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POGLED V POMLADANSKI ČAS

·

·

·

·

·

·

·

·
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·

Od zadnje izdaje našega domskega časopisa Drobtinice v februarju do nove 

številke, ki je pred nami, se je odvil pomladanski čas. V tem času se je zgodilo 

veliko stvari. Ker pa vsi pri vsem niso bili udeleženi in tudi ker vsi vsega ne 

vidimo, je dobro, da spomnimo vsaj na nekatere stvari.

Tako je za nami čas zelo polnega obdobja iz cerkvenega leta. Začeli smo 

s postom in rednim križevim potom ob petkih. Postno premišljevanje nam

je podal p. Lojze Markelj. Izdelovanje butaric na cvetno soboto je olepšalo 

praznovanje cvetne nedelje. V velikonočnem tridnevju je bil na veliki petek 

križev pot, na veliko soboto smo sprejeli ogenj in vodo, pripravili velikonočne 

jedi ter jih blagoslovili. Praznično mašo na veliko noč pa je imel p. Markelj. 

Bela nedelja je nedelja po veliki noči, ki jo je blaženi papež Janez Pavel II. 

posvetil kot nedeljo Božjega usmiljenja. Zato smo v tem času prisluhnili tudi 

predavanju p. Leopolda Grčarja z naslovom Božje usmiljenje. In že je sledil mesec maj s šmarnicami, ki so 
se prebirale med sv. mašami. Velikonočni čas se je zaključil s praznikom binkošti, temu pa sta sledila še 
nedelja sv. Trojice in praznik sv. Rešnjega telesa. Lahko bi rekli polnost duhovnega bogastva, od katerega 
tečejo studenci žive vode. Vsak se lahko ob tem odžeja, če le pristopi in si tega želi. 

Na poslovnem delu je bilo izvedeno več aktivnosti, ki imajo za cilj zagotoviti čim večjo učinkovitost dela pri 
izvajanju storitev: 
· Konec februarja smo imeli zaključni račun za leto 2011, obračun za 1. kvartal 2012 pa je bil 
predstavljen Svetu Zavoda sv. Martina v maju. S finančnim poslovanjem smo lahko zadovoljni, saj Zavod 
posluje pozitivno in redno poravnava vse svoje obveznosti. 

S februarjem smo začeli uvajati sistem registracije delovnega časa, katerega namen je s pomočjo 
elektronskega spremljanja prihoda in odhoda zaposlenih poenostaviti evidenco in obračun 
opravljenih ur.
Z uvedbo aktivnosti za zmanjšanje organskih odpadkov se je količina le-teh zmanjšala za ca. 50 %. 
S strani Zavoda za zaposlovanje smo na naše povpraševanje prejeli pozitivno odločbo za javna dela 
za 2 osebi, ki smo ju vključili v pomoč starejšim. 
Zaradi spremembe metodologije izračunavanja pomoči na domu je bilo treba z občino Bohinj 
uskladiti cene za pomoč na domu, kar pomeni, da se cena za uporabnike za sedaj ne spreminja.
S Skupno pokojninsko družbo smo sklenili dodatno pokojninsko zavarovanje.
Speljani sta bili 2 seji Sveta Zavoda sv. Martina.
Iskali smo rešitve za nadgradnjo obstoječih računalniških programov in tako pridobili več ponudb, 
z uvedbo materialno skladiščnega poslovanja ter programom kuhinje namreč želimo tako 
vsebinsko kot tudi stroškovno postaviti orodje za optimiziranje teh področij.  
Na področju interne regulative sta bila sprejeta nov pravilnik o varovanju podatkov ter nov 
pravilnik o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest. 
Na področju zdravstvene nege so se zaposleni redno udeleževali izobraževanj, ki so nujna za 
sledenje spremembam in novostim na aktualnih področjih dela.
Sestali smo se s predstavnico društva Hospic, kjer smo govorili o možnostih in potrebah po 
spremljanju umirajočih. Gre za področje dela, kjer si želimo, da bi lahko vsakemu dajali bližino. 
Zato vidimo priložnost, da bi se v to področje lahko vključevali tudi prostovoljci. 
V celoti je bila prenovljena internetna stran Zavoda sv. Martina.
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Seveda pa poleg poslovanja in zdravstvene nege skrbimo, da bi čas našim stanovalcev čim bolj izpolnili. 
Tako se v glasbeno uro in bralno skupino stanovalci tedensko vključujejo po svojih zmožnostih. Po možnosti 
se vsak delovnik izvaja telovadba, sprehodi. Praznovanja rojstnih dni so priložnost, kjer nastopajo otroci, 
mladi glasbeniki. Naša skrb je, da bi se stanovalci čim bolj lahko udeleževali tudi zunanjih 

Ali veste, da težave z uhajanjem urina prizadenejo 5-10 %, po nekaterih 

podatkih celo 20 % ljudi, starejših od 35 let? Mednarodno združenje za 

inkontinenco je nedavno postreglo s podatkom, da 70 % teh ljudi ne poišče 

zdravniške pomoči in se s to težavo pač sprijaznijo. Pri tem pa se  zapirajo 

vase, ne hodijo na družabne prireditve, plese in velikokrat o tem ne 

spregovorijo niti s svojimi prijatelji.

To sem si zastavila kot cilj. Predstaviti vam inkontinenco, ki je bolj ali manj 

ozdravljiva bolezen in je ni treba jemati kot še eno nadlogo, ki jo prinaša starost.

Urinska inkontinenca je nehoteno odtekanje urina. Pojavi se lahko v različni starosti, pogostnost pa se s 

starostjo povečuje. Dve tretjini bolnikov je starejših od 60 let.  

V ledvicah stalno nastaja seč, ki teče po sečevodih v sečni mehur, kjer se zbira. Najnižji del sečnega mehurja 

- vrat, obkroža mišica imenovana sfinkter, ki je skrčena in tako preprečuje iztekanje seča. Seč ostaja v 

sečnem mehurju, dokler se ta ne napolni in pošlje sporočilo v možgane, da bo treba »na vodo«. Človek se 

potem zavestno odloči za odvajanje seča. Pri tem postane mišica zapiralka (sfinkter) ohlapna, stena 

sečnega mehurja pa se skrči in potisne seč ven. Če gre pri tem zapletenem procesu karkoli narobe, nastane 

urinska inkontinenca.   

prireditev. Tako so 
se udeleževali prireditev v okviru Festivala alpskega cvetja. Prostovoljci, ki prihajajo v dom, so neprecenljivi 
in želimo si, da bi jih bilo še več. Gre za to, da ko človek daje, hkrati veliko več tudi prejema. 

 
Želimo, da bi vsak bil vključen v Dom po svojih zmožnostih. Z leti, ko človek težje prenaša breme svojega 
križa, včasih težko pogleda čez okno svojega obraza. Vendar, ko se dvigne in pogleda skozi, sije sonce 
slehernemu . 

V zadnjem času sem slišal misel, ki se nanaša na starejše ljudi, ki se srečujejo s svojimi težavami. Tako pravi: 
»Sposobnost, ki jo imaš, uporabi, sicer jo izgubiš.« Zato se mi zdi pomembno, da bi vsak izrazil željo in voljo 
za tisto, kar vidi, da bi s svojimi talenti, močmi in izkušnjami lahko dal svoj pečat bivanju v Domu. Tja, kamor 
človek da del sebe, je doma. 

Jože Cerkovnik, direktor

URINSKA INKONTINENCA

UVOD

DEFINICIJA

URINSKA INKONTINENCA
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DELITEV

ZDRAVLJENJE

ZDRAVLJENJE OKUŽB

SPREMEMBA NAČINA ŽIVLJENJA

 

Urinske inkontinence so po hitrosti nastajanja razvrščene na:

• hitre, akutne 

• počasne, stalne 

Akutna, prehodna urinska inkontinenca je največkrat posledica okužbe sečnega mehurja, lahko je tudi 

posledica zdravil, slabše gibljivosti, kave, alkohola, hudega zaprtja …

Kronična inkontinenca nastane zaradi sprememb v možganih, v sečnem mehurju ali sečnici ali v živčnem 

sistemu, ki sečni mehur oživčuje.

Treba je poudariti, da je večino bolnikov z inkontinenco seča mogoče ozdraviti ali jim vsaj precej olajšati 
težave. Je pa optimalno zdravljenje odvisno od specifičnega bolnikovega problema. 

Pri akutni inkontinenci je največkrat vzrok okužba mehurja, ledvic, sečevoda, sečnice ali katerekoli 
kombinacije teh organov. Obolenje se pokaže kot pogosto mokrenje in tiščanje na vodo, vendar je 
prisoten tudi prepoznavni simptom pekočega občutka pri mokrenju. Če imate takšne težave, čim prej 
obiščite zdravnika, ki vam bo predpisal ustrezno antibiotično zdravljenje.

Za izboljšanje kvalitete življenja tudi pri inkontinenčnih težavah lahko veliko naredimo sami, s 
spremembo načina življenja in nekaj samodiscipline.

• Keglove  vaje

Imenovane tudi vaje za krepitev mišic medeničnega dna, ki obdajajo mehur in sečnico. Povečan tonus teh 

mišic pomaga podpirati mehur in to zmanjša občutek tiščanja na vodo in pogostost mokrenja.

1. vaja: mišice medeničnega dna stisnite in zadržite 5 sekund, nato popustite;

2. vaja:mišice 10-krat hitro stisnite in popustite;

3. vaja: predstavljajte si, da se vozite z dvigalom; s pomočjo mišic medeničnega dna morate 

dvigniti tovor; ko prispete na »vrh«, nekaj časa tovor zadržite in ga potem počasi spustite v pritličje.

Med vajami enakomerno dihajte in ne zadržujte diha. Vsako vajo ponovite do 15 krat. Lahko jih ponavljate 

v več sklopih tekom dneva. Najbolje je, da jih uvrstite v svoj dnevni urnik, postale vam bodo stvar navade in 

njihov učinek bo največji.  

• Prevzgoja mehurja

Pomeni, da se bolnik navadi odvajati seč v rednih časovnih presledkih, običajno na 2-3 ure. Možgani na ta 

način dobijo nadzor nad praznjenjem sečnega mehurja. Postopoma se lahko ti intervali podaljšujejo in 

dosežejo običajno vrednost, ki je nekje 4 ure.



• Spremembe v prehrani

Priporočljivo je popiti dovolj tekočine, vsaj 2 litra dnevno in se izogibati snovem, ki dražijo mehur, kot je 

kofein v kavi, čaju ter alkohol in umetna sladila.

Inkontinenca ni samo bolezen žensk, ampak lahko prizadene tudi moške. Je pa res, da je žensk veliko 
več. Tudi mnenje, da so to samo stari ljudje, ni resnično. Med bolnicami so mlade mamice po težkih 
porodih, nosečnice. Statistika pa nam pokaže, da se največkrat težave res začnejo v obdobju 
menopavze in to pogosteje pri ženskah z več otroki, pri nedejavnih ženskah, pri ženskah, ki opravljajo 
težko fizično delo in pri moških s hiperplazijo prostate.

Po ugotovitvah zdravnikov potrebujejo bolniki do 7 let, preden si o teh težavah upajo spregovoriti z 

osebnim zdravnikom ali ginekologom. Tudi v lekarni se bomo potrudili za vas, če boste potrebovali nasvet 

ali kakšno pomoč pri izdelkih, ki jih imamo na voljo za lajšanje inkontinenčnih težav.

Pripravila: Monika Polanc, vodja zdravstvene nege 

(članek povzet iz www.ce-lekarne.si)

ZAKLJUČEK
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KREPITEV SPOMINA

1. VAJA

2. VAJA

Miselne vaje imajo na naše možgane enak učinek, kot ga ima telesna vadba 
na naše telo, zato vsak dan naredite kakšno izmed sledečih vaj. 

Osredotočite se na tisto, kar se poskušate spomniti. Vzemite si čas in se 

posvetite tistemu, kar se morate spomniti, pa naj bo to seznam imen, dnevnih 

obveznosti ali nakupov. Če boste namenili nekaj trenutkov aktivnemu 

procesiranju vašega spomina, si boste v prihodnosti želeno zadevo laže

 priklicali v spomin. 

Povezujte stvari. Poskušajte si naenkrat zapomnit več različnih stvari tako, da 

jih v mislih povežete skupaj. Na primer, če bi si radi zapomnili vaš nakupovalni seznam, povežite zadevo, ki 
jo potrebujete, z določeno podobo ali dejanjem. Predstavljajte si samega sebe pred pralnim strojem, kako 
v rokah držite pralni prašek, potem greste v kuhinjo po kruh in mleko, nato se premaknete do stranišča, 
kjer zamenjate rolo papirja ipd. 
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ŽEROVC IVAN JANEZ

Gospod Janez je v našem domu šele kratek čas, 

vendar ga vsi že kar dobro poznamo. Zanimanje 

nam je vsem zbudil s svojo moderno hoduljo, s 

katero nas je tako navdušil, da smo jo v kratkem 

imeli tudi na fizioterapiji. Pred tem je bival v Domu 

starejših občanov v Preboldu, drugače pa je rojen 

na Bledu. Spominja se doma na Mlinem, ki je stal 

na idilični lokaciji tik ob jezeru, pa so ga kasneje 

porušili, da so lahko zgradili cesto. Šolanje ga je 

poneslo v različna mesta. Najprej v Kranj na 

gimnazijo, nato pa v Ljubljano na Trgovsko 

akademijo. Tam je uspešno dokončal tri letnike, 

nato pa se je začela vojna in šolanje je nadaljeval v 

Celovcu, kjer je opravil tudi maturo. Od tam je 

odšel študirat ekonomijo na Dunaj in diplomiral 

malo pred koncem vojne. Vrnil se je domov in 

odšel v partizane. Pet mesecev je bil z vojsko na 

Jelovici, nato se je vojna končala in z Jelovice so 

sestopili v Selcah nad Škofjo Loko. Po vojni ni mogel 

takoj domov, ampak je moral v vojski opraviti še 

"dosluženje" na različnih krajih. Bil je v Ličkem 

Osijeku, na Ptuju in nazadnje že skoraj doma na 

Bohinjski Beli.

Po vojni se je zaposlil v Cankarjevi založbi v 

Ljubljani, kjer je delal kot šef računovodstva. Še 

vedno željan novega znanja se je vpisal na 

Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kasneje pa 

nadaljeval šolanje v Zagrebu in tam tudi diplomiral. 

Sedem mesecev po končanem šolanju pa so mu 

priznali še dunajsko fakulteto, tako da ima dve 

diplomi. Na zagrebško fakulteto ima zelo lepe 

spomine. Tam je imel tudi zelo dobrega prijatelja 

3. VAJA

4. VAJA

5. VAJA

S seznamom se identificirajte. Seznam razdelite na več manjših delov in predmet povežite z nečim, kar si 
laže zapomnite. Seznam številk lahko na primer povežete z vam pomembnimi datumi, kot je recimo vaš 
rojstni dan ali pomemben zgodovinski dogodek. 

Ustvarite si vizualno podobo. Če se poskušate spomniti 

imena neke osebe, si predstavljajte nek predmet, ki vam 

bo pomagal spomniti se na to ime v prihodnosti. 

Pomislite na gozd za nekoga z imenom Bor ali na vrt, če 

poznate gospo po imenu Jagoda.

Ustvarite kratico. Poskusite si zapomniti stvari tako, da jih postavite v določeno zaporedje ter jih vse 
poimenujete z eno besedo. Še lažje bo, če uporabite njihove začetnice in jih povežete v eno besedo. Na 
primer, če greste v trgovino, lahko kratica SOS predstavlja, da morate kupiti salamo, omako in sadje; 
beseda PES lahko predstavlja, da je potreben nakup peciva, eteričnega olja in sadja. 



Danes mirno živi v našem domu, nima posebnih 

želja, pravi, da je dovolj, da lahko v miru uživa v 

svojih spominih in v lepi naravi.

V mesecu aprilu je k nam prišla nova stanovalka 

MATILDA JAUH, rojena Jalen na Rodinah kot deseti 

otrok materi Katarini Jalen in očetu Matiji Jalen 

(bratu župnika in pisatelja Janeza Jalna) na majhni 

vaški kmetiji. Šolo je obiskovala na Breznici in med 

okupacijo je pouk potekal tudi v nemškem jeziku, 

česar se v pripovedovanju dostikrat spominja. Po 

vojni je spoznala bodočega moža Stanka Jauha, ki 

je stanoval pri Mežnarju (v rojstni hiši pisatelja 

Jalna, pri njegovih dveh sestrah). Po poroki leta 

1952 sta dobila stanovanje v nekdanjem 

»farovžu«, v katerem je stanovalo več družin. 

Rodila sta se jima dva sinova. Leta 1963 se je 

Zapisala: Bernarda Markelj

MATILDA JAUH
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Nikolaja, ki je bil iz Rusije. Nikolaj je bil finančno 

slabo preskrbljen, zato mu je Janez velikokrat 

pomagal  tudi tako, da mu je večkrat odstopil 

prosto posteljo v svoji sobi. Spominja se, kako ga je 

nekoč v Zagrebu obiskala mama in našla obe 

postelji nepostlani. Janez se smeji in pravi, da je 

gotovo mislila, da je tam prespalo kakšno dekle. 

Mami je razložil, da tam večkrat prespi njegov 

prijatelj, ki je revež. Mama je Nikolaju dovolila, da 

lahko prespi tam, kadar želi, vendar pod pogojem, 

da se bo z Janezom vedno pogovarjal le v ruskem 

jeziku. Nikolaj se je strinjal in mama ju je nato 

odpeljala na kosilo v najbolj imeniten zagrebški 

hotel Palace. Janez se je kasneje naučil odlično 

rusko, pozna pa tudi nekaj zelo dobrih ruskih vicev.

Kasneje se je zaposlil v Grand hotelu toplice na 

Bledu, kjer je tudi spoznal svojo ženo, ki je žal že 

pokojna. Službeno pot je nadaljeval na Pokljuki, 

kjer je bil direktor Šport hotela, nato pa še direktor 

hotela Krim na Bledu. Ima dva otroka, hčerko, ki 

živi in dela v Ljubljani, in sina, ki je na Bledu. 

Njegovo svakinjo pa vsi dobro poznamo - to je 

namreč Štefka Žerovc, ki tudi živi pri nas.

                                                 Janez je vedno rad                              

                                    živel na Bledu, tudi 

                                    svoje delo v 

                                    gostinstvu je vedno z 

                                    veseljem opravljal. 

                                    Pri tem je srečal 

                                    mnogo zanimivih 

                                    ljudi, večkrat tudi 

                                    maršala Tita in 

                                    njegovo ženo 

                                    Jovanko. 
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družina preselila v novo zgrajeno hišo na Rodinah. 

Matilda je po rojstvu drugega otroka začela delati 

v Elanu, vse do predčasne invalidske upokojitve. 

Ker je gospa Matilda, ki želi, da jo kličemo Tilka, saj 

so jo tako klicali celo življenje, v sorodu s 

pisateljem Janezom Jalnom (njen stric), sem se 

odločila, da napišem nekaj o njem. 

 se je 

rodil leta 1891 v 

kmečki družini v 

R o d i n a h  n a  

Gorenjskem. Oče 

mu je kmalu umrl, 

zato ga je na lastne 

stroške v gimnazijo 

p o s l a l  d o m a č i  

župnik. Po gimnaziji v Kranju se je vpisal na 

bogoslovje v Ljubljani in bil leta 1915 posvečen v 

duhovnika. Leta 1921 se je vpisal na Filozofsko 

fakulteto v Ljubljani na oddelek za zgodovino 

umetnosti, vendar študija ni dokončal. Pred vojno 

je kot duhovnik služboval v Srednji vasi v Bohinju 

(tu sta nastali povesti Cvetkova Cilka in Trop brez 

zvoncev). Kot vojaški kurat je služboval v Gradcu 

oz. bližnjem vojaškem taborišču Lebring. Po vojni 

je služboval v Črnomlju, Stari Loki, Trnovem, 

Notranjih Goricah in Ljubljani. Leta 1933 se je želel 

v celoti posvetiti pisateljevanju, zato je zaprosil za 

predčasno upokojitev. Po drugi svetovni vojni, ki jo 

je preživel v Ljubljani, je ponovno služboval kot 

duhovnik; sprva v Grahovem, nato pa v Ljubnem, 

kjer je leta 1966 umrl. Pokopan je v Rodinah. 

Jalnova rojstna hiša stoji v Rodinah na 

Gorenjskem. V starem delu njegove rojstne hiše je 

bila leta 1992 obnovljena zbirka o pisateljevem 

Janez Jalen

delu in življenju. Leta 1997 je bila odprta za oglede. 

V veži je razstavljena dokumentacija in 

rekonstruirana črna kuhinja, v kamri je pisateljev 

delovni prostor z rokopisi, tiskanimi deli in 

dokumenti. Bivalni prostor (hiša) pa je opremljen z 

originalno opremo. 

V začetnem obdobju pisateljevanja se je posvečal 

predvsem pisanju dram, ki prikazujejo kmečko 

življenje v obdobju prve svetovne vojne. Leta 1923 

nastali Dom, Srenja (1924) in Bratje (1931). Nato se 

je preusmeril k pisanju proze. Njegova prva povest 

Ovčar Marko, ki jo je napisal po spominih na 

očetove pripovedi, je sprva izhajala v listu Mladika, 

v knjigi pa je izšla leta 1929. Leta 1958 je bila 

ponatisnjena kot prvi del Vozarjev. Vozarji 

obsegajo še dva dela, in sicer Tri zaobljube in 

Izpodkopano cesto. Nameraval je napisati še tri 

dele, a ga je prehitela smrt. Njegovo najbolj znano 

delo so povest Bobri, ki so izšli v treh delih (Sam, 

Rod, Vrh; 1942- 943). Na podlagi arheoloških najdb 

in močne domišljije je opisal življenje mostiščarjev 

na Ljubljanskem barju.

Sonja Beznik, socialna delavka

Delo

rojstna hiša Janeza Jalna
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PROŠNJA ZA PRAVO BESEDO

Tak naslov je dal svoji knjigi 

francoski mladinski pisatelj 

Michel Qouist. Mladim 

ljudem je namenil več 

knjig, kako vstopiti v 

življenje, da bo bogato in 

srečno. Kako velik dar je in 

k o l i k o  d o s e že m o ,  č e  

besedo izgovorimo na pravem mestu, ob pravem 

času in jasno oblikovano.

Občudujemo ljudi, ki znajo z nekaj besedami 

veliko povedati. To so mojstri besede, pesniki, 

pisatelji, govorniki. 20. 10. 2011 se je od nas 

poslovil naš pesnik Tone Pavček. Kako lepa, jasna 

je njegova beseda. Znal je odkriti svoje žlahtno 

srce, vliti poguma, razveseliti, potolažiti. Kako lepo 

je povedal o materi: „Mati je kruh in luč.“ Ko je šlo 

za slovensko osamosvojitev, je navdušil za 

ljubezen do domovine: „Srečno, mlada Slovenija!”

Zrel človek ve: odgovoren sem za svoje besede. 

Slovenski pregovor tako lepo pravi: „Trikrat 

premisli, enkrat govori.”

Arabski pregovor pa se glasi: „Če govoriš, naj bodo 

tvoje besede več vredne od tvojega molka.”

Grški modrec Sokrat je postavil tole pravilo: 

„Preden govoriš o kakem človeku, daj svoje 

besede skozi tri sita:

1. Ali je to resnično?

2. Ali so te besede dobronamerne?

3. Ali je potrebno da ti to povem? “

Koliko dobrega in zlega lahko dosežemo s svojimi 

besedami! Čudovit je drug slovenski pregovor: 

„Lepa beseda lepo mesto najde.“

Včasih, posebej če je koga zadelo kaj hudega, tako 

težko najdemo prave besede in pošteno povemo: 

Vaš prijatelj je odgovor na vaše potrebe.

Prijatelj je vaše polje, ki ga posejete z ljubeznijo in 

požanjete s hvaležnostjo. Vaša miza je in vaše 

ognjišče.

Ne najdem besede. Koliko povemo z molkom. 

Pesnik Alojz Gradnik je bil pravi bogoiskatelj. V 

zbirki Večni studenci je tako lepo izpovedal: 

„Molčim pred tabo. Tako je na mestu tudi beseda: 

prošnja za tišino. “

Vsak dar je torej, lepo govoriti in ob pravem času 

molčati.

Anton Vidmar, stanovalec

O PRIJATELJSTVU
(K.Gibran)

prijateljstvo ne pozna meja
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Kajti prihajate k njemu s svojo lahkoto in ga iščete 

zaradi miru.

Ko vaš prijatelj razodeva svoje misli, se ne bojte 

”ne - ja“ vašega lastnega duha niti ne zavrzite 

njegovega “da”.

In ko molči, naj vaše srce ne jenja poslušati 

njegovega srca.

V prijateljstvu se namreč vse misli, vse želje, vsa 

pričakovanja porajajo brez besed in se priobčujejo 

v nemi radosti.

Ko se poslavljate od svojega prijatelja, ne žalujte, 

kajti to, kar najbolj ljubite v njem, lahko postane v 

njegovi odsotnosti jasnejše; tako kot je za 

hribolazca pogled na goro jasnejši iz ravnine.

In naj ne bo v prijateljstvu nobenega namena 

razen poglobitve duha.

Ker ljubezen, ki išče drugo kot razodetje svoje 

skrivnosti, ni ljubezen, marveč vržena mreža: in z 

njo ulovimo same brezpomembne reči.

Če mora spoznati vašo dobo oseke, storite, da 

spozna tudi dobo plime.

Kajti čemu vam prijatelj, če ga iščete zato, da 

zgubljate čas?

Iščite ga vedno v času, ko živite.

Za prijatelja se spodobi, da zasiti vašo potrebo, ne 

vaše praznine.

In v skladnosti vašega prijateljastva naj bo tudi 

smeh in skupnost uživanja.

Kajti v rosi malih stvari najde srce svoje jutro in 

svežino.

Sonja Beznik, socialna delavka

 K ŠMARNICAM!

Šmarnice, mladosti moje ostajate spomin svetal.

O, da te podobe lepe iz srca ne bi pregnal!

Tako je zapisal pesnik Ivan Čampa (1924 - 1942).

Najbrž mnogi v srcu hranimo isto srečo. Kako radi 

smo se ob majskih večerih zbirali v cerkvi ali pa kar 

pri kapelici sredi vasi. Prinašali smo pomladansko 

cvetje in z njim krasili Marijino sliko: k njej se je 

oziral njen sin Jezus, ona pa je prijazno gledala na 

nas: „Glejte, to je moj Sin! Kako rad vas ima! Vesel 

bo, če boste dobri in ljubeznivi!“

Vsako leto nam je župnik dal novo knjigo o 

Marijinem življenju ali o svetnikih, ki so se ob Mariji 

učili lepo živeti in delati dobro. Dobre mame so nas 

naučile lepih Marijinih pesmi. Kako radi smo jih 

prepevali! Dobro nam je delo, da smo se ob večerih 

odpočili po učenju in napornem delu na polju. 

Predvsem pa to, da smo se prijateljsko družili ob 

pogovorih in lepih pesmih. Spomnim se neke stare, 

ki je nisem poslej nikoli slišal:

Marija, ti priporoči, da vsi se po molitvi vroči Bogu 

darujemo, Bogu darujemo.

S teboj gremo brez grehov, zmot, na težko zdaj 

življenja pot.

To lepo pobožnost so uvedli pri nas v Sloveniji v 

začetku 19. stoletja. Postavili so jo v najlepši mesec 

leta, mesec cvetja in mladosti.

Tudi v naši kapeli smo imeli šmarnice vsak večer 

med sveto mašo ob 17. uri.

Anton Vidmar, stanovalec
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BRALNA URA

BARVANJE CVETLIČNIH LONČKOV

Za popestritev dejavnosti in krajšanje časa je v 

Domu sv. Martina vsako sredo dopoldne bralna 

ura. Število udeležencev je različno, od 5-15, med 

njimi je največ stanovalk. Za branje so primerne 

kratke in zanimive zgodbe iz različnih področij. 

Branje skušamo popestriti tako, da v zvezi s 

prebrano temo prisotni povedo tudi svoje bogate 

življenjske izkušnje. Tako bralna ura kar hitro mine, 

zadovoljni se razidemo in si zaželimo, da se 

naslednjo sredo zopet srečamo. 
Majda Kromar

Na varovanem oddelku smo se odločili, da 

pobarvamo cvetlične lončke in z njimi polepšamo 

našo zunanjo teraso. 

Z varuhinjo Sašo sva zaščitili mize, pripravili 

predpasnike, rokavice, akrilno barvo, čopiče in 

potem smo se skupaj s stanovalci lotili barvanja. 

Gospod Albin je bil poln idej in ko smo se ostali še 

odločali o izbiri barv, je on že začel z ustvarjanjem. 

Najprej smo nanesli osnovno barvo, ko se je ta 

posušila, pa smo dali domišljiji prosto pot in jih 

okrasili z različnimi vzorci. Gospa Nuša in gospod 

Albin pri barvanju nista potrebovala pomoči. 

Gospod Jože, gospe Kristina in Irena pa so pri 

barvanju svojih lončkov potrebovali malo pomoči. 

Potem smo naše lepe izdelke premazali z lakom, da 

smo jih zaščitili pred dežjem in soncem. Ko so se 

posušili, smo v lončke nasuli prst in posadili frezije 

in anemone.

Sedaj pa že nestrpno čakamo, da vzklijejo in nas 

razveselijo s svojimi lepimi cvetovi. 

Jelka Cvetek, varuhinja

Vse se menja … se konča in spet začenja.

Pozdravljeni!

Vrtičkarji smo zopet prilezli na plano. Letošnje leto 

smo nekoliko spremenili pridelke. Odločili smo se 

namreč za več dišavnic in zelišč, ki jih bomo celo 

poletje pridno sušili, nato pa na jesen in zimo 

uživali v okusnih čajih, ki jih bomo z veseljem  

ponudili našim obiskovalcem.

Zelišča bomo nabirali tudi v bližnji in bolj oddaljeni 

okolici našega doma, s tem ohranjali in nabirali 

kondicijo, se družili, povezovali, zabavali, 

predvsem pa si krajšali čas in uživali v prečudoviti 

naravi.

KOTIČEK ZA NAŠ VRTIČEK

vse že "pridno" raste



V NAŠEM DOMU SE VEDNO KAJ 

DOGAJA!

Mnogi stanovalci pač ne morejo k božji službi v 

župnjijsko cerkev ali župnijsko kapelo. K sreči 

imamo sedaj sveto mašo vsak večer v domski 

kapeli. Tudi cerkevene praznike lepo obhajamo. 

Na cvetno nedeljo smo imeli blagoslov zelenja. 

Butarice smo pripravili pod vodstvom naše Saše, 

sami smo pobarvali pirhe, obhajali smo tudi 

obrede Velikega tedna. Na veliki četrtek smo imeli 

čaščenje najsvetejšega. Odločili smo se, da bo 

kratko čaščenje vsak četrtek. Na veliki petek smo 

prav ob treh, torej ob uri Gospodove daritve na 

križu, molili križev pot. Na velikonočno jutro so 

nam naši kuharji pripravili žegen. Vse je bilo kakor 

doma. Mislim, da lahko vsak reče: „Zdaj sem tu 

doma!”
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Skupaj se bomo učili in utrjevali že pridobljeno 

znanje, si izmenjavali izkušnje in si mogoče izmislili 

kakšen nov napitek ali sirup, pripravili okusno 

marmelado ali čajno mešanico.

Kajti vse se menja … se konča in spet začenja. In ko 

se privlečejo jesenske megle in bo mraz začel lesti 

v kosti, se bomo mi greli pri topli peči, srkali čaj in 

se spominjali poletnih dogodivščin.
Saša U., varuhinja

V četrtek, 12. aprila, nas je obiskal pater Leopold iz 

Brezij in nam lepo orisal skrivnost Božjega 

usmiljenja. 

V torek, 17. aprila pa nam je sestra Polona 

prikazala delovanje redovnic v službi bolnikov in 

drugih trpečih.

Posebno so nas v Domu razveselili pevci. Najprej je 



pri nas nastopil Mešani pevski zbor "KOLEDVA" z 

instrumentalnim  kvartetom (violina, klarinet, 

violončelo in kontrabas) pod vodstvom Egija 

Gašperšiča, ki združuje pevce in igralce iz 

Radovljice, Krope in Kamne Gorice. Kako dovršeno 

petje in igranje! 

Le nekaj tednov kasneje smo zbrani prisluhnili 

mešanemu zboru župnije svetega Martina, ki je 

zapel nekaj velikonočnih in narodnih pesmi. Ob 

takem petju si ponosen, da si kristjan, ponosen, da 

si Slovenec.

Kdor želi in kdor v sobi nima svoje televizije, si 

lahko oddaje na televiziji ogleda v prostorih 

delovne terapije.

Koliko lepega! Sprašujem se, kdaj bomo kaj lepega 

pripravili tudi stanovalci Doma sami. 

Anton Vidmar, stanovalec
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CERKEV SV. PRIMOŽA IN FELICIJANA NA 

JAMNIKU (831 m) - BALKONČEK 

GORENJSKE

Kljub svoji sorazmerno skromni višini 831 m ima 

Jamnik med slovenskimi razgledišči primat. Prijelo 

se ga je ime »balkon nad Gorenjsko«. Do tega 

izrednega razgledišča nad Gorenjsko pridemo po 

cesti iz Krope (4 km) ali iz Kranja skozi Besnico (20 

km). 

Na vrh Jamnika, kjer stoji cerkev sv. Primoža in sv. 

Felicijana, je mogoče priti iz vasi Jamnik po lepi 

sprehajalni cesti, po kateri pa je vožnja dovoljena 

samo lastnikom zemljišč. Za cerkvijo, ki na koncu 

pristopne poti in travnega pomola stoji kot izjemno 

skladen poudarek lepi pokrajini, se širi osrednja 

gorenjska ravnica, ki jo obdaja Storžič in njegovo 

pogorje. Motiv, ki ga ponuja razgled z Jamnika, se 

pojavlja na naslovnih straneh knjig o Sloveniji in na 

znanih slovenskih razglednicah. Seveda pa nobena 

slika in fotografija ne premore zračnosti in 

razsežnosti tega gorenjskega prostora ter 

predvsem doživetij, ki jih je obiskovalec Jamnika 

deležen. Obiskovalca pri cerkvi na Jamniku nehote 

navda občutek, da bo zajel vso darežljivost narave 

in poletel nad dobravami in vasicami, globelmi in 

ostrimi grebeni ter vrhovi z neštetimi cerkvicami.

Pomol, po katerem se bližamo Primožu, moli iz 

strmega, zaraščenega pobočja jeloviške planote. 

Vas Jamničanov - Jamnik stoji pod Jelovico na 

poševnem svetu travnatih strmin. Njihovi kozolci 

imajo zato frčalo, mostiček s strmine, da se v njej 

sploh lahko obdržijo. Te strmine so bile nekoč 
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izvrstno signalno kresišče pred turškimi vpadi, ki 

se je videlo po vsej Gorenjski. Poleg tega, da je 

Jamnik ena najlepših razglednih točk s pogledom 

po vsej Gorenjski, stoji na izpostavljeni legi zunaj 

naselja cerkev sv. Primoža in sv. Felicijana. Sredi 

naselja stoji baročna kapelica s kipom sv. Primoža 

in sv. Felicijana v hiši. Kapelica je poslikana in je iz 

druge polovice 19. stoletja.

Ta hribovska vasica je bila naseljena v času 

razvoja železarstva. Poleg poljedelstva, živinoreje 

so se preživljali z oglarstvom in rudarstvom. V 

jamah na Jelovci so kopali železovo rudi (od tod 

izvira ime).

Leta 1944 je bila vas požgana. Po vojni so večino 

hiš obnovili. Nekateri se vozijo na delo v dolino, 

drugi pa si prislužijo svoj hruh s trdim delom na 

strminah.

Tudi danes se še ukvarjajo z gozdarstvom in 

živinorejo. Vedno več se jih odloča za rejo 

drobnice, ki bo poskrbela, da se bregrovi ne bodo 

zarasli.

Sredi vasi je baročna zidana kapelica zaprtega tipa 

s stebri. Na oltarčku sta lesena kipa sv. Primoža in 

Felicijana. Znotraj in zunaj je poslikana s freskami, 

ki predstavljajo svetnike: Jurija, Florjana, Antona 

Puščavnika, Martina, Janeza Krstnika, Marijo z 

detetom in sv. Trojico.

JAMNIK SKOZI ČAS

RAZGLED Z GREBENA SV. PRIMOŽA IN 

FELICIJANA

IZLET V KROPO IN NA JAMNIK

Od leve proti desni se vidijo vrhovi Karavank: 

GOLICA (1835 m), VAJNEŽ (2104 m), STOL (2236 

m), ROBLEKOV DOM (1657 m), VRTAČA (2181 m) 

BEGUNJŠČICA (2060 m), DOBRČA (1634 m), VELIKI 

VRH (2088 m), KLADIVO (2094 m), KOŠUTNIKOV 

TURN (2133 m) in Kamniško savinjskih alp: KOČA 

NA KRIŠKI GORI (14711 m), STORŽIČ (2132 m), 

KOČNA (2540 m), HUDIČEV BORŠT (1328 m), 

GRINTOVEC (2558 m), KALŠKI GREBEN (2039 m), 

ZVOH (1971 m), KRVAVEC (1853 m) in KRŽIŠČE 

(1558 m). V dolini pa mesta in vasi, kot so Vrba, 

Radovljica, Begunje, Podvin, Črnivec, Brezje, 

Ljubno, Tržič, Križe, Podbrezje, Duplje, …

Pripravila Simona Ušeničnik, povzeto  z interneta

V torek, 8. Maja, smo se z manjšo skupino odpravili 

na izlet v Kropo in na Jamnik. Le redki so doslej bili 

tam, zato je bilo še toliko bolj zanimivo. Najprej 

smo se ustavili pri farni cerkvi in kar z vrha 

pogledali na kraj. To je staro železarsko mesto. Svoj 

čas so tu topili železovo rudo iz Jelovice. To so 

kasneje opustili in se usmerili v izdelovanje žebljev 

za ladjedelnice in žebličev za okovanje pohodnih 

čevljev. Te je odkupovala avstrijska armada. Svoj 

čas je bilo zaposlenih tudi do 400 delavcev. Zdaj 

izdelujejo vijake za avtomobilsko industrijo. 

Iznajdljivi ravnatelj Gašperšič je poslal na Tirolsko v 

uk nekaj spretnih kovačev, da so se priučili izdelave 

umetnokovanih izdelkov: luči, ograj, svečnikov in 

mrež za okna. Ustanovili so obrat Umetno kovaštvo 
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Utrinki v sliki

modrovanje o rožah

Kropa. Ti imajo dovolj naročil iz Slovenije in tudi iz 

drugih držav. 

Od daleč smo pogledali rojstno hišo svetovno 

znanega tenorista Antona Drmota in fizika Dušana 

Petrača, ki je bil več let zaposlen pri ameriški 

vesoljski agenciji NASA. Tu je bil rojen tudi Janez 

Potočnik, ki je uspešno vodil pogajanje Slovenije 

za pridružitev Evropski zvezi in je zdaj evropski 

komisar za okolje.

V kraju je bilo tudi vedno dosti dobrih pevcev. Ob 

cerkvi so lepe poslovilne vežice. Cerkev je 

posvečena svetemu Lenartu, zavetniku jetnikov, 

ker se je v svojem času kot opat zavzemal za bolj 

humano ravnanje z zaporniki in pri cesarju Karlu 

Velikem dosegel, da je izdal zakon, da mora vsak 

obtoženec imeti pravico do zagovornika. Cerkev je 

leta 1900 poslikal Matija Bradaška, oltarne slike pa 

so delo Matevža Langusa, ki je bil doma v sosednji 

župniji Kamna Gorica. V mesecu maju je na oltarju 

podoba Marije, delo slikarke Ivane Kobilice. Ob 

katastrofalni poplavi v predlanskem septembru so 

se delno ugreznili temelji cerkve in nastale so 

razpoke na zidovju in na poslikavi. Vse to so lani 

lepo obnovili, vsa cerkev je bila preslikana od 

znotraj in od zunaj. 

Kako lepo je bilo na Jamniku! Ta res zasluži ime 

»Balkon Gorenjske«. Vidi se na vse strani. Tu smo 

bili res pravi čas: drevje je pravkar ozelenelo, 

oglašajo se ptice, tudi kukavice. Človek se kar 

pomladi, kot to doživi. Res hvala vodstvu doma, ki 

nam je priskrbelo ta izlet. 
Anton Vidmar, stanovalec   
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MALO ZA ŠALO, MALO ZARES

Oskrbovanka sedi v vozičku in prosi sestro: Odpelji 
me v sobo, samo tukaj me moraš še »odlimati!« 
Hotela je povedati, da ima zavrta kolesa.

Župnik stopi v sobo h gospe: »Želite prejeti sveto 
obhajilo?« Gospa ga gleda, ker ni slišala, kaj jo je 
vprašal in mu reče: »Hrbet me srbi!«  Potem je pa 
dobro, odvrne župnik in odide.

  -»Kje pa imate zobe?«

  -»Rajtam, da sem jih pojedla!«

»Sestra, hitro mi prinesite aspirin, trakulja mi 
danko grize, je bila zaskrbljena oskrbovanka. 
Njena soseda pa je na to rekla: »Pomagajte mi 
vstati, bom jaz potegnila ven tega zlomka 
trakuljastega!«

Pa še ena misel: Jaz vem, kje je prava sreča! Tam, 
kjer je krava rdeča!                             

Maja Grm, ZT

Deklica se z učiteljem pogovarja o kitih. Učitelj ji 
razlaga, kako je nemogoče, da bi kit pogoltnil 
človeka, saj ima glede na svojo velikost zelo 
majhno grlo. 

Deklica ponavlja, da je kit pogoltnil Jona, učitelj 

pa, da je to nemogoče.

»Ko bom šla v nebesa, bom vprašala Jona,« 

pravi. 

»Kaj pa, če je Jona končal v peklu?« vpraša 

učitelj.

Deklica mu odgovori: »Potem ga pa ti vprašaj!«

Otroci v škofijskem vrtcu imajo malico. Poleg 

košare z jabolki je napis:

»Vzemi samo enega, Bog te gleda. »

Eden od otrok pokliče druge h košari s 

čokoladicami:

»Vzemite, kolikor hočete. Bog gleda jabolka.«

Deklica opazuje mamo pri pomivanju posode in 

zagleda v njenih laseh nekaj sivih.

Vpraša jo: »Zakaj imaš sive lase?«

Mama odgovori: »Kadar narediš kaj narobe, se 

ne počutim dobro, žalostna sem in dobim siv 

las.«

Deklica se zamisli, nato vpraša: » Zakaj ima pa 

babica čisto sive lase?«

Sonja Beznik, socialna delavka

razstava ročnih del
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IZ MAMINE SKLEDE

Domač čokoladni sladoled

Tale jed, oziroma sladica sicer ne sodi v mamino 
skledo, med domače jedi, naj pa povem, da je že 
zelo, zelo stara.
Prvi so jo začeli izdelovati kuharji na Kitajskem, 
pred več kot tri tisoč leti. Kadar so se hoteli njihovi 
vladarji posladkati in osvežiti, so jim pripravili 
sladico: v sneg iz planin so vmešali sadje, vino in 
med. To so bili začetki sladoleda. Postala je 
najimenitnejša jed. Recept so v naše kraje prinesli 
svetovni popotniki in se je skozi leta spreminjal in 
izpopolnjeval.
Danes poznamo že toliko različnih okusov in oblik, 
tudi dietične, da se že težko odločimo, kateri nam 
bolj prija. Je pa dobro vedeti tudi naslednje. Sadni 
so po navadi narejeni iz svežega sezonskega sadja 
in se vitamini iz sadja zaradi nizkih temperatur 
ohranijo. Sladoledi, ki vsebujejo veliko agrumov in 
jagod so lahko dober vir vitamina C, melonin ali 
marelični pa vir vitamina A. Mlečni vsebuje 
beljakovine in je lahko nadomestek za sir ali meso.
Ima pa tudi sladoled slabe lastnosti, poleg kalorij, 
nam nizke temperature upočasnijo prebavo, zato 
ni dobro pretiravati. Najbolj zdravi pa so seveda 
tisti, ki jih pripravimo doma, iz svežih sestavin. Če 
pa si ga privoščimo še ob dobri družbi, pa je še 
toliko boljši.

500 ml mleka
250 ml sladke smetane
5 rumenjakov
50 g sladkorja
150 g mlečne čokolade

V skledi penasto umešamo rumenjake in sladkor. 
Mleko segrevamo, ne sme zavreti. Vanj nadrobimo 
čokolado in mešamo, da se stopi. Ohlajenega 
vlijemo v rumenjakovo zmes, na koncu dodamo še 
smetano. Prelijemo v skodelice in damo v 
zamrzovalnik, da se učvrsti,ne sme pa zamrzniti.  
 

Maja Grm, ZT

Utrinki  v sliki

ogled razstave cvetja

obisk "kosmatega prijatelja"

ogled mobilne policijske postaje

po opravljenem delu se "prileže" počitek
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OBISK CECCONIJEVEGA PARKA V 
BOHINJSKI BISTRICI

Po dolgem deževnem tednu je zopet posijalo 

sonce, ki smo ga vsi, še posebej pa stanovalci, 

težko čakali. Ob tako lepem dnevu nas je vse vleklo 

ven, da se naužijemo toplih žarkov in si ogrejemo 

kosti. 

Naša stanovalka Fani je predlagala, da bi odšli na 

izlet in ker je bil zares lep dan, smo se odločili, da 

p e l j e m o  n e k a j  s t a n o v a l c e v  n a  o g l e d  

Cecconijevega parka v Bohinjski Bistrici, saj je v 

pomladnem času tam zelo lepo. Poleg Fani sta se 

na krajši izlet pridružili tudi Milena ter Ivanka. 

Domski avto smo pustile pred Vodnim parkom 

Bohinj ter se peš odpravile do prelepega parka, ki 

je bil zelo urejen in poln cvetja. Skupaj smo se 

sprehodile po njem, se usedle na klopco in 

poklepetale, kar nismo se mogle nagledati njegove 

lepote. Še posebej nam je bil všeč mostiček in 

potok, ki teče pod njim. Ko smo se nagledale lepot, 

nam je Fani želela pokazati še skulpturo, ki jo je 

izdelal Albin Polajnar, zato smo se skupaj odpravile 

še tja. 

Na koncu našega izleta smo si privoščile še 

sladoled in kavo, nato pa smo se odpravile nazaj v 

Dom. Vendar smo si tokrat vzele še čas za ogled 

Bohinjskega jezera, zato smo se odpravile po drugi 

poti kot prej. 

V tem kratkem izletu smo neizmerno uživale, tako 

da ga bomo z veseljem še kdaj ponovile.

Sonja Beznik, socialna delavka 

V mislih sem imela kočo na Vogarju, pa smo se 

ustavili prej, na domačiji Dolenc, prijaznem, 

skritem kotičku našega čudovitega gorskega sveta. 

Odpravili smo se v dveh skupinah. 

REKLI SO, DA NAS PELJEJO NA PLANINO 
VOGAR …..

domačija

sprehod med rožami

občudovanje cvetja

nekaj nevsakdanjega
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Prva skupina je odšla ob devetih, druga pa se je 

odpravila okoli desetih. Vozil nas je Milan iz 

apartmajev Jager - hvala za varno vožnjo. Odšli 

smo v skupinah po osem ljudi, torej nas je bilo 

vsega skupaj šestnajst ljudi. 

Ko smo prišli do znaka stop-naprej motornim 

vozilom prepovedano, so nam po pogovoru le 

dovolili, da smo lahko odšli še naprej. Milan nas je 

peljal po vijugasti makadamski cesti. V raju smo 

doma, bi lahko rekli. Čudovito zeleno bukovje, 

vmes kakšna smreka, jesen, tudi rumeni nagnoj 

smo videli. Ker ga na Štajerskem praktično 

nimamo, sem mislila, da je samo akacija 

pobarvana rumeno. 

In kakšen sprejem pri Dolenčevi domačijo. 

Prijaznost in gostoljubnost gospodarice Milke nas 

je vse očarala. Glavna pa je bila tudi Štefka, ki nas 

je snemala, ko smo peli. Gospa je nosila slamnat 

klobuk s širokimi krajci, sicer pa je bila v bluzi in 

krilu. Milka nam je postregla z zeliščno pijačo, kjer 

je bilo največ ranjaka, ki je napitku dajal zlato 

rumeno barvo. Povedala pa je, da vsebuje tudi 

materino dušico. 

Naše spremljevalke Simona, Saša, Jelka in Mateja 

so nam servirale kuhan krompir in skuto, kar nam 

je v tem čudovitem vzdušju vsem šlo v slast. 

Iz Milkinega nasmeha sem lahko razbrala, da ji ne 

more biti dolgčas, saj ji družbo delajo ovčke, kozici, 

črn in bel zajček, putke in petelinček. Milka nam je 

pokazala tudi skedenj, kjer suši zelišča in 

obiskovalcem nudi skupna ležišča kar na senu. Kako 

lepo mora biti ob škrabljanju dežja, blisku in gromu 

… V podaljšku glavnega prostora, v galeriji so 

razstavljena čudovita ročna dela, ki pa se jih da tudi 

kupiti. Za pet evrov sem dobila čudovit spominček 

za mojo sobico: iz surove ovčje volne skvačkano 

košarico z napisom Vogar in notri srček. Milka mi je 

povedala, da je to milo, s katerim si lahko umijem 

obraz. 
Fani Potočnik, stanovalka 

planinska idila

omamne dišave cvetja

nasmejane planinke
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ŽUPNIJSKA CERKEV NA DOBROVI

Je posvečena Mariji Vnebovzeti ali kot se tudi 

imenuje »Marija v Leščevju«. Že Valvasor je pisal o 

božji poti na Dobrovi takole: 

»Ta cerkev je ena najstarejših cerkva v deželi 

Kranjski in zaradi obilnih čudežev tako zelo slovi, 

da ljudje poleti dan za dnem tja romajo«.

Začetki segajo v leto 970, ko naj bi bila tu 

postavljena kapelica. Zaradi povečevanja števila 

božjepotnikov je bila stara gotska cerkev iz leta 

1231 premajhna in so pod vodstvom gradbenega 

mojstra Gregorja Mačka leta 1731 začeli graditi 

novo. Zgrajena je bila v treh letih s pomočjo darov 

romarjev. 
Prvotno je bila cerkev le blagoslovljena, leta 1747 

pa jo je ljubljanski škof Attems tudi posvetil. Leta 

1799 je bil postavljen v oltar današnji Marijin kip z 

Jezusom v naročju, mogočni kipi štirih cerkvenih 

učiteljev pa so ostali iz prvotnega oltarja. Cerkev se 

ponaša tudi s slikarskimi dragocenostmi, kot je 

Layerjev križev pot, slikarije Matija Bradaška na 

stropu prezbiterija in Šubica v kupoli. V svetišču so 

še štirje stranski oltarji, ki so posvečeni Srcu 

Jezusovemu, sv. Jožefu ter štirim devicam  

mučenkam: sv. Agati, Luciji, Poloni in Barbari. Do 

leta 1890 je bil en stranski oltar posvečen Mariji 

Magdaleni, takrat pa so tam uredili lurško kapelo. 

Posebnost so tudi leseni lestenci pred stranskimi 

oltarji, ki so bili izdelani po Plečnikovih načrtih. 

Zraven cerkve je Marijin studenček, ki je bil zgrajen 

z namenom, da se romarji odžejajo in osvežijo. 
Prvotno je bil sicer postavljen tik za cerkvijo, 

vendar so ga kasneje prestavili in tam zgradili tudi 

kapelico z Marijinim kipom. Nad studenčkom, ki je 

blagoslovljen, je napis »Marija, vir milosti«. 

Rupnikov pastirček je pasel ovce in govedo v bližini 

Dobrove. Ko je proti večeru hotel živino peljati 

domov,  le-te ni bilo nikjer. Ves zaskrbljen jo je 

končno našel - na kolenih pred Marijino podobo, 

pri nekem leskovem grmu. Ves prevzet je Marijino 

podobo odnesel domov, kjer jo je mati skrbno 

zaklenila v skrinjo. Toda prihodnji večer je bila 

skrivnostna slika spet v istem leskovem grmu in 

živina  pred njo. Tudi tretji večer je bilo tako. Mati 

je o dogajanju seznanila duhovnika in ta je prišel 

skupaj z drugimi duhovniki  k leskovem grmu; 

podoba je bila v njem in pred njo je klečala živina. 

Kmalu se je vest o dogajanju razširila med ljudi, ki 

so v množicah začeli romati k Mariji v Leščevje.

Povzela Sonja Beznik, socialna delavka

LEGENDA O NASTANKU BOŽJE POTI 
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IZLET NA DOBROVO PRI LJUBLJANI

V sredo, 16. Maja, smo šli z avtobusom na božjo 

pot na Dobrovo pri Ljubljani. Poleg nas so tja 

priromali tudi oskrbovanci drugih cerkvenih 

domov. Prišli so iz ljubljanske župnije Trnovo, iz 

Postojne, Logatca in Videm Dobre Polja. Romarsko 

mašo je vodil direktor škofijske Karitas, Tone 

Kompare. Je zagret karitativni delavec. Ustanovil 

je Dom Marije in Marte v Logatcu, zdaj pa, ko je 

župnik ljubljanske župnije Trnovo, je tudi tam 

ustanovil velik dom. 

Pri maši smo lepo sodelovali. Iz srca je prišlo lepo 

ljudsko petje cerkvenih pesmi. Po maši smo se 

okrepčali in se družili z oskrbovanci drugih domov. 

Vsi smo zelo zadovoljni, da lahko starost 

preživljamo v lepem okolju in ob prijazni oskrbi. 

Gospod župnik Jagodic je prijel tudi za kitaro in vsi 

smo peli lepe narodne pesmi. 

Po poti domov smo kljub neprijaznemu vremenu 

bili dobre volje. Župnik Jagodic nas je vse skupaj 

povabil še na kavo, v avtobusu pa smo celo pot 

prepevali. 

Res smo lahko hvaležni vodstvu in osebju našega 

doma, da so nam pripravili tako doživetje.

Anton Vidmar, stanovalec

BILI SMO NA ROMANJU

Naš Dom večkrat pripravi kakšen izlet ali romanje. 

Tokrat smo bili povabljeni na skupno romanje 

katoliških domov za ostarele v naši nadškofiji. 

Zbrali so se v božjepotni cerkvi Marije Matere 

milosti na Dobrovi pri Ljubljani. Prišli so še iz Doma 

Trnovo v Ljubljani, iz Doma Marije in Marte iz 

Logatca, iz Doma Talita Kum Postojna in iz našega 

Doma. 

Najprej smo se na kratko seznanili in pozdravili, 

potem smo krenili v cerkev. To je božja pot, njeni 

začetki segajo celo v 12. stoletje. Največkrat so tja 

romali ljudje v raznih stiskah, ob kužnih boleznih ali 

turški nevarnosti. Sedanja cerkev je nadomestila 

staro. Kako je lepa! Je mojstrovina gradbenika 

Mačka, ki je zidal tudi romarsko cerkev sv. Ane v 

Tunjicah pri Kamniku in ljubljansko stolnico. Že sam 

prostor vabi k zbrani molitvi.   

Somaševanje je vodil gospod Tone Kompare. Ko je 

bil župnik v Logatcu, je vodil izgradnjo prvega 

katoliškega doma za starostnike. Ko je kasneje 

postal župnik župnije Trnovo v Ljubljani, je navdušil 

ljudi, da so tudi zasnovali tako lep dom. Ni čudno, 

da so ga izvolili za direktorja škofijske Karitas. S 

svojo toplo besedo nam je pomagal k zbranemu 

"dobri" pevci I 

"dobri" pevci II
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sodelovanju pri sveti daritvi in nas navduševal, naj 

v domovih gojimo iskreno sodelovanje in 

prijateljstvo. Po maši nas je gospod župnik Lojze 

Golob povabil na pogostitev. Najprej smo ob 

spremljavi g. Toneta Kompareta veselo prepevali, 

nato pa je za kitaro prijel še naš župnik Ivan. Tudi 

ko smo se vračali, je iz avtobusa donelo 

prepevanje. Sami nismo vedeli, kdaj je minila pot 

nazaj domov. Kaj stori dobrota in dobra volja!

Iskrena hvala vodstvu doma, da so omogočili to 

romanje! 
Anton Vidmar, stanovalec

ROMANJE NA DOBROVO

V sredo, 16. Maja, smo zopet odšli na romanje, 

tako kot že enkrat, k Mariji Pomagaj na Brezje in v 

Novo Štifto. Krenili smo izpred Doma iz spodnjega 

parkirišča pet minut do pol devetih. Vozila nas je 

prijazna gospa Brigita. Župnik jo je pohvalil, da vozi 

še bolje kot moški. 

Ko smo se odpravili, je župnik Jagodic pričel z 

molitvijo, da bomo srečno prispeli. Pri Mariji v 

Leščevju na Dobrovi pri Ljubljani so nas že čakali 

oskrbovanci še treh drugih domov. Bogoslužje je 

bilo zelo lepo.   

Najbolj zabavno pa je bilo nazaj grede, saj nas je 

župnik s svojim čudovitim petjem razveseljeval in 

zabaval cel avtobus. Srce mi je kar skakalo, pa mi je 

na misel prišla tista: »Marko skače, Marko skače 

…..«
Fani Potočnik, stanovalka

Utrinki v sliki

v toplem objemu

ogrevanje grl

ni mi prav lahko

prisluhnimo nastopu
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SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH 
DOMOV V NAKLEM 

DRUGO SREČANJE STANOVALCEV 
GORENJSKIH DOMOV V LETU 2012 NA 

TEMO »LUTKE«

Srečanja stanovalcev gorenjskih domov za starejše 

so projekt delovnih terapevtk in potekajo že 

dvajseto leto. Udeležijo se jih po trije stanovalci iz 

vsakega iz sedmih domov. Vsak izmed njih enkrat 

letno v pomladnih in jesenskih mesecih organizira 

srečanje, katerega namen je predvsem druženje in 

medsebojno spoznavanje stanovalcev, pa tudi 

spoznavanje življenja v drugih domovih. 

Rdeča nit prvega letošnjega srečanja je bila poleg 

druženja stanovalcev tudi predstavitev rezultatov 

študije o učinkih skupinske terapije BioSinhron, ki 

sta jo predstavila inovator Andrej Breznik ter 

psihologinja Eva Dobrin. Gre za masažo stopal, ki 

pozitivno učinkuje na počutje, kar so potrdili 

stanovalci, ki so sodelovali na terapiji. Napravo so 

lahko preizkusili tudi vsi udeleženci srečanja. Vse 

skupaj je potekalo v zelo prijetnem vzdušju. 

Povzeto iz Gorenjskega glasa, marec 2012

Srečanje je potekalo v Domu dr. Janka Benedika v 

Radovljici.

Prišli smo iz vseh domov po trije stanovalci in 

delovna terapevtka. Vse udeležence je pozdravila 

direktorica ga. Sonja Resman. Potem smo se 

prepustili čarom lutk. Najprej so nam zaigrali 

slovensko ljudsko pravljico Pšenica, najlepši cvet. 

Pravljica se začne takole:

»V prastarih časih je neki kralj ukazal, da morajo 

pomoriti vse stare ljudi, ki ne morejo več delati.

Živel pa je sin, ki je imel svojega očeta nadvse rad. 

Ko so kraljevi sli preiskovali deželo, je skril svojega 

očeta na dvorišče pod velik čeber in skrivaj mu je 

nosil hrane. Ta velika otroška ljubezen je bila kmalu 

bogato poplačana.

Kralj tiste dežele je imel lepo hčer, pa nobenega 

sina. Mislil je in mislil, kako bi poročil kraljičino z 

najpametnejšim mladeničem svojega kraljestva, ki 

naj bi postal tudi njegov naslednik. In izmislil si je tri 

uganke.«

Mladenič, ki je imel svojega očeta skritega pod 

čebrom, je vedno prosil očeta-starčka za nasvet …

Vsebino cele pravljice pa boste izvedeli, ko bomo 

pravljico uprizorili tudi v našem domu.

  

Po končani prestavi nam je lutke in zgodovino lutk 

predstavila Tanja Eržen. Nato smo s skupnimi 

močmi izdelali vsak dom svojo lutko. Mi smo našo 

lutko poimenovali kar Martin.

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

spomin na mlade dni
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O PRAVLJICAH
Po nastanku in izvoru so najstarejša oblika 
besedne umetnosti, čeprav nikoli ne zastarajo. Ker 
so preživele toliko časa, pomeni, da predstavljajo 
vrednost, ki jo je treba spoštovati, saj le zares 
dobre stvari lahko preživijo čas. B. Bettelheim 
pravi, da so pravljice neizčrpna zakladnica ljudske 
iznajdljivosti in duhovnosti.

Ohranile so se po ustnem izročilu. Pravljica kot 

posebna vrednota živi v vseh časih, pri vseh 

narodih in v vseh kulturah. Vsak narod ima svoje 

pravljice, ki imajo svoje značilnosti. Prvotno so bile 

namenjene odraslim. V davnih časih so si pravljice 

dali pripovedovati vladarji, ker so iz njih črpali in se 

učili modrosti vladanja za čimbolj pravične 

odločitve. Za svet so vprašali dvorne norčke, ki so 

jim preko pripovedovanja nakazovali rešitev. 

Pravljice potrjujejo človeku le tisto, kar že ve, 

pripovedujejo o svetu, kakršen je v resnici. Resnica 

je posredovana na simboličen način. Tako so 

nastali miti in legende in pravljice. S pravljico 

spoznavamo sistem vrednot tako, da je mikavna 

tako za otroka kot odraslega. Nekoč je bila ta 

vseobsegajoča formula, ki te pelje za devet gora v 

pravljično deželo, kjer se človeku vse ponuja, kjer 

mu je dobro, kjer je varen in se mu ne more nič 

hudega zgoditi (dobro vedno nadvlada zlo). Zato 

po pravljični deželi hrepenimo tudi odrasli, če ne 

drugače pa v sanjah ali fantaziji. Pravljica ima 

nepopisno moč, saj vse ljudi razveseljuje, sprošča, 

posredno in neposredno uči ter osvobaja strahu in 

tesnobe. V pravljici je skrito veliko simbolike.

Življenje nas prav sili, da postorimo le najnujnejše 

in da se s čustvi ne dotaknemo drug drugega, nič 

več ne gremo v globino človeških odnosov, vse 

rešujemo le »instant«, na prvo mesto postavljamo 

koristnost človeških odnosov, ne pa duhovnega 

sozvočja. Današnjemu človeku manjka pristnosti, 

to pa občutimo kot praznino in ranljivost. Človek se 

ni veliko spremenil, samo svet okoli njega in način 

življenja pa sta se. Nastaja eksistenčna praznina. 

Pravljica sama da zdrava čustva, sveže misli 

duhovnosti in veselje do življenja.

Naj še dodam misel F. Schiflerja: «Globlji pomen je 

v pravljici mojega otroštva, kot v resnici, ki jo uči 

življenje.«

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

Povzeto iz revije za delovno terapijo iz leta 2001.
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SREČANJE GORENJSKIH DOMOV

V petek, 13.4.2012, smo se udeležili srečanja 

gorenjskih domov starostnikov v Domu dr. Janka 

Benedika v Radovljici. Kot predstavniki našega 

doma smo se udeležili srečanja gospe Milana 

Rozman in Milena Stopar ter g. Milan Gunde. Po 

pozdravu ge. direktorice Doma so nam predvajali 

lutkovno predstavo o kralju, kraljici in njunih 

otrocih. 

V prostoru za delovno terapijo nam je 

strokovnjakinja za lutkarstvo zelo natančno 

razložila zgodovino lutk. To je gledališka igra, 

izvedena z marionetami ali rožnimi lutkami, ki so 

jih prinesli iz Azije v Evropo v 12. stoletju. 

Gledališke lutke s premičnimi udi za miniaturni 

oder marionetnega gledališča premikajo od zgoraj 

ali od spodaj z nitkami. 

V prostoru za delovno terapijo smo udeleženci 

srečanja sami naredili eno lutko. Dobili smo ves 

potreben material, tj. barve, čopiče, škarje. Ta naš 

izdelek smo prinesli domov v Dom sv. Martina. 

Za zaključek srečanja so nas pogostili z okusnim 

kosilom.
Milan Gunde, stanovalec

SREČANJE VSEH GORENJSKIH DOMOV 
v domu dr. Janka Benedika

V petek po Veliki noči je delovna terapevtka 

Simona pripravila presenečenje za varovance 

doma sv. Martina in jim povedala, da gre skupina 

varovancev v Radovljico v dom dr. Janka Benedika, 

kjer se bodo srečali še z ostalimi domovi na 

Gorenjskem. Tja so odšli z velikim pričakovanjem, 

kaj jih čaka. Ko so prišli tja, so jih sprejeli in jim 

pokazali marionetno igrico z naslovom Najlepši 

cvet. Bila je zelo zanimiva, govorila je o očetu, ki je 

vprašal svoje tri sinove, če vedo, kateri je najlepši 

cvet. Eden od sinov mu prinese klasje, ker je to roža 

preživetja, saj se ga med drugim lahko uporablja 

tudi za peko kruha. Saj vsi dobro vemo, da če kruha 

ni v shrambi, ni pravega doma. 

Nato so obiskovalce seznanili s tem, kaj so 

marionete, in organizirali delavnico, kjer je lahko 

vsaka skupina iz posameznega doma ustvarila 

svojo marioneto. Pripravili so jim pripomočke, in 

sicer barvice, volno, oblačila, vse, kar marioneta 

potrebuje, da izgleda kot človek. Osnova 

marionete je glava, napihnjena z balonom, na 

palici. Nato so na ta balon lepili papir, ki so ga 

pomakali v že znano mešanico vode in moke iz 

katere nastane lepilu podobna zmes. Čez čas balon 

poči in nastane osnova za oblikovanje marionete. 

Po svojih idejah so marioneti nakazali obraz, 

ustnice, oči, obrvi, brado - to so osnovne poteze, 

lahko pa si dodal tudi npr. brke ali plešo. Skupina se 

je sama odločila ali bo oblikovala otroka, odraslo 

osebo ali starostnika.  Skupina iz doma Sv. Martina 

je oblikovala starostnika s plešo in brki, ki je sedaj 

tudi na ogled spodaj v delovni sobi. Pri tem so se vsi 

zelo zabavali, na nek način poiskali otroka v sebi, 

ker takih izdelkov ne delajo ravno vsak dan. Ko so 
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končali z ustvarjanjem, so odšli na kosilo v 

jedilnico. Nad hrano so bili navdušeni, saj je bila 

odlična, obenem so imeli tudi priložnost 

poklepetati z drugimi.

Z njimi je bil tudi hišnik Joža, ki je v tem času, ko je 

bila skupina v domu dr. Janka Benedika, nesel 

uokvirit gobeline, med katerimi je tudi gobelin z 

rožami moje pripovedovalke ge. Milane. Tudi 

gobelini sedaj visijo v delovni sobi. 

Zadovoljni na prijetnem izletu, z novo izkušnjo več 

so se okoli 3h popoldne vrnili nazaj v Dom Sv. 

Martina. 

Po pripovedovanju ge. Milane Rozman, 

napisala Lucija Mikelj

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

V mesecu maju je 

skupaj z drugimi 

jubilanti praznovala 

osemdeseti rojstni 

dan gospa Mira Čas.

Rojena je bila kot 

tretji izmed devetih 

otrok v hiši, kjer so 

jim po domače rekli pri Bajtnih. Živeli so skromno 

kot tudi njihovi predniki in so zato po pravici nosili 

priimek Čas, ker so čas znali z marljivim delom 

koristno uporabiti. 

Šest let je stregla bolnemu duhovniku Francu 

Štiglicu, potem pa je šla v Krško k župniku 

Vidmarju. Temu je gospodinjila pa tudi pomagala 

učiti verouk, saj je naredila dopisni tečaj za 

katehistinjo. Njeno veselje je bilo delati z mladimi, 

pa tudi skrbeti za vrt in še posebej za rože. Lahko se 

veseli, da je svoj čas posvetila lepoti in dobroti.

O Miri Čas zapisal župnik Anton Vidmar

kdor zna, pač zna
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Utrinki v sliki

V MESECU MARCU SO PRAZNOVALI:
·

·

·

LANGUS FRANČIŠKA
DOLINAR FRANČIŠKA
ŠUŠTERŠIČ JOŽICA

ŽVAN JUSTINA
URŠIČ MARIJA
POLAJNAR ALBIN
PIBERNIK IVANKA
VIDMAR ANTON
JEZERŠEK PAVLA (90 LET)

V MESECU APRILU SO PRAZNOVALI:
·

·

·

·

·

·

"poziranje" za spomin

V MESECU MAJU SO PRAZNOVALI:
·

·

·

·

·

KOROŠEC MARIJA
MORIČ DANIEL
MIČUNOVIĆ TATJANA
KRIŽNAR STANA
ČAS MARIJA (80 LET)
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Zavod sv. Martina

Srednja vas v Bohinju 33 A, 

4267 Srednja vas v Bohinju

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
                         Dante

Od nas so se poslovili:

v marcu: 
Kovazovič Frančiška, 

v aprilu: 
Cerkovnik Marija,
Kokalj Ljudmila,

Kuštrin Vida,
Lešnik Janez

v maju: 
Cerkovnik Frančišek,

Vrhovnik Justina

Naj počivajo v miru.

 

Naj počivajo v miru.


