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POZDRAV POMLADI 

 

 Hitro nam minevajo dnevi. Od naših prejšnjih Drobtinic se je marsikaj zgodilo. 

V januarju smo v Domu praznovali obletnico, upihnili smo prvo svečko. Lepo je bilo. 

Zahvalila bi se vsem, ki ste kakorkoli pomagali in pripomogli k radostnemu vzdušju 

praznovanja. 

 Februarja smo s kulturnim programom počastili našega pesnika Franceta 

Prešerna. Otroci iz osnovne šole so se prišli pokazat v pustnih maskah. 

Marca smo se pripravljali na prihod pomladi, izdelovali velikonočne vizitke in se 

veselili toplih sončnih ţarkov. 

 April je prinesel praznik Vstajenja; blagoslov velikonočnih jedi, velikonočni 

zajtrk, slovesna maša – spet praznovanje. 

 Praznovanje pa lahko razumemo tudi malo drugače. Ne samo polne mize 

dobrot  in običajev, marveč se ob praznovanju lahko tudi »praznimo«, odloţimo 

bremena in skrbi, da potem lahko naloţimo nove obveznosti in naloge.  

 

 Prihaja poletje, dnevi se daljšajo in vedno topleje postaja. Bunde in plašče 

bomo  zamenjali za  laţja oblačila, sonce nas bo zvabilo na plano, večkrat se bomo 

srečali na vrtu, zorali bomo njivo, da bomo »imeli kaj delati«, odšli bomo na izlet…  

 

 Zopet bomo imeli razloge za praznovanje in lepo je praznovati z vami. 

 

Katica Mikelj, v.d. direktorice 

 

 
Nastop otrok iz vrtca v Srednji vasi za pusta 
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VELIKONOČNI PRAZNIKI V LITURGIJI CERKVE 

 Velika noč je največji krščanski praznik. V njem kristjani praznujemo bistvo 

naše vere, Kristusovo vstajenje. Z njim pa upamo in verujemo tudi v naše 

vstajenje. 

 Praznovanje se začne ţe s Cvetno nedeljo, ko k blagoslovu prinesemo zelenje 

in se pri slovesni maši spomnimo Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem pred 

začetkom njegovega trpljenja. Po Cvetni nedelji sledi praznovanje Velikega tedna, 

ki ima svoj vrh praznovanja v Velikem četrtku, Velikem petku, Veliki soboti in Veliki 

nedelji. 

 Na Veliki četrtek pri dopoldanskih mašah v stolnih cerkvah škofje posvetijo 

in blagoslovijo krstno olje (uporablja se pri krščevanju) in sv. krizmo (uporablja se 

za krst, birmo, mašniško posvečenje, ob posvetitvi cerkve, oltarja, zvonov….) in 

blagoslovijo bolniško olje (uporablja se za »previdevanje« bolnikov–bolniško 

maziljenje). Pri tej maši duhovniki skupaj s svojimi škofi obnovijo tudi duhovniške 

obljube. Pri večerni maši na Veliki četrtek pa se vsi verni ljudje zahvaljujemo za 

zakrament sv. maše, kjer Kristus v kruhu in vinu vsakič na novo pride k nam v 

Evharistiji. Poleg tega nam je ta večer postavil zapoved medsebojne ljubezni. V 

znamenju tega je On, kot Bog, učencem umil noge. Ta večer pa se spomnimo tudi 

na zakrament duhovništva, ki ga je  Kristus postavil na ta dan in da škofije v Cerkvi 

na Slovenskem običajno podeljujejo na praznik s. Petra in Pavla –29. junija.  

 Na Veliki petek je poleg pepelnične srede, s katero vsako leto kristjani 

začenjamo postni čas, strogi post. Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko se 

nikjer na svetu ne obhaja sv. maša. Ta dan se spominjamo Jezusovega trpljenja in 

smrti na kriţu. Tega se posebej spominjamo ob štirinajstih postajah kriţevega pota 

in z obredi velikega petka. Osrednje praznovanje tega dne pa je poslušanje poročila 

o Jezusovem trpljenju in češčenju kriţa. Ta dan nikjer ne slišimo zvonjenja in 

molčijo tudi orgle. 

 Velika sobota zjutraj je namenjena blagoslovu velikonočnega ognja na 

katerem gospodinje pripravijo velikonočne dobrote. To jutro blagoslovimo tudi 

vodo, s katero potem verniki blagoslovijo svoje domove. Vsa sobota je namenjena 

češčenju Jezusa v Boţjem grobu. Popoldne pa se udeleţimo blagoslova velikonočnih 

jedi, ki ima v sebi veliko simbolike. Šunka, meso in kruh predstavljajo Jezusovo 

telo. Potica  predstavlja Kristusovo krono. Pet rdečih pirhov spominja na kaplje krvi 

in Kristusove rane. Hren simbolizira ţeblje, s katerimi so Jezusa pribili na kriţ. 

Pomaranče so simbol gobe, s katero so Jezusu dali piti kis. Velikonočno praznovanje 

nadaljujemo zvečer s slovesnim bogosluţjem. Pri njem imata poseben pomen 
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hvalnica velikonočni sveči, ki prestavlja Vstalega in pa krstno bogosluţje z 

obnovitvijo krstnih obljub. 

 Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega 

čudeţa naše vere, ki je vstajenje Kristusa od mrtvih. Skrivnost vstajenja lahko 

razumemo samo v moči vere, ki je preseţni boţji dar. Jezus nas je s svojim 

trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in 

dokončne besede v našem ţivljenju. Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje na 

osnovi pričevanj mnogih oseb, ki se jim Je Jezus prikazal in jim z očitnimi znamenji 

dokazal svoje istovetnosti in resničnost (prikazuje v dvorani zadnje večerje, dva 

učenca na pot v Emavs, neverni  Tomaţ, ribji ulov in »piknik«ob Genezareškem 

jezeru…). Po starodavni navadi so po ţupnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim. 

 Na velikonočni ponedeljek ţelimo še utrditi našo vero v vstalega Jezusa tudi 

na ta način, da to veselo novico podelimo s prijatelji in se skupaj poveselimo. Zato 

ta dan obiščemo naše prijatelje, sorodnike in znance in jim voščimo veselo in 

radostno ALELUJO. 

Ivan Jagodic, ţupnik 

Gaspari - Velikonočna 
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CVETNA NEDELJA 

 Ni slovenskega kraja, kjer na cvetno nedeljo ne bi nesli k blagoslovu šopov 
spomladanskega zelenja, v spomin na Oljsko goro. V Bohinju butarici pravimo 

HBANCA. Ţegnanje hbanc in oljčnih vejic je teden pred veliko nočjo. 
 

 V hbnaco so ponavadi povijali mladike različnih dreves, da je bilo 
blagoslovljeno vse drevje, ki nam daje sladkega sadja ali trdega lesa. V hbanci je 

moralo biti 7 vrst lesa, kar simbolizira 7 zakramentov, na hbanco so obesili tudi 
jabolka. 

 

 Včasih pa so otroci (za kakšen dodaten dinar seveda) zelo radi nesli k 
ţegnanju tudi oljčne vejice in hbance starejših ljudi.  

 
 Oljčnih vejic in preprostih šopkov pa se ne da primerjati z butarami na 

kmetih. In čemu kmetu toliko blagoslovljenega šibja? Meščan je ponavadi zataknil 
oljčno vejico za podobo ali ogledalo in jo je čez leto komaj kaj uporabil. Kmet pa je 

po blagoslovu butare le-to razdrl in razdelil na našteto krajev (v hiši, hlevu, skednju 
… ), kjer naj bi mu varovala imetje, ţivali, pridelek. 
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VELIKI TEDEN 

 V velikem tednu (teden pred veliko nočjo) so ljudje večinoma doma, kjer se 

pripravljajo na velikonočne praznike. Gospodinje imajo polne roke dela. Hišo je 

treba pospraviti in počistiti od vrha do tal. V starih časih so hišo v tednu pred veliko 

nočjo tudi prebelili. 

VELIKA SREDA 

 
 V cerkvi, v stranskem oltarju, postavijo boţji grob.Poleg boţjega groba je 

prazen kriţpokrit z belim prtom. Okrog pa cvetje. 
 

VELIKI ČETRTEK 
 

 Na veliki četrtek utihnejo zvonovi in orgle. Pravimo, da jih zaveţejo in to za 3 
dni. Po domovih gospodinje na ta dan perejo samo velikonočne prte, nič ostalega 

perila.Na veliki četrtek zvečer kristjani praznujemo postavitev dveh zakramentov, 
zakramenta evharistije in mašniškega posvečenja.  

 

VELIKI PETEK 
 

 Veliki petek je dan ţalosti. Spominjamo se Kristusovega trpljenja in smrti na 
kriţu.  Na veliki petek so Jezusa Kristusa kriţali. Na ta dan v cerkvi ni maše, 

namesto tega potekajo obredi velikega petka, med katerimi pomemben del 
zavzemajo slovesne prošnje za vse potrebe in čaščenje kriţa. Zapovedan je tudi 

strogi post. Na oltarju ni nobenega cvetja, tam sta postavljeni samo dve beli sveči. 
Tabernakelj je odprt in prazen. 

Povsod tudi  velja, da se na veliki petek ne sme delati na polju, prav tako se ne 
sme prati perila. 

 
VELIKA SOBOTA 

 Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki blagoslavljajo velikonočni ogenj in 
vodo, s katerima verniki blagoslovijo svoje domove. Na velikonočnem ognju 

gospodinje pripravljajo velikonočne dobrote. V cerkvi čez dan vlada tišina. Maše so 
šele v večernem času. 

 Velikonočno praznovanje začnemo zvečer s slovesnim bogosluţjem, pri 

katerem imata poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja vstalega 
Kristusa in krstno bogosluţje oziroma obnovitev krstnih obljub.  

 Popoldne je blagoslov velikonočnih jedi–ţegenj. K blagoslovu dekleta 
prinesejo košaro, v kateri so: 

- Suho meso simbolizira Kristusovo telo, 
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- Rdeči  pirhi so simbol kaplje krvi 
- Hren predstavlja ţeblje, 

- Potica in ostalo pecivo simbolizirajo trnovo krono 
- Pomaranča ( simbolizira gobo namočeno v kis, s katero so dali Kristusu piti ) 

Jerbas ali košaro pokriva bel prt, na katerem je izvezen velikonočni motiv ( to je 
jagnje z zastavico ). 

Jerbas z velikonočnimi dobrotami je svojčas k ţegnanju nesla najstarejša, še 
neomoţena hči. 

 
 

 

NEDELJA - VELIKA NOČ 
 

 Tretji dan po kriţanju, na nedeljo,  je Jezus Kristus vstal od mrtvih. 

 V navadi je, da je zgodaj zjutraj v nedeljo v fari vstajenska procesija po vasi, 
na čelu katere nosijo kip vstalega Kristusa. Še neporočeni fantje nesejo bandera 

(farno bandero in podruţnična bandera). Tudi v naši fari je tako: pred vsemi 
banderi  je bandero farnega zavetnika sv. Martina. Sledijo še vsa bandera iz 

podruţničnih vasi. Poudariti je treba, da gredo farani v procesiji za banderom iz 
svoje vasi.  

 Na vsako okensko polico hiše, mimo katerih gre procesija, farani postavijo 
kipe Jezusa in Marije, obesijo velikonočne prte, priţgejo sveče ter okrasijo z roţami. 

Med procesijo ˝odveţejo ˝ zvonove, ki slovesno zvonijo in nabijajo. Po koncu maše 
je v navadi, da se druţina zbere pri velikonočnem zajtrku. Gospodinja na mizo 

postavi pri ţegnu v soboto blagoslovljene jedi ( potico, pleče, hren, pirhe, kruh ). 

 
 Velika noč je največji krščanski praznik. Tako velik, da je prepovedano delati 

ali hoditi od doma. Dovoljeno je iti samo v cerkev. 
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VELIKONOČNI PONEDELJEK 
 

 Praznični zbranosti, ko so bili vsi ljudje doma, sledi velikonočni ponedeljek, 
dan sprostitve. Ljudje gredo na obiske k svojcem in prijateljem, odpravijo pa se 

tudi na kakšen prijeten izlet. Velikonočni ponedeljek je dela prost dan. 
 

BELA NEDELJA ALI MALA VELIKA NOČ 
 

 Praznovanje velike noči se konča naslednjo nedeljo, ki ji  pravimo tudi Bela 
nedelja ali mala Velika noč. Bela nedelja je prva nedelja  po veliki noči. V 

krščanstvu je znana tudi pod imenom nedelja boţjega usmiljenja. Ime izvira iz 
starokrščanskih časov, ko so novokrščenci ves teden po veliki noči prihajali v cerkev 

v belih oblačilih. Bela oblačila, znamenje čistosti, so izpričana od 4. stoletja, 

poseben pomen so dobila v 17. stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki noči 
uvedli skupinsko prvo obhajilo. Na štajerskem in dolenjskem  je bila še na začetku 

20. stoletja navada, da so na ta dan vabili botre na kosilo. Za belo nedeljo se 
prihrani nekaj jedi iz velikonočnega ţegna, tudi drugače je jedilnik podoben 

velikonočnemu. 
 

Jana Urbanc, medicinska sestra 

 

KAKO SE POGOVARJAŠ Z MANO?  

 V tokratnem prispevku ţelim spregovoriti o bolezni, za katero strokovnjaki 

vedo povedati, da je v porastu, saj ţal narašča skupaj s povečevanjem števila 
starih ljudi. Skupno ime za njene različne oblike je demenca. Pomeni postopen 

upad moţganskih funkcij, ki zajemajo spomin, pozornost, govor in tudi sposobnost 
reševanja problemov.  

 Zdravi ljudje si teţko predstavljamo, kako se počuti in kaj doţivlja človek, ki 

je obolel za demenco. Gospa iz Anglije Christine Bryden je opisala svojo izkušnjo 
ţivljenja z boleznijo (Bryden 2005; v: Miloševič Arnold 2007). Pravi, da ima pogosto 

občutek, kot da je v njeni glavi megla, večkrat se počuti utrujena in zaspana, ima 
teţave s številkami, zgodi se, da ji sredi stavka zmanjka besed in pozabi, kaj je 

ţelela povedati.  

 Običajni vsakodnevni opravki, ki se zdravim ljudem zdijo rutina, so za obolelo 
osebo zelo naporni. Ne ve, kako naj se loti opravila, npr. oblačenja ali umivanja. 

Večino časa ima občutek, da ne zmore nečesa narediti ali pa, da je nekaj naredila 
narobe. Teţave ima s hojo, saj drugače doţivlja prostor, robovi stopnic pa se ji 

nekako odmikajo in ne ve, kam mora stopiti, da bo prav. Zelo jo moti, kadar 
naenkrat sliši dvoje ali več glasov – ne more se osredotočiti. Motijo jo ţive barve in 

pisani vzorci. Počuti se “kot, da vidi nad prepadom, v katerega bo vsak čas padla”. 
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 Še bi lahko naštevala opise ga. Bryden, pa vendar se mi zdi, da bo dovolj za 
ugotovitev, da takšno ţivljenje predstavlja velik napor, pri katerem je vsakršna 

pomoč soljudi dobrodošla oz. ţe kar nujna. Predpogoj za pomoč pa je osnovno 
razumevanje in predvsem sporazumevanje z dementno osebo. Kljub njeni bolezni 

se ne smemo obnašati, kot da samo mi vse vemo o njej - vsekakor ne moremo 
vedeti, kako se počuti in česa si ţeli. Da pa bi to lahko izvedeli, moramo v pogovoru 

z njo upoštevati nekaj pravil. 

 Ne sme se nam muditi, saj s hitrostjo ne bomo ničesar dosegli. Dobro je pred 
začetkom pogovora preveriti ali nas oseba vidi in sliši. Stavki naj bodo kratki in 

jasni. Slabo bi se obneslo: “Ura je ţe osem, sedaj se bova oblekla, nekaj pojedla in 
šla na sprehod.” Bolje bi bilo: “Ura je osem.” (pri tem pokaţemo na uro). “Oblekla 

se bova.”, ko se oblečeta, pa šele: “Nekaj bova pojedla.” in tako naprej.  

 Ne sprašujemo je vprašanj, ki se začnejo z “zakaj”, saj ne bo znala utemeljiti. 
Ne uporabljamo preveč splošnih vprašanj, kot je npr. “Kaj ţelite za večerjo?”. 

Lahko, da ne ve več, kaj pomeni večerja, ali pa ji je preteţko poiskati in ubesediti 
izbiro. Bolje je vprašati: “Boste jedli kruh ali solato?” (če obstaja ta moţnost, 

zraven pokaţemo na jed). Kadar oseba deluje zmedeno, je dobrodošlo, če ji 
ponudimo pomoč. Če bo ta ponujena na lep, preprost način brez nepotrebnega 

komentiranja dogodka, jo bo oseba z veseljem sprejela.  

 Pri druţenju z obolelimi, se moramo zavedati, da je njihovo ravnanje 
posledica bolezni in ne njihovih osebnostnih lastnosti. Njihove sposobnosti so trajno 

zmanjšane, zaradi česar potrebujejo našo pomoč, ponujeno z določeno mero 
razumevanja in spoštovanja.  

Lit.: Miloševič Arnold, V. (2007), Komunikacija z osebami z demenco. V: Mali, 

J.Miloševič Arnold, V., Demenca – izziv za socialno delo. Fakulteta za socialno delo 
(131-149). 

Alenka Zorč, socialna delavka 

 SRČNO POPUŠČANJE 

 KAJ JE SRČNO POPUŠČANJE 

 Srčno popuščanje ali srčna insuficienca se pojavi, ko srce ne zmore dovolj 

učinkovito črpati krvi in tako zagotoviti telesu zadostnega dotoka kisika in hranljivih 
snovi. Posledica je utrujenost, ki je izrazita ob telesnem naporu ter slabša 

preskrbljenost organov s kisikom in hranilnimi snovmi. Ker srce ne črpa dovolj krvi, 
ta zastaja za srcem, kar povzroča zalivanje pljuč s tekočino in posledično oteţeno 

dihanje. Slabši pretok skozi ledvica vodi k zadrţevanju tekočine v telesu in 
nastanku oteklin (nog, trebuha, notranjih organov). Srčno popuščanje se lahko 

razvije postopoma ali hitro, odvisno od osnovne srčne bolezni. 
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 Srce vzdrţuje normalen pretok krvi s pospešenim utripanjem, s povečanjem 
iztisa in povečanjem srčne mišice. Za telo je to dobro, za srce pa je to škodljivo. 

Mehanizmi, s katerimi srce vzdrţuje normalen pretok krvi, sčasoma ne zadostujejo 
več in še oslabijo delovanje srca. 

 Vzroki so tudi koronarne srčne bolezni, visok krvni tlak, redkeje pa napake 

srčnih zaklopk ali kardiomiopatije (bolezni srčne mišice). 
Dejavniki tveganja so še: kajenje, debelost, telesna neaktivnost, prekomerno 

uţivanje alkohola in visok holesterol v krvi. 

Med presnovnimi boleznimi pa je vse pomembnejši vzrok sladkorna bolezen. 

 ZNAKI SRČNEGA POPUŠČANJA 

 Zmanjšana zmogljivost 
 Oteţeno dihanje (dispnea), ki se sprva pojavlja pri naporih, kasneje pa tudi v 

mirovanju 
 Močno bitje srca pri naporih (npr. med hojo po stopnicah) 

 Pogostejše tiščanje na vodo ponoči  
 Kronični kašelj, ki se pojavlja pri obremenitvah 

 Hladne okončine 
 Zadrţevanje vode  pljučni edem, in soli v telesu 

 Modrikavost ustnic, nosu in uhljev 
 Izkašljevanje neproduktivnega izločka. 

 Šibkost oziroma hitra utrujenost 
 Otekanje gleţnjev in nog (periferni edemi) 

 Izguba apetita in trebušne teţave  

 Nereden hiter srčni utrip 

 POSLEDICE 

 Nezdravljeno srčno popuščanje zmanjšuje posameznikovo zmoţnost za 
telesne napore in s tem kakovost njegovega ţivljenja, napredovanje bolezni pa 

lahko tudi vodi v odpoved srca. 
 Če srčno popuščanje pravočasno prepoznamo in pravilno zdravimo, se bolniku 

ne bo treba omejevati ali pa bodo potrebne le manjše omejitve in bo še naprej 

lahko ţivel skoraj tako, kot je bil vajen pred pojavom bolezni. 
Ob pojavu dušenja, hropenja in nemira naj oseba takoj poišče zdravniško pomoč. 

 ZDRAVLJENJE 

 

 SPREMENJEN  NAČIN ŢIVLJENJA, kar pomeni omejevanje vnosa 
tekočin in soli, telesna aktivnost, vzdrţevanje normalne telesne teţe, prenehanje 

kajenja in pitja alkohola … 
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Pomembno je redno tehtanje in vzdrţevanje stalne telesne teţe. Omejevanje soli in 
vode, sploh kadar se pojavijo znaki zadrţevanja vode v telesu. 

Danes je pomembna tudi redna telesna vadba saj z njo izboljšamo mišično 
presnovo, mišice se okrepijo in izboljša se krvni pretok skozi njih. Priporočljiva je 

zlasti hoja. 
 Z ZDRAVILI, kjer je pomembno, da upoštevamo navodila farmacevta in 

zdravnika. Pred uporabo preberemo navodila in se ob pojavu stranskih učinkov 
posvetujemo z zdravnikom. Pomembno je tudi dosledno jemanje zdravil. 

Z zdravili predvsem poskušamo odstraniti teţave, izboljšati kakovost ţivljenja in 
zmanjšati umrljivost. 

 

Monika Polanc, vodja zdravstvene nege 

 

KOTIČEK ZA NAŠ VRTIČEK 

 Pa je prišla POMLAD. Teţko smo jo čakali, saj v Bohinju vse pride bolj kasno, 

tudi pomlad. In ker je to čas, ko se vse prebudi, oţivi, cveti, brsti in dehti, bomo 

tudi mi, domski vrtičkarji, pljunili v roke in prekopali (po bohinjsko preštihali) naš 

mali vrtiček za domom. Ko bodo gredice lepo urejene, pognojene in pripravljene, 

bomo vanje posejali in vsadili razno seme in sadike. Ne bo prav veliko, bo pa nekaj, 

za kar bomo skrbeli čez poletne mesece ter se nato veselili pridelkov. Največ bo 

začimb, da bodo lahko iz kuhinje hodili ponje, ko bodo pripravljali okusne juhe s 

sveţo zelenjavo iz DOMAČEGA VRTA. Ne bomo pa pozabili na korenje, čebulo, 

solato, kolerabico, cvetačo… Skupno delo in skrb za vrt nas bosta zopet druţila in 

povezovala, lepi pridelki nas bodo razveseljevali, prijetne vonjave, ki se bodo širile 

z in okoli vrta nas pomirjali, kadar bomo v toplem dopoldnevu ali mirnem večeru 

posedali na klopci ob njem. Zraven bomo prisluhnili čričku, ki bo godel v travi, 

ščinkavcu, ki bo čebljal v goščavi in zvonu sv. Martina, ki nam bo s srebrnim 

zvončkljanjem boţal ušesa. Se boste spraševali kako gredo skupaj: vrt, zemlja, 

sadike, hlevski gnoj in srebrno zvončkljanje? Pridite v poletnih dneh (jutrih ali 

večerih) posedat ob naš mali vrtiček, pa boste videli slišali, doţiveli… razumeli. 

 V jesenskih Drobtinicah, pa vam bomo stran popestrili še z kakšno fotografijo. 

Pa lep vrtičkasti pozdrav do naslednjič. 

 

Saša Urh, varuhinja 
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ČISTILNA  AKCIJA V DOMU SV. MARTINA 

 V okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu smo  tudi v Zavodu sv. 

Martina v petek, 16. aprila, očistili okolico doma. Vreme nam je bilo naklonjeno, 

zato je bil uţitek ob delu toliko večji. Stanovalci in zaposleni doma smo pridno 

pometali in urejali vrtičke. Stanovalci, ki nam zaradi svojega zdravstvenega stanja 

niso mogli pomagati, pa so nam dajali moralno podporo in uţivali v toplih sončnih 

ţarkih.   

Barbara Mlekuţ, tajnica 

 

Udeleženci čistilne akcije  pri delu 

 

DAN V DOMU SV. MARTINA 

 Rada bi vam predstavila en dan bivanja v Domu sv. Martina. Imamo določen 

dnevni red, kot se tudi spodobi za tako ustanovo. Pa poglejmo: vstajamo bolj 

pozno, ob 7. uri. Pri nas ne velja pregovor »Rana ura, zlata ura!«. Ob 12. uri je 

kosilo in po kosilu počitek – seveda, kdor ga ţeli po obilnem kosilu. Ob 16. uri je 

malica – čaj in še kaj zraven. Večerjamo ob 18. uri. Večere pričakujemo različno, 

največ v sobah ob televizijskih sprejemnikih.  

 Veselimo se pomladi, da bomo lahko šli v naravo. Za zdravje in dobro počutje 

skrbijo zaposleni in fizioterapija. Vsak dan imamo vaje za razgibavanje. Za zabavo 

povabimo pevske ansamble ali pa otroke iz sosednjih krajev, da nam popestrijo 

dan.  

Lojzka Košir, stanovalka  
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OBISK ČLANIC DRUŠTVA UPOKOJENCEV IZ BLEDA 

 V ponedeljek, 12.04.2010 so v Dom prišle na obisk gospe iz Društva 

upokojencev iz Bleda. Prišle so nam zapet nekaj zelo lepih pesmi, ki smo jih z 

veseljem poslušali. Kdor pa je znal, je še sam zapel zraven. Posebno presenečenje 

pa so gospe pripravile za stanovalce, ki so v Dom prišli iz Bleda. Prinesle so nam 

kremšnite, da smo se lahko posladkali z njimi. V zahvalo smo jim podarili lep 

prtiček. Z upanjem, da se kmalu spet vidimo, smo se poslovili. Še enkrat se jim 

lepo zahvaljujemo za lepo popoldne in sladke dobrote.  

Terezija Ščančar, stanovalka 

 

MEDGENERACIJSKO SREČANJE STANOVALCEV DOMA IN DIJAKOV ESIC 
KRANJ 

 

        Dijaki ESIC Kranj so v četrtek, 8. 4. 2010, v okviru ESS projekta 
"Medgeneracijsko soţitje in osebnostna rast" za stanovalce pripravili kulturno-

glasbeni in plesni program. S svojim nastopom so stanovalce očarali Ţan in Ališa 
(latinsko ameriški ples), Lara (kitara), Verena (klavir, vokal), Urban (violina, viola), 

Sonja (harmonika), Anica (ples, povezovanje programa), Marta (flavta), Lucija 
(vokal), Maša, Karmen in Anita (ples), Jure (tehnika) ter Uroš (ples). 

       Koordinatorica projekta prof. Tanja Ahčin je v nagovoru predstavila projekt, 

katerega glavno vodilo je medgeneracijsko povezovanje in aktivno preţivljanje 
prostega časa starostnikov ter mladine. Po končanem programu so dijaki in 

starostniki v prvi delavnici ustvarjali ptičke iz gline, v drugi pa so stanovalci dijake 
naučili, kako izdelati lične cofke iz volne. Tako dijaki kot stanovalci so bili nad 

svojimi izdelki navdušeni in ugotovili, da se v vsakem izmed njih skriva umetniška 
ţilica.  

      Pred slovesom so dijaki vsem stanovalcem doma izročili darila z voščilnicami in 

glinenimi izdelki. Jure je posebej za dom napisal haiku, ki bo odslej krasil eno od 
sten. Tudi stanovalci so dijake prijetno presenetili, saj so jim podarili čudovite 

vezenine in copatke. V upanju in z ţeljo, da se naslednje leto ob istem času 
ponovno snidemo, smo se polni lepih vtisov od upokojencev in osebja poslovili.  

        Zapisala mentorica DS ESIC Kranj, Gimnazija: Vesna Arh, prof. 

    To je tisto pravo! Šola ni samo ustanova, kjer se učimo izključno po zasnovanem 

učnem načrtu, pač pa hram, kjer se učimo za ţivljenje in iz ţivljenja, ki nam ponuja 

mnogo več, kot izključno samo knjige, hram, kjer oblikujemo osebnost in 

postajamo dobri in boljši (so)ljudje! Bravo!!!    Špela Klakočar, dijakinja ESIC Kranj 
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      Dijaki, ki so nastopali, so svoje delo opravili (tako kot vedno) odlično. Odkrili pa 

so še svoje skrite talente na delavnicah. Medgeneracijska vez se je s skupnimi 

aktivnostmi starostnikov in dijakov le še bolj poglobila. Veselimo se takih in 

podobnih srečanj tudi v prihodnosti. Hvala vsem za lepo doţivetje. 

Vesna Arh, prof. ESIC Kranj 

 

DOM SV. MARTINA 

Čas miru, kraj modrih ljudi, 

kjer pesem znova začne se ti. 

Vztraja, ţivi, 

da upanje vzleti, 

prijateljstvo rodi, 

ki v poznih letih moč bodri 

in se v srečo spoji 

Vse to nam daješ ti, 

Bohinjski dom sv Martina, 

hvaleţni smo ti. 

Haiku je napisal Jure Ferjan, Gimnazija ESIC Kranj 
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MIRKO GORJUP 

Ob otvoritvi Doma je bilo veliko besed  o tem, kdo od Bohinjcev pride 

stanovat  k nam. Beseda se je ustavila pri g. Gorjupu. Profesor, ki nam je v naših 

osnovnošolskih letih podajal svoje znanje in pokončno drţo. Vsi smo ga spoštovali 

in ponosna sem bila, da sem vsakomur lahko povedala, da je profesor sedaj v 

domu, se dobro počuti in je zadovoljen. 

V njegovem novem okolju sva se veliko pogovarja. Gospod je pokazal svojo 

neţno in dobrohotno dušo. Veliko je govoril o svoji mami, o »napakah«, ki jih je 

naredil v ţivljenju in bi jih rad popravil. 

Najbolj pa mi bo ostala v spominu njegova pozitivna naravnanost in 

ţivljenjska energija.  

»Vsak dan  ţelim narediti vsaj eno drobno dobro delo svojemu bliţnjemu«. To 

si je gospod Gorjup zadal  vsak dan sproti in tudi izpolnjeval. 

Zares sem mu hvaleţna za vse pogovore, nasvete in kritike, ki sva si jih zaupala. 

 

Katica Mikelj, v.d.direktorice 

 

 

 
 

G. Mirko pomaga pri peki kruha 
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90 LET JUSTINE ŢVAN 

Justina Ţvan iz Stare Fuţine je začetek aprila praznovala 90 let. V Zavodu Sv. 

Martina v Srednji vasi, kjer prebiva ţe eno leto, sta jo obiskala ţupan Občine Bohinj  

Franc Kramar in podţupan Anton Urh predstavnik Rdečega kriţa Stanko Odar in ji 

čestitala za visok jubilej. 

Justina se je rodila 2. aprila 1920 v Srednji vasi, po domače »na Kuharici«, 

očetu  Matevţu in mami Ani. Oče, ki je bil lovec in ga včasih po več dni ni bilo 

domov, je preţivljal  številno druţino. Bilo je enajst otrok: trije fantje in osem 

deklet, od katerih so štiri sestre še ţive. 

Mladost je preţivljala v vasi Studor, kamor so se kasneje preselili. V času 

vojne, kot sama pove, je bilo zelo hudo, ker so starše in dve sestri Nemci zaradi 

sodelovanja s partizani selili na Bavarsko, ona pa jim je ušla. 

Leta 1946 se je poročila s sovaščanom Valentinom, ki je kupil nedograjeno 

hišo v Stari Fuţini, kamor sta se kasneje preselila. Moţ je hodil v sluţbo, ona pa je 

doma gospodinjila. Obdelovala sta tudi nekaj zemlje in imela kravo. Ukvarjala sta 

se s turizmom in oddajala sobe gostom. Svojih otrok nista imela, je pa Justina s 

svojimi skrbno spletenimi copatki obula mnogo dojenčkov. V prostem času je rada 

priskočila na pomoč domačim in sorodnikom v Studoru in Češnjici, kjer ima še 

danes bratrance in sestrične ter njihove druţine. Po moţevi smrti je ţivela sama – 

vse do lani, ko si je poškodovala nogo in je potrebovala dodatno pomoč. Zato je 

prišla stanovat v Zavod Sv. Martina, kjer se dobro počuti in je zelo rada v druţbi. 

Tu je svoje znanje o pletenju copatk za dojenčke posredovala tudi sostanovalcem.  

Vsi, ki jo poznamo, ji ţelimo še veliko zdravja in zadovoljstva. 

 

                                                                                                                               

Sorodniki ga. Justine 
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ANGELA DIJAK 

Sem Angela Dijak, rojena 25.09.1932 na Koprivniku nad Bohinjem. Vse 

ţivljenje sem samska. V mladosti sem bila pastirica pod Triglavom in oskrbovala 

kočo na Planjavi z mlekom. Kasneje sem odšla v Dravograd za kuharsko pomočnico 

v ţupnišče. Leta 1975 pa sem nastopila sluţbo kot čistilka v domu za slepe in 

slabovidne v Škofja Loki, kjer sem bila do upokojitve. Nakar sem se preselila v 

občinsko stavbo v Komendo. Tam pa sem tudi veliko pomagala v ţupnišču. 

V septembru 2003 sem odšla v dom starejših občanov v Kamnik. Tam sem 

imela svojo sobo, saj sem najraje sama, ker veliko berem. Redno sem zahajala k 

maši in pripravljala vse potrebno za mašo in vodila molitve. Pomagala sem v 

kuhinji, kadar so me potrebovali. Pela sem pri domskem zboru, veliko sem hodila. 

Vsak mesec sem šla na organizirano romanje. Čeprav se nisem imela kaj 

pritoţevati, pa sem z veseljem prišla v Dom v Srednji vasi. Zares rada bi preţivela 

zadnja leta bivanja prav v domačem okolju. Saj od Srednje vasi res ni daleč do 

Koprivnika, kjer imam pokopane starše. Ţelela sem biti v objemu čudovitih gora, 

katere sem mnogokrat prehodila, tudi na Triglavu sem bila kar sedemkrat. Sicer pa 

tudi tukaj nadaljujem svoje aktivnosti v zvezi z mašo, rada pa se vključujem tudi v 

ostalo dogajanje v Domu. 

 

Ga. Angela se udeležuje čistilne akcije 

Angela Dijak, stanovalka 
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MARIJA PURGER 

Marija, po domače Mici, se je rodila 21.1.1920 v Selcih nad Škofjo Loko, 

materi Frančiški Berce, gospodinji pri Oštermanovih. Oče, Franc Šparovec je bil 

oblastveno izprašani tesarski mojster z Lipnice. Svojo rano mladost je preţivljala v 

njej najdraţjem rojstnem kraju, na katerega jo veţejo lepi spomini. Nazadnje ga je 

obiskala pred dvema letoma, v spremstvu vnukinje in njene druţine.  

Po 8 letih sta se z mamo preselili v Kropo, v stanovanje na Petnakovc. To je 

bila sosednja hiša Šolarjeve gostilne, v kateri je mamo Frančiško čakala nova 

sluţba. V Kropi je nato obiskovala osnovno šolo, po njej pa šla v uk k šivilji 

Sivarjevi. V tistem času ji je mama kupila čisto nov šivalni stroj, ki je še danes pri 

hiši, za katerim je presedela ure in ure, ko je šivala za dom in za druge. 

Ţivljenje v kovaški Kropi je imelo svoj čar. Spoznala je nove ljudi, spletla so 

se nova prijateljstva. Še danes se zelo rada spominja teh let, ţivo in z nekim 

posebnim občutkom opisuje razne dogodke in sestrični ji pravita, da je ţivi leksikon. 

Kar vprašajte jo, kako so na velikonočni ponedeljek bili parngo za dolgo njivo, 

kakšne jaslice je naredil Čačmanov Lenart ali pa o kroparskem učitelju, o Joţi 

Bertonclju… Le dajte, ne bo vam ţal! Naj vam pove legendo o podobici s Kapelce! 

Mogoče jo pregovorite, da vam zapoje kroparsko kolednico… 

Ko je bila stara 14 let, se je mama Frančiška poročila in spet je bila na vrsti 

selitev. Tokrat na Javornik, k Štrumbljevim. Tudi tam se je hitro vţivela, saj so bili 

ljudje prijazni in pripravljeni pomagati novim sosedom. Na Jesenicah je eno leto 

obiskovala gospodinjsko šolo, ki so jo vodile priznane kuharske učiteljice. Učenke so 

še dolgo po tem ostale dobre prijateljice, z nekaterimi je ohranila stike do danes.  

Prišla je vojna, z njo obvezno delo v ţelezarni in nato spet selitev. Sedaj so se 

selili na Koroško Belo, h Kosmačevim. Leta 1952 se je poročila z Emilom Purgerjem 

iz Gabrovice pri Črnem Kalu, ki je prišel na Gorenjsko s trebuhom za kruhom, saj 

ga je po koncu vojne doma pričakalo pogorišče. V tistih revnih, teţkih, povojnih 

letih je vendarle posijal sončni ţarek. Ţenin je pred poroko zadel glavni dobitek na 

loteriji, tako da sta si lahko privoščila imenitno ohcet. 

Naslednje leto se jima je rodila prva hčerka Katica, čez dve leti še Mimica in 

čez pet let najmlajša, Martina. Tik pred njenim rojstvom se je ţe četrtič selila, in 

sicer v ţupnišče belške cerkve. Skupaj z moţem, ki je bil poleg redne sluţbe v 

ţelezarni, 20 let meţnar na Koroški Beli, je čistila in krasila cerkev, urejala ţupnijski 

vrt in še marsikaj. Hčerke so ji pri tem vedno pomagale in jo razveseljevale z 

dobrimi uspehi v šoli in športu. Prišla so leta, ko so se poročile, si ustvarile druţine, 
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se odselile. Tudi moţ je veliko prezgodaj, star šele 67 let, zaradi slabega srca, 

zapustil ta svet.  

Drugega ji ni kazalo, kot da se tudi sama, neuradno sicer, upokoji in odseli. 

Ţe petič! Nov dom je dobila na Hrušici, v garsonjeri, kjer je ostala najdlje, 26 let. V 

vseh teh letih je bilo zelo malo dni, ko se zjutraj z avtobusom ni odpeljala k maši na 

Jesenice. 

Kdo bi mogel prešteti vse nogavice, rokavice, puloverje, kape, šale in še in še 

stvari, ki jih je spletla, izvezla, nakvačkala, zašila ali kako drugače izdelala. Njene 

izredne ročne spretnosti in smisel za estetiko so ji vedno priskrbele novo delo. Pa še 

en poseben dar ima. Zdravilni! Brez posebnega medicinskega znanja je 

Zaveljcinovemu Tinu naravnala zlomljeno roko, tako da so mu v bolnici nadeli samo 

še mavec. Še danes ji je od srca hvaleţen za to pogumno dejanje. 

In ko se takole ozira nazaj na svoje dolgo ţivljenje, z zadovoljstvom 

ugotavlja, da je bilo bogato – pa ne po materialni plati. Bogato z mnogimi lepimi, a 

tudi bridkimi doţivetji. Še hvala Bogu, da na koncu v spominu ostanejo samo lepi. 

Hčerke smo ji hvaleţne za vse znanje, nasvete in bogate izkušnje, ki nam jih je 

posredovala, za poţrtvovalno varstvo naših otrok. Vnukinje Ines, Nataša, Alenka, 

Mateja, Nadja in Nina so skoraj vse ţe »na svojem«, pravnuki in pravnukinje 

Aleksej, Patricija, Magdalini-Justina, Timon, Martin in Junona pa zdaj zdaj 

pričakujejo še sedmega. 

Da bi še dolgo časa lahko rekli: »Bom mamo vprašali….« 

Martina Purger, hči 

 

FRANČIŠKA UČAKAR 

Rodila se je 26.1.1918 v skromni kmečki druţini na Mlaki  pod Starim vrhom, 

ki še spada pod Selško dolino. V šolo je hodila v eno uro oddaljen zaselek Javorje. 

To je pa ţe Poljanska dolina. Druţina se je teţko preţivljala, saj je bilo osem otrok. 

Ţiva je le še slavljenka mama Francka. Oče je med drugimi oglaril in izdeloval za 

druge okoličane lesene in pletene izdelke za vsakdanjo kmečko rabo. Kakor hitro so 

otroci odrasli, so morali v tabrh h premoţnejšim kmetom. Med drugimi so si 

pomagali tudi z nabiranjem in s prodajo posušenih gob in podobnimi. 

S šestnajstimi leti je šla v Kranj k starejši sestri, ki je delala v takratni 

Jugobruni. Sestra ji je pomagala, da se je tudi Francka zaposlila v tej tekstilni 
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tovarni. Leta 1936 je doţivela znani štrajk tekstilnih delavcev. V tovarni je spoznala 

mizarja Albina Učakarja iz pod Limbarske gore nad Moravčami. 1938 leta sta se 

poročila in leto pozneje se jima je rodil sin Albin. Naselili so se v majhno stanovanje 

na Laborah pri Kranju. Nekako kot drugi so preţiveli vse tegobe druge vojne. 1947 

leta se jima je rodil drugi sin, ki pa je kmalu po rojstvu umrl. 

Ponovno se je zaposlila v kranjski Iskri. Sin Albin je prišel do poklica, se 

oţenil in, kot pravijo, postavil na svoje noge. Tako so se s skupnimi močmi lotili 

gradnje hiše na Orehku pri Kranju. Leta 1969 so se vselili. Pridruţil se jim je vnuk 

Andrej in pet let kasneje še vnukinja Meta. Tega leta se je tudi Francka upokojila. 

Dela ji ni zmanjkalo. Razen varstva vnukov in skrbi za invalidnega moţa je imela 

veliko veselja z roţami in vrtom. Leta 1981 ji je v 74 letu starosti umrl moţ. Ni 

mirovala. Zaprosili so jo za nego starejše sosede. To je trajalo tri leta. Potem pa je 

še sedem let v soseščini gospodinjila in varovala dva otroka. Tudi sestro je 

negovala, preden je odšla v dom za starejše.  

Ni bila najboljšega zdravja. Naj omenim samo črne koze v mladosti. Noge oz. 

oţilje  so jo pestile ţe od rojstva prvega sina. Potem se je pojavila še tuberkuloza, 

pol leta se je zdravila  v bolnišnici na Golniku. Nazadnje  je lani tako oslabela, da si 

je ţelela iti v dom za starejše. Prehudo je bilo. Saj so bili pogosti obiski patronaţnih 

sester in zdravnice ter prevozi v zdravstvene domove. Upajmo, da se bo v vašem 

domu dobro in varno počutila, da bo zadovoljna z vami in vi z njo. 

Albin Učakar, sin 

 

INTEVJU Z BARBARO MLEKUŢ 

1. Barbara, povej nam kaj o sebi. 

Stara sem 28. let in prihajam iz Nomenja.  Imam hčerko, ki je stara dve leti. S 

svojo druţino ţivim v hiši staršev. 

2. Kje si preţivela otroštvo?  

Do četrtega leta starosti smo ţiveli v stanovanjskem bloku v Boh. Bistrici, potem 

pa smo se preselili v hišo na Nomenju. Tako, da sem otroštvo preţivela na vasi. 

Med poletnimi počitnicami sem veliko dni preţivela v Stari Fuţini, kjer smo s 

sestričnami hodile na jezero. 
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3. Imaš kaj otrok? 

Ja, imam dve leti staro hčerko Nejo. 

4. Kaj rada počneš v svojem prostem času? 

Rada se ukvarjam s športom, vendar v zadnjih letih, ko imam hčerko, nimam 

veliko časa in energije za šport. Včasih s fantom izkoristiva lep dan in seveda, če 

imava varstvo, odideva v gore. Ţelela bi si, da bi bilo teh dni v letošnji pomladi in 

poletju malo več.   

5. V sluţbi nadomeščaš tajnico Janjo Hodnik, kako si zadovoljna s 

svojim delom?  Si se morala hitro  uvesti?  

Z delom sem zadovoljna. Ja, uvajanje je bilo kar kratko, tako da moram kdaj 

tudi nadlegovati Janjo po telefonu, ampak k sreči mi rada pomaga, tako, da ni 

problema.  

6. Kako bi opisala svoje delo? 

Delo se mi ne zdi tako zahtevno. Potrebna pa je natančnost in pripravljenost 

sodelovanja z ostalimi, ki delajo v pisarni.    

7. Si v tem kratkem času, kar hodiš v sluţbo, ţe uspela spoznati naše 

stanovalce? 

Stanovalce sam kar hitro spoznala, ker so po večini zelo odprti in pripravljeni na 

pogovor. Predvsem tisti iz stanovanjskega oddelka, ki se veliko zadrţujejo v 

recepciji in velikokrat popestrijo dan s kakšno  hudomušno pripombo.  

Intervju opravila Alenka Zorč, socialna delavka 

 

 

INTERVJU S STANOVALCEM DARKOM LENARDIČEM 

1. Gospod Darko, za vas lahko rečemo, da ste kar nekaj let hodili v šolo, 

kajne? 

Res je. Po poklicu sem profesor geografije. Delati sem začel v Osnovni šoli 

Koroška Bela in potem na  Osnovni šoli Tone Čufar. Kasneje pa sem do konca svoje 

delovne dobe učil v Gimnaziji Jesenice. Zraven sem učil še v večernih šolah in 

raznih tečajih za pridobitev ustrezne izobrazbe za različne poklice. 
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2. Kako vam je bilo všeč opravljanje poklica profesorja?  

Učenci so bili v redu. Nikoli nisem imel večjih problemov ne z delom ne z 

disciplino v razredu. Kontakt z učenci je bil pozitiven, dobro smo se razumeli. Me je 

pa pojezilo, kadar se je kdo snov napiflal, kot rečemo, ni pa razumel, za kaj se gre. 

Tega pa nisem maral. Učitelj se je moral potruditi, da je predavanje pripravil 

zanimivo. Jaz sem npr. pripravil diapozitive o nekem kraju, potem pa sem povedal 

še kakšno šalo v zvezi s tem krajem. To so se radi smejali. Sicer pa, če bi se danes 

še enkrat odločal  za poklic, bi ponovno izbral prosveto. Lepo smo se imeli tudi na 

raznih izletih, ki smo jih pripravili za učence. Hodili smo si ogledovat znamenitosti 

po celi takratni domovini, šli smo tudi v Dubrovnik. 

3. Imate pa tudi zanimiv konjiček. Ali lahko poveste, kateri je to?  

Imel sem tri konjičke, sedaj v zadnjem času sem jih pa malo opustil. To so 

filatelija oz. zbiranje znamk, te zbiram ţe od 15 leta dalje. Potem pa še 

numizmatika oz. zbiranje starega denarja ter starih razglednic. Najbolj sem se 

navdušil za znamke. Imam kar nekaj albumov čistih in oţigosanih znamk. Začel 

sem jih pa zbirati, ker je bil takrat po vojni tak čas, da se s čim drugim nisi mogel 

ukvarjati. Ničesar ni bilo. V trgovini nisi mogel kupiti npr. bonbonov, vse je bilo na 

karte. V tistih časih so znamke pomenile zame zabavo.  

4. Iz katerih krajev vse imate zbrane znamke?  

Pri zbiranju sem se specializiral na nekaj drţav, to so bile bivša Jugoslavija in 

sedanja Slovenija. Od ostalih drţav pa sem zbiral znamke s tematiko flore, favne ali 

športa. Če bi zbiral kar vse povprek, bi bilo to preveč. Znamke sem dobival preko 

dopisovanja z drugimi zbiratelji iz celega sveta – naslove sem dobil v biltenu 

filatelističnega društva.  

5. V Dom ste prišli v januarju lansko leto? Kako ste sprejeli  preselitev? 

Ni mi bilo teţko, lepo sem šel, ker sem vedel, da grem v prijeten dom. Za dom 

sem se odločil sam, prostovoljno in brez odpora.  

6. Kako si popestrite dan v domu?  

Rad grem na sprehod, berem časopis, gledam televizijo ali pa klepetam s 

sostanovalci. Pomagam tudi pri delu v delovni terapiji. Redno pridem tudi na 

jutranjo telovadbo.  
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7. Kaj bi svetovali drugim, ki razmišljajo o odhodu v dom?  

Naj se lepo sprijazni in tako mu bo veliko laţje prebivati v Domu, kot pa če pride 

in se ves čas grdo drţi. Je pa to odvisno od karakterja človeka, nekateri so ţe po 

naravi bolj slabovoljni drugi pa veseli.  

Najlepša hvala vam za pogovor.  

Intervju opravila Alenka Zorč, socialna delavka 

 

G. Darko sodeluje na prireditvi za kulturni dan 

 

PROSTOVOLJSKO OBISKOVANJE STAREJŠIH 

Ob začetku leta  smo  se prostovoljci  odločili, da bomo obiskovali stanovalce 
doma sv.Martina. Nekajkrat smo se zbrali z g. Alenko in se pogovarjali o 

stanovalcih doma preden smo jih obiskali. Sedaj vsak petek hodimo zabavat in 
kratkočasit starejše. Nekajkrat je bilo obiskovanje preklicano zaradi bolezni ali 

kakršnega drugega razloga.  

Z obiskovalci se pogovarjamo o njihovi preteklosti (sluţbi, otroštvu, druţini…). 
Kdaj pa kdaj je kapnila tudi  kakšna solza na preteklost a se je tudi hitro posušila. 

Vsak obisk je nekaj posebnega in vedno se zelo zabavamo. Stanovalci se nas zelo 
razveselijo, mi pa prav tako njih.                                                  

   Petra Ravnik, Karin Remškar, prostovoljki 
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POMLADNA 

Zima se je poslovila 

samo še rep po gorah pustila                                 

topla pomlad je tu 

vabi nas na pisane poljane. 

Vsi travniki so v zelenju 

 Drevesa se s popki bahajo  

Pomladne cvetice dišijo, 

Zdi se ti, da si v raju. 

Stopam po stezici za vasjo 

Vejice trhle pod nogami šumijo, 

Zraven potoček ţubori, 

V daljavi se ptica glasi… 

Vonj po sveţem zraku, 

Tišina naokrog… 

Pod grmom mi mahajo zvončki, 

Veselo zaţviţga ţafran, 

Vijolice kimajo z glavo, 

Vesele so, sončen je dan! 

Hladen piš vetra mi misli prepodi 

Regrata polno okrog zeleni, 

Hitim ga nabrati 

Ni časa za sanje, 

Narava prehitro potegne te vanje! 

 

Maja Grm, medicinska sestra 
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PREGOVORI 

Sv Pankracij, Servacij in Bonifacij so ledeni moţje, če prej slane ni bilo, tudi 

pozneje nebo mrzlo. 

Kakor se Medarda zdani, vreme še 40 dni trpi. 

 

Ako je deţ na Cirila in Metoda, oreh in kostanja domala ogloda. 

 

Če Velikega šmarna sonce peče, dobro vince v sod priteče. 

 

SMEH NAM POLEPŠA DAN 

Janezek vpraša ţupnika: 
“Gospod ţupnik, kakšna je razlika med mamo in atom?”  

“To je pa teţko razloţiti,” odgovori ţupnik. 
Janezek še vedno vztraja, zato ţupnik popusti: 

“Dobro. Kakšno številko čevljev nosi tvoja mama?” 
“38.” 

“Kaj pa ata? 
“43.” 

“No vidiš, Janezek, med nogami je razlika.”  

Ti si moje Sonce, moja Venera … je šepetal fant, ko se je stiskal k dekletu. 

"Raje bi bila tvoj Saturn!" 

"Zakaj pa Saturn?" 

"Saturn ima prstan!" 

Upokojenca, 70 let. Ona ga pošlje v trgovino: 

»Kupi kilo moke in kilo sladkorja.« 

Čez eno uro se moţ vrne s kilogramom pralnega praška. Ona ga nadere: »Bedak! 

Naročila sem ti dve stvari! Kje imaš pa mleko?« 

 

Pripravila: Jana Urbanc, medicinska sestra 
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ŠE SO POŠTENI LJUDJE MED NAMI 

Po poti iz trgovine Mercator v Srednji vasi  sem, ne da bi vedel , izgubil 

denarnico. Da se mi je to pripetilo sem videl šele v svoji sobi Doma sv. Martina, ko 

mi je tajnica pripeljala najditelja z mojo denarnico.  

Res je , da v denarnici ni bilo veliko gotovine, večja škoda bi lahko nastala s 

pridobitvijo mojih osebnih dokumentov in kartic.  

Na tem mestu se poštenemu najditelju Tadeju Mencinger iz Savice  javno 

zahvaljujem  za storjeno dejanje. Še so pošteni ljudje med nami. 

 

Marjan Košir, stanovalec  

 

NAGRADNE UGANKE 

Izšla je ţe prva številka našega časopisa  in prve štiri uganke. Upam, da niso 

bile preteţke in, da so vam krajšale čas, ko ste razmišljali. 

Kaj pa nagrada? Ste jo bili veseli? 

Pred vami je druga številka našega časopisa in nove štiri uganke, upam, da 

niso preteţke, da jih boste z veseljem rešili in se potegovali za nagrade, ter da vam 

bo čas hitreje mineval. In, da bo naš nabiralnik vedno poln pravilnih odgovorov! 

Veliko sreče! 

Jana Urbanc, medicinska sestra 

 

V  BOHINJU  IMA  DEŢ  MLADE 

Čeprav pravijo, da ima v Bohinju deţ mlade v Ukancu, je bila pa tudi  ţe 

večkrat suša. Če ni deţevalo mesec dni, je bila včasih takoj procesija pri svetem 

Janezu. Ljudje so plačali mašo svetemu  Janezu, pa tako so mu zaupno molili, da 

jih je večkrat, ko so šli nazaj s procesijo, ţe pošteno napralo, da so bili do koţe 

premočeni. 

Če je preveč deţevalo, je bila pa spet maša za lepo vreme. Če le ni hotelo, so 

postavili še leseno soho svetega Janeza iz cerkve na most, pa so rekli:«Ko bo 

dovolj moker, bo pa sprosil, da bo jenjalo deţevati.« 

Zapis ljudske pravljice Marija Cvetek 
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Napovedujemo: 

 

 

 

10. maja 2010 

 se bomo odpeljali na izlet na Brezje. Tam nas bodo pričakali stanovalci in 

zaposleni iz ostalih cerkvenih domov po Sloveniji. Skupaj se bomo udeleţili svete 

maše. Nazaj grede pa si bomo ogledali še informacijsko točko Triglavskega 

narodnega parka na Bledu.  

15. junija 2010 

bomo skupaj praznovali okroglo obletnico ga. Frančiške Moţina. Naj vam 

prišepnemo, da bo to častitljivih 100 let. Skupaj se bomo poveselili ob zvokih 

harmonike.  

 

V začetku leta so se od nas poslovili: 

 

         v januarju  - g. Miroslav Gorjup 

                                      v februarju – g. Andrej Sežun 

ga. Frančiška Pekovec 

      v marcu – ga. Terezija Borse 

v aprilu – ga. Klara Iskra 

 

Naj počivajo v miru. 
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Uredniški odbor: 

Alenka Zorč 

Jana Urbanc 

Monika Polanc 

Maja Grm 

Saša Urh 

Naslovna fotografija: arhiv Zavoda sv. Martina 

Avtorica naslovne slike sv. Martina: Ema Gogala 

 

Zavod sv. Martina 

Srednja vas v Bohinju 33 A 

4267 Srednja vas v Bohinju 


