel le prijazni, prešerno razigrani dedek Mraz. Božiček se je
očitno zataknil v sosedovem ali pa našem
visokem dimniku. Nič čudnega, ko pa nosi
štuporamo tako veliko vrečo z darili za vse
pridne, ubogljive, nadvse marljive, malo
večje in malo manjše otroke.
Nekaj se mi pa zdi zanimivo pri tem božičku. Ko on prinaša darila in se ob tem
vztrajno prebija skozi bolj ali manj ozke
dimnike v naših domovih, so njegova obleka, brada, kapa in vreča vedno brezmadežno čisti. Le s čim si zaščiti svoj obraz in

Da ne pozabim: dobra moža sta tudi tokrat
imela s seboj darila za stanovalce. Prav
vsakemu, ne glede na njegovo poslušnost,
sta poklonila par toplih, mehkih nogavic,
čokolado in novoletno voščilnico (izdelek
naših stanovalk). Na zunaj morda skromen dar naših zaposlenih stanovalcem, a
v srcu smo vsi stanovalci čutili hvaležnost
vsem darovalcem za njihovo dobro voljo,
spoštovanje in prijateljstvo z nami.
Na obeh praznovanjih sem se ob koncu
leta, v imenu vseh stanovalcev v CSS, iskreno zahvalila našim zaposlenim za vso
njihovo prijazno, ljubeznivo, požrtvovalno,
potrpežljivo, predvsem pa dobronamerno
in strokovno pomoč, podporo, nego, oskrbo, spremstvo ter nenazadnje na koncu poti
tudi slovo. Tu so bili resnično mišljeni vsi zaposleni v CSS, »od vrha do tal« in obratno,
kajti prav vsak od njih je vreden spoštovanja in hvaležnosti. Pa ne le zaradi svojega
profesionalnega dela, pač pa tudi zaradi
velikega obsega svojega osebnega življenja, ki ga ob svojem delu delijo, prepletajo,
povežejo v šopek z nami. Vede ali nevede,
predvsem iz srca. Vsi poznamo izrek: Kar
človek v sebi nosi, to okrog sebe trosi.

Po mnenju nekaterih naj bi bila božičkova oprema – njegova rdeča obleka, leteči
jeleni in drugo, povezana z rdečo mušnico, ki je bila po mišljenju biologov najljubša halucinogena droga evropskega severa. Posušeno rdečo mušnico so laponski
šamani namreč uživali v točno določenih odmerkih, v transu, ki ga je povzročila
mušnica, pa je šamanova duša zapustila telo in odplula v višje svetove, kjer je
navezala stik z nadnaravnimi silami. Nekateri raziskovalci zato domnevajo, da božičkov ''ho ho ho'' izvira iz evforičnega smeha ob zaužitju mušnice.
Vir: www.google.si

Hvaležnost
Bodimo hvaležni za streho nad glavo,
vsi jo nimajo …
Bodimo hvaležni za zdravje,
vsi ga nimajo …
Bodimo hvaležni za kos kruha,
vsi ga nimajo …

Bodimo hvaležni za vsako pomoč,
vsi jo nimajo …
Bodimo hvaležni za vsak nasmeh,
vsi ga nimajo …
Bodimo hvaležni, da smo doma v Sloveniji,
– vsi nimajo te sreče.

Marija Ana Petek

Alenka Oblakovič

Daleč od doma spoštujejo moškega po tem, kakšen je videti, doma po tem, kakšen je.
Kitajski
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Še par besed o dedku Mrazu in božičku.
Dedek Mraz se je v slovenski kulturi utrdil v času Jugoslavije. Temelji na ruskih
legendah okoli leta 1930, kjer se imenuje
Ded Moroz in je poročen s starko Zimo,
ki se po rusko imenuje Zima-staruha.
Dedek Mraz je otroke razveseljeval že
v carski Rusiji, njegov izvor pa je seveda še mnogo starejši, indoevropski. V
Sloveniji je obveljalo, da dedek Mraz živi
pod Triglavom, slikar Maksim Gaspari
pa je poskrbel za njegovo zunanjo podobo v slovenskem prostoru. Obleka, ki jo
nosi, je slovenska, s slovenskimi vzorci
na plašču ter tradicionalno polhovko na
glavi.

Posušeni strugi nismo več hvaležni za to, kar je prej dajala. Rabindranath Tagore
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Velika noč in barvanje pirhov
BILI SO MED NAMI


Postopek vročega barvanja: Jajca položite v lonec, naj bodo lepo eno poleg drugega. Dolijte hladno vodo, da bodo prekrita.
Dodajte žličko kisa ter nato naravno barvilo. Če je jajc veliko, naj ga bo več, ravno
tako pa tudi, če želite intenzivnejše barve.
Voda z jajci naj zavre, ogenj zmanjšajte in
kuhajte 15 minut. Jajca, obarvana z naravnimi barvili bodo imela mat videz. Če
želite, da se svetijo, kanite na bombažno
krpico nekaj kapljic olja in z njo zdrgnite
suha jajca.

Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
PETERNEL Anton (1928)

HABJAN Rudolf (1928)

MRGOLE Olga (1925)

PAJER Marija (1943)

ŽERDIN Antun (1931)

PETRIČEK Marija Ana (1935)

MEZEK Filip (1933)

FLANDER Felicita (1928)

MRAK Gabrijela (1921)

KAVČIČ Ivana (1935)

ŠVARC Tatjana (1927)

MIKLAVČIČ Franc (1932)

MLAKAR Ivanka (1925)

PODGORŠEK Vera (1934)

ŠMID Štefanija (1925)

ZELENIK Štefanija (1915)

DERLINK Marija (1915)

KOŠIR Frančiška (1925)

VODNIK Julijana (1928)

JEREB Ljudmila (1934)

ŠIFRAR Ljudmila (1930)

PRIMOŽIČ Johana (1932)

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






Kdor ne spoštuje, ni spoštovan.
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Povsem naravno in na zabaven način pirhe lahko obarvate s pomočjo rastlin (zelenjave, sadja in rož) ter z nekaterimi drugimi živili, tako svežimi kot konzerviranimi
ali zmrznjenimi. Z malo iznajdljivosti, npr.
s pomočjo voščenk lahko pred barvanjem
na jajca narišete vzorce (na to se barvilo
ne prime) in nastale bodo lepe in domiselne poslikave.

Barva sivke: vijolični grozdni sok (iz
vrste izabela); cvetovi vijolic z malo
limoninega soka.
Vijolično modra: cvetovi vijolic; manjša
količina olupkov rdeče čebule; hibiskusov
čaj; rdeče vino (temno, na primer metliška
črnina).
Modra: kompot iz borovnic ali

Jajca lahko obarvate na dva načina. Lahko dodate snovi za barvanje takrat, ko jajca kuhate ali pa jih barvate potem, ko so
že kuhane. Vendar so v prvem načinu običajno barve intenzivnejše in tudi postopek
je hitrejši in bolj praktičen.

zamrznjene borovnice; listi rdečega zelja

Barvila, ki jih dajo nekatere vrste sadja,
zelenjave in začimb, bodo na jajca prijela
tudi pri hladnem barvanju. Za hladno barvanje jajca prelijte s hladno vodo, dodajte
živilo z barvilom, žličko kisa in pustite stati
v hladilniku, dokler barva ne prime – dlje
kot bodo jajca stala, bolj opazna bo barva.

Rumena: limonini ali pomarančni olupki,

(vroče kuhanje).
Zelena: listi špinače (vroče kuhanje).
Rumenozelena: tenki olupki jabolk sorte
zlati delišes (vroče kuhanje).
listi korenja, semena zelene, kumina (vse
vroče kuhanje), kamilični čaj, zeleni čaj
Zlatorjava: semena kopra.
Rjava: močna prava kava, instant kava,
orehove lupine (vroče kuhanje), črni čaj.

Hvaležni bodite za nasvete in ne za hvalo. La Fontaine
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Spoštovanje, hvaležnost

Oranžna: korenje, čili v prahu, mleta
paprika, manjša količina olupkov rjave
čebule.
Rožnata: rdeča pesa, brusnice ali
brusnični sok, maline, sok vložene rdeče
pese.
Rdeča: velika količina olupkov rdeče
čebule (vroče kuhanje), češnjev ali
višnjev sok oziroma vložene višnje, sok
granatnega jabolka, maline.

Pretvorite številke v črke (npr. 13, 22, 4 = LUČ )
17, 16, 14, 13, 1, 5 _______________________________________
3, 23, 6, 21, 6, 15, 11, 6 ___________________________________
8, 18, 6, 8, 16, 18, 11, 6, 21, 16 _________________________________
17, 22, 19, 21, 16, 23, 1, 15, 11, 6 ________________________________
23, 18, 21, 15, 1, 18, 11, 6, 15, 11, 6 ______________________________
6, 15, 1, 12, 16, 15, 16, 4, 11, 6 __________________________________
12, 18, 6, 19, 16, 23, 1 ,15, 11, 6 _________________________________
12, 22, 18, 6, 15, 21 _________________________________________

Kateri spomladanski meseci in rastline se skrivajo v spodnjih premetanih besedah?
ČOKEZVN					

RATERG

CREMA					

ŠANJEČ

ETIROTABNC				

RAŽNAF

RALIP

Sreča izvira iz tega, da ne zahtevamo nič od jutrišnjega dne in smo hvaležni za to kar
nam je dano v tem trenutku.
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE

Včasih so starši otroke pogosto vzgajali v
pretiranem strahospoštovanju do staršev,
učiteljev in duhovnikov, oziroma katehetov.
Bog ne daj je bilo zameriti se komu izmed
teh! Pri tem je v resnici šlo za veliko mero
strahu pred neuklonljivo voljo, trdo besedo, grobim, nasilnim ravnanjem strogih,
bolj ali manj odločnih, velikokrat tudi krivičnih predpostavljenih. Bolj malo ali celo
nič pa ni bilo tu zraven pravega, pristnega
spoštovanja do človeka, njegovega dela,
ravnanja, znanja. Tudi dostojanstvo posameznika se je pogosto merilo glede na njegovo občo veljavo v družbi. Pri takem urjenju, doživljanju strahospoštovanja se ni
mogla razviti resnična hvaležnost, iz njega
so izšli zagrenjenost, hinavščina, maščevalnost, privoščljivost, zavidljivost ipd. In,
če v takem strahospoštovanju človek živi
večji del otroštva in mladosti, potem se
tudi njegove »posledice« močneje zakoreninijo v njem. Ko tako »negativen« mlad
človek odraste ter se čustveno osamosvoji
ter si želi spremeniti svoj odnos do sebe
in drugih, potrebuje veliko močnih izzivov
ljudi, ki jim zaupa, dobronamernih tujih
spodbud, ljubeznivih zgledov, predvsem
pa obilo lastne pripravljenosti, odločnosti,
trdne volje in neomajne vztrajnosti.
Spoštovanje in hvaležnost, teh dveh lepih
lastnosti se je torej potrebno prek (samo)
vzgoje najprej naučiti, ju v življenju čim
večkrat pristno, globoko v sebi občutiti ter
v vsakem dnevu živeti. Ju vedno znova
bogatiti z izkušnjami, predvsem pa obe

kot lastni vrednoti brezmejno in ne vsiljivo
ali posladkano, medsebojno deliti. Sama
bi tukaj kot nadaljevanje dodala še odpuščanje. Tudi tega se je potrebno naučiti.
Najbolje preko živih zgledov in lastnih izkušenj.
Zato je potrebno odpuščati najprej sebi in
takoj zatem tudi drugim, kajti kdor najprej
sam pri sebi iskreno poišče, si prizna in
si odpusti vse svoje napake, sebičnosti,
slabosti, pomanjkljivosti, izumetničenosti,
potem z lahkoto odpusti tudi drugim. V
vsakem izmed nas je delček drugega in v
vsakem drugem je delček nas. Ta trenutek
sva ti in jaz, ki v sebi združujeva vsaj majhen delček približno sedmih milijard ljudi
in majhen delček naju je navzoč v vseh
milijardah trenutno živečih zemljanov. Na
videz nekaj nemogočega, a vendar resničnega.
Ljubezen, tista prava, brezpogojna pa je
preplet celotnega življenja. V njej nikoli ni
prostora za životarjenje v oblasti zla. Ljubezen je neustavljivo vztrajanje vseobsegajočega spoštovanja, hvaležnosti in odpuščanja, z zavedanjem lastnega dostojanstva,

Večina ljudi pozabi na vse, razen na to, da ostanejo nehvaležni. Koran
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v dobrem pa tudi slabem trenutku bivanja.
V sozvočju s samim seboj ali v skupnosti
dveh, treh, štirih in več posameznikov. Ko
smo resnično hvaležni, se v prsih pojavi
prav takšna toplota, kot takrat, ko imamo
nekoga radi. Če v tem vztrajamo, čez nekaj
časa to res v sebi začutimo in bolj ali manj
zavedno razvijemo drugačen, bolj spoštljiv
pogled nase, na svoje življenje, na ljudi in
stvari v svojem življenju.
Kako izražam hvaležnost tukaj, v našem
domu? Rutinsko, jezno, s stisnjenimi zobmi, z grenkobo v sebi, hinavsko ali vendarle prijazno, ljubeznivo, spoštljivo? Ali spoštujem sostanovalca v njegovi različnosti,
sposobnostih, majhnosti? Ali sem nespoštljiva, nepotrpežljiva, osorna do vseh drugačnih ali le do mlajših, šibkejših od sebe?
Alenka Rebula piše: »Ko ljudje trpijo, pogosto postanejo krivični in napadalni. Važno je to prepoznati in z vsem najboljšim v
sebi kljubovati njihovi rušilni moči. V trpljenju, ki izvira iz upiranja resnici, postanejo
ljudje hudobni. Vztrajanje v položajih, ki jih
mučijo, jih polni s strupom.«
Nič ne bo bolje, če bom tudi jaz do takega človeka osorna, zadirčna, nesramna.
Če se mu v tistem trenutku ne zmorem
upreti z dobro voljo, nasmehom, spoštljivostjo, potem je bolje, da se mu umaknem
in počakam, da se najhujše pomiri, unese.
Ponižna tišina (to nikakor ni zategnjena tišina zaradi strahu) in nasmeh na obrazu
sta velikokrat najboljši način v odnosu z
verbalno grobim, nasilnim, brezobzirnim
človekom, če nimamo moči, volje, da bi se
nanj odzvali s »protistrupom«.

Ali spoštujem zaposlene, njihovo delo, odnos, ki ga imajo z menoj in drugimi? Mar
jemljem vse njihovo delo, vedenje, lastnosti kot samoumevno? Ali res spoštujem
delo, pristop zaposlenega, s katerim nisva
ravno »na isti valovni dolžini« ali se ne ujemava po temperamentu ali značajskih lastnostih? Lahko odpustim napako, ki jo je
drugi (ne glede na to ali je to sostanovalec,
zaposleni, svojec ali kdo drug) storil v odnosu z menoj ali mojim bližnjim?
V vsakem drugem nas običajno najbolj
moti ravno tisti delček, ki ga sami sebi nočemo priznati in si ga odpustiti. Ne mislite,
da vam sprašujem vest. Hvala bogu, za to
nisem ne pristojna in ne zaslužna. Lahko
jo sprašujem le sebi. In s temi vprašanji si
jo vsak večer, ker spoštovanje, hvaležnost
in odpuščanje so srčika mojih odnosov z
drugimi. Če povem po pravici, je tale moja
srčika zelo ubožna. Še pa še urjenja, čiščenja in obrezovanja bo potrebnega,
da se bo okrepila ter se bogato razrasla
v mojih odnosih, doživljanjih, občutjih.
Predlagam, da uvedemo tedenski krožek
hvaležnosti in spoštovanja. Stanovalci bi
dan za dnem pisali v dnevnik svoje iskrene hvaležnosti in zraven pripisali koga ali
kaj v tistem dnevu najbolj spoštujem. Vam
povem, da bi se klima najbrž spremenila,
ker bi »dnevnikarji« s svojo hvaležnostjo in
spoštljivostjo okužili še druge.
Sama sem odprta, zelo čustvena, večkrat
nepredvidljiva, hitra in glasna (občasno
tudi zaradi moje naglušnosti). Ivek je umirjen, razumevajoč, premišljen, predvsem pa
zelo potrpežljiv. Njegov moto je »hiti počasi«. Kako zelo, zelo, zelo sem hvaležna Ži-

Spoštovanje gradi mostove do ljudi.
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE
vljenju, ki mi ga je podarilo! Ob njem se počutim varna, sprejeta, ljubljena. In ravno to
mi daje pogum, zaupanje, da si upam odpreti vedno bolj skrite, bolj temne, meglene,
s pajčevino zapredene kotičke moje duše
in jih postopoma osvetliti, očistiti, spremeniti. Zato vam še toliko močneje, bolj osebno
preizkušeno polagam na srce: spoštujmo
se sami in med seboj. Bodimo iskreno hvaležni sebi in drugim. To dvoje je od nedavnega moto mojega življenja. Kar ne izkusiš,
doživiš v sebi, ne moreš podeliti z drugimi.
Če te starši teh stvari niso naučili kot otroka, se moraš kot odrasel v tem uriti sam
in s pomočjo, podporo in razumevanjem
svojih najbližjih. Pa čeprav šele po 50. letu.
Žal rastoča kvantiteta življenja ne pomeni
hkrati tudi premo sorazmerne rasti kvalitete
odnosov med nami.

Pomlad v mladosti
Sprehajam se po vrtu,
že vse zeleni,
pa vidim sosedo,
ko rožce sadi.
Lepo jo pozdravim,
pa stopim do nje
in jo povprašam,
kako ji kaj gre.
Vse mi pokaže,
vse razloži,
kako rožci se streže,

Potem mi pa pravi,
da j' sama doma,
ker mož in pa tašča
k zdravniku sta šla.
Me je v hišo povabila,
kavico skuhala,
kozarček nalila.
Ko tako sva kramljala
mi mars'kaj pove,
kako v zakonu se dela,
da boljše ti gre.
Prijazno jo vprašam,
če to še drži,
da dobre stvari
so zmeraj vsaj tri.
Me postrani pogleda,
pa malo zardi,
potem mi pa pravi,
da se kuhat mudi.
Jaz jo tolažim
naj nič ne hiti,
ker pri zdravniku
se čaka vsaj uri dve, tri.
Kako sva končala
za javnost to ni,
le spomin mi ostal je
na mlade te dni!

da lepše diši.

Mirko

Ko smo precedili vodo, se ne zmenimo več za cedilo.
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UTRINEK DNEVA
Hvaležna sem, da sem se rodila v družbi,
kjer se lahko svobodno gibam in živim brez
strahu, da bo na moj dom padla granata
ter me ranila ali celo pokončala. Možnosti,
da ljubiš in spreminjaš življenje, pogled na
svet, da raziskuješ, deluješ, se razvijaš in
dopolnjuješ so pri nas neizmerno večje kot
na vseh vojnih področjih našega planeta.

ZAPOJMO PO NAŠE

Če se bomo osredotočali le na slabo: pomanjkanje denarja, vse več bolezni, težave v odnosih, razočaranja, bomo pozabili, da obstaja okrog nas svetloba ... Zato
bodimo hvaležni za mir, radost, lepoto in
ljubezen, ki so v nas pa okrog nas. Kajti za
to smo rojeni.

Veseli pastir

Alenka Oblakovič

Znova izvrsten nastop
Ko sem se med božičnimi prazniki zopet
podala na obalo med svojce, enostavno,
kakor po navadi ni šlo brez sproščanja ob
glasbi. Bilo je ob dnevu slovenske samostojnosti. Zvečer smo vsi prisluhnili tradicionalnemu božičnemu koncertu mestne
mladinske pihalne godbe (Pihalni orkester
Koper), kjer je nekdaj igral tudi moj nečak.
Prireditev z Bonifike je bila na visoki umetniški ravni.
Odličnim godbenikom, ki jih je vodil novinec Borut Vatovec so se pridružile mlade mažoretke. Kaj hitro si lahko ugotovil,
kako nam plesalke mojstrsko podajajo
svoje gibe. To sem brž slišala, spoznala,
da s tega mladega kadra resnično čez leta
nekaj bo. Mažoretke je na oder spremilo
bobnanje orkestra skupaj z našim veličastnim, mogočnim aplavzom.
Po prostoru se je slišala naša himna.
Med mnogimi skladbami s srečanja bi recimo omenila eno točko programa, nekakšno
delo v športnem duhu, v duhu olimpizma.
Vseh točk sporeda več ne vem, le nekatere.

Zelo so se me dotaknile večno popularne
uspešnice, s katerimi mi je srce ogreval
Slavko Ivančič. Naslovi napevov: Ko mene
več ne bo, Potegnem črto, Solinar stari.
Pevec je vse te umetnine izvajal s pravim
temperamentom ob spremljavi kitari. Neverjetna moč je izžarevala iz njegovega
barvitega glasu. Pri pesmi o solinarju nas
je pozval, naj z njim pojemo refren. Sprva nam ga je seveda sam predstavil. Za
njegovimi točkami smo poslušali ženski
pevski zbor pod vodstvom Maje Cilenšek.
A tu me je naravnost presenetilo ubrano,
sijajno nenavadno moduliranje pevk pri
priljubljeni božični pesmi Sveta noč – prehajanje do mnogih tonalitet.
Zadržim se še pri Radetskem maršu na
koncu koncerta. To je vendar spadalo k
takšnemu prazničnemu vzdušju.
Ves čas prireditve so tudi godbeniki dali
vse od sebe. In koncert je brez najmanjših
nevšečnosti povezoval Iztok Novak Izi.

Prošnja je vroča, zahvala pa hladna. Nemški
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Nataša Mihevc

Zakrivljeno palico v roki,

in pojem in ukam veselo,

za trakom pa šopek cvetic,

da z gôre v goró se glasi.

ko kralj po planini visoki
pohajam za tropom ovčic.

Naj drugi okoli po sveti

Saj tukaj na sončni višavi

jaz hočem na gori živeti,

le sam sem, le sam gospodar,

tu sreča, tu mir je doma.

živejem po pameti zdravi,
za muhe mi ljudske ni mar.

si iščejo slave, blaga,

Za čredico krotko popeval
bom pesemce svoje sladké,

Nikomur tu nisem napoti,

dolincem glasno razodeval,

napoti ni meni nikdo;

kar polni mi srečno srce.

kdo čisto veselje mi moti,
kdo moti življenje mirnó?

Ne, palice svoje ovčarske

Nikdár ne zmrači se mi čelo,

in rajši ko krone cesarske

nikdár ne stemné se oči,

cvetice na glavi imam!

za žezlo kraljévo ne dam,

Spoštovanje je kot zrak- potreba po spoštovanju je kot potreba po zraku.

23

Št. 64 - April 2017

Št. 64 - April 2017

POMEMBNI DOGODKI

Kje se najlepše in najboljše živi

Pa še nekaj preteklih utrinkov iz
preostalega sveta

Po štirih letih je 2. januar postal spet dela
prost dan. Za to so poskrbeli poslanci konec decembra, ko so odločili, da bomo Silvestrovo znova praznovali dva dni.
Sredi januarja je v letošnji zimi prvič zapadel sneg. Kot vedno so se s prvim sneženjem in poledico poslabšale vozne razmere. Sicer je bila letošnja zima bolj suha,
z malo ali nič dežja. Predvsem pa je bila
mrzla. Tako so letos po dolgem času zamrznila jezera, bajerji in reke.

Če je bilo leto 2016 najtoplejše leto na globalni ravni, pa za leto 2017 razmere, ki so
bile v zimskih mesecih ne kaže tako. Nizke temperature, pospremljene s snežnimi
meteži in orkanskim vetrom so povzročale
težave na Balkanu in Mediteranu. Sneg,
ki je zasul območja, ki sicer tega niso bila
vajena, denimo Dalmacijo, Grčijo in otoke.
Sneg je prekril tudi Španijo, kjer je padlo
25 cm snega. V Benetkah pa so bili snega
veseli predvsem turisti. Nizke temperature
so presenetile tudi Bližnji vzhod.

Januarja so slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu v Franciji stopili v klub
najboljših. S srčnostjo in borbenostjo,
ki so jo pokazali na igrišču so osvojili 3.
mesto na svetu. Prvo mesto je pripadalo
Franciji, druga pa je bila Norveška. Med
našimi bronastimi fanti so bili tudi trije Škofjeločani.
Smučarka Ilka Štuhec je osvojila dva zlata globusa. Postala je dostojna naslednica
upokojene smučarke Tine Maze, ki je letos na Pohorju odpeljala zadnjo smučarsko vožnjo.
Letos naši skakalci, sicer niso dosegli takih uspehov, kot so jih lani s Petrom Prevcem, a sta letos v ospredje stopila tudi njegova brata Domen in Cene. Za naslednje
leto pa držimo pesti za še boljše uspehe
naših orlov. Ne moremo pa spregledati rezultatov naših skakalk iz Poljanske doline.
Ema Klinec je postala mladinska svetovna
podprvakinja, tretja pa je bila Nika Križnar.

Sicer pa Slovenke osvajajo svet. Po prvi
dami v Beli hiši Melaniji smo dobili še prvo
damo v kuhinji. Svetovna znana akademija, ki podeljuje prestižne nagrade najboljšim kuharjem sveta je za najboljšo kuharico na svetu izbrala Ano Roš iz Kobarida,
ki sicer do svojega 18. leta sploh ni znala
kuhati. V kuhanje se je zaljubila, ko je spoznala svojega moža, gostilničarja iz Hiše
Franko.
Februarja je revija Finance na podlagi različnih kazalnikov sestavila lestvico, kje v
Sloveniji se najbolj živi. Mogoče nepričakovano, a najbolje se živi v Železnikih. Na
drugem mestu so Cerklje na Gorenjskem,
sledijo pa Žiri. Prvim trem krajem na lestvici sledijo Gorenja vas – Poljane, Škofja
Loka, Komenda in Idrija. Kar pomeni da so
vse štiri občine naše UE med najboljšimi
desetimi v Sloveniji.
Na začetku marca je v 80 letu umrl legendarni televizijski voditelj Sandi Čolnik, ki se
je gledalcem vtisnil v spomin s svojim šarmantnim glasom. Dolga leta je vodil oddajo Večerni gost.

Spoštovanje mi pove, do kod smem, ko se bližam drugemu, in do kam smem spustiti
drugega, da se še čutim varna v svojem dostojanstvu.
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V Italiji je sredi februarja snežni plaz zasul
hotel v mali vasici sredi Abrucev, v osrednji Italiji, le 45 km stran od obale Jadranskega morja. Umrlo je 20 ljudi.
21. februarja pa je zaprisegel 45. predsednik ZDA Donald Trump. Nova ameriška prva dama je tako postala Slovenka
Melanija.					
Velika Britanija je po referendumu pričela
postopek izstopa iz Evropske unija. Je pa
letos Britanska kraljica Elizabeta II. praznovala 65 let vladanja. V starosti 90 let
gospa še vedno opravlja večino svojih obveznosti.
Če smo prej omenili lestvico, kje v Sloveniji se najbolje živi, pa poglejmo, kje na svetu so ljudje najsrečnejši. Po raziskavi ZN
je na prvem mestu Norveška (na lestvici
155 držav). Poročilo razkriva, da denar ni
ključen za občutek sreče. Američani npr.
kljub dvigu dohodkov vztrajno padajo na
lestvici in so na 13. mestu. Norveški sicer

sledijo Islandija, Švica in Finska. Slovenija
je pristala na 62. mestu. Od bivših jugoslovanskih držav je Srbija na 73. mestu,
Hrvaška pa na 75.mestu.
Pripravila sem vam nekaj malega novičk o
preteklih mesecih, vsem bralcem pa želim
prijetno in sončno pomlad. Družite, povezujte se, bodite ustvarjalni in svet okoli vas
bo vedno zanimiv in poln doživetij.
Uroška Uršič

Po svetu vsem so znane,
brez njih življenja ni,
so skromne, spoštovane,
le eno vsak dobi.
(emam)

Žito in hvaležnost rasteta samo na dobri zemlji. Nemški
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NAGRADNA IGRA
Čemu pripisujete veliko vrednost in večji pomen?
Kako je smiselno živeti?
V 63. številki je bilo vprašanje

Koliko stanovalcev je letos prejelo priznanje za
bivanje v Centru?

Kako se odločate ko imate možnost izbire?
Kaj je vaše življenjsko vodilo?

ŽIVLJENJSKE VREDNOTE
je tema, ki ji želimo posvetiti prihodnjo,

Pravilni odgovor na vprašanje je 28 stanovalcev
a tokrat pravilnega odgovora ni bilo.

65. številko časopisa Štirje letni časi
V rubrikah
KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,


Novo vprašanje, ki vam ga zastavljamo je:

Kako imenujemo bolezen za katero so
značilne motnje spomina?
Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom,
lahko oddate v recepciji Centra najkasneje do

31. maja 2017
Izžrebane stanovalce posameznih številk časopisa v letu 2017
čaka ob koncu leta skupna nagrada oz. presenečenje!

MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,
ČISTO VSAKDANJE STVARI,
ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,
RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,
POMEMBNI DOGODKI,
IZ STARE ZAKLADNICE in
POGLED V PRETEKLOST

Prispevke lahko oddate osebno, po pošti ali na e-naslov:
natasa.kalan@css-sl.si
najkasneje do

26. maja 2017
KAR LAHKO STORIŠ DANES,
NE PRELAGAJ NA JUTRI!

Če želite biti uspešni, morate spoštovati samo eno pravilo – da nikdar ne lažete sebi.
Paulo Coelho
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Štirje letni časi je časopis
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Stara Loka 31, Škofja Loka
Glavna urednica: Nataša Kalan
Uredniški odbor: Romana Kumer, Denis Kamnar,
Uroška Uršič, Marinka Kozjek, Zvonka Mur, Andreja Sušnik
Slikovno gradivo: Arhiv CSS Škofja Loka
Priprava za tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
Tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
April 2017 - 400 izvodov
www.css-sl.si

