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NA POTI V LETO 2013

Od zadnjega izida Drobtinic se je v Zavodu sv. Martina dogodilo mnogo 
stvari. Staro leto se je umaknilo novemu. Zopet smo polni pričakovanj in 
upanja, da bo novo leto boljše kot staro.

Kar nekaj dogodkov in lepih skupnih doživetji je zapisanih v teh 
Drobtinicah.

Konec septembra smo se zaposleni odpravili na ekskurzijo v Prekmurje, o 
čemer boste več izvedeli v posebnem članku.

V oktobru je bil izlet za vse prostovoljke. Odpravili smo se v Logarsko dolino. Prvi postanek smo 
imeli na Vranskem, kjer je župnik Ivan Jagodic daroval sveto mašo v cerkvi sv. Mihaela. Po maši 
nam je cerkev predstavil tamkajšnji dolgoletni župnik Jože Turinek. Sledil je ogled Doma sv. 
Rafaela, ki ga je predstavila direktorica Mojca Hrastnik. Z Vranskega smo se odpeljali v Logarsko 
dolino, kjer smo imeli na kmetiji Zgornji Zavratnik kosilo. Sledil je ogled etnografskega muzeja v 
Solčavi in vožnja po Logarski dolini, nato pa nazaj proti domu.

Sredi oktobra je prišlo v župniji Srednja vas do spremembe. Župniku Ivanu Jagodicu je bila 
dodeljena nova župnija Ljubljana - Šentvid, v Srednjo vas pa je prišel duhovnik Branko Potočnik, 
prej župnik v Dolenji vasi pri Ribnici. Stanovalci Zavoda sv. Martina so se od g. Jagodica poslovili s 
sveto mašo v domski kapeli in s skupnim kosilom v jedilnici. Zaposleni pa smo se uradno poslovili 
od njega pri sveti maši v kapelici na Uskovnici, kamor je župnik vedno rad zahajal. V spomin in 
trajno zahvalo za veliko in neprecenljivo delo, ki ga je opravil, smo mu izročili sliko z motivom 
Zavoda sv. Martina, župnišča in cerkve sv. Martina, ki jo je naslikal g. Grega Markelj. Po maši smo se 
še zadržali v prijetnem druženju v koči na Uskovnici. 
Medse smo sprejeli novega župnika g. Branka 
Potočnika, ki se v tej številki Drobtinic tudi sam 
predstavlja. Župnik Branko Potočnik je po statutu 
Zavoda sv. Martina tudi novi predsednik Sveta 
Zavoda. Obema želimo poguma in pastoralnega 
uspeha pri novih nalogah.

V mesecu novembru je prišlo do zamenjave 
socialnih delavk. Iz porodniškega dopusta se je 
vrnila Alenka Zorč, Sonja Beznik, ki jo je nadome-
ščala, pa je tudi sama odšla na porodniški dopust. 

Sveti Miklavž tudi letos ni pozabil stanovalcev in zaposlenih v Domu sv. Martina. Počastili smo ga 6. 
decembra. Sredi decembra je bila v sodelovanju s TNP odprta razstava fotografij Janka Ravnika.
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Predpraznične dni so stanovalcem popestrili: učenci podružnične OŠ z Bohinjske Bele, MPZ Triglav 
Lesce-Bled, učenci podružnične OŠ iz Srednje vasi, pevski zbor Nagelj,  ter nastop harmonikarjev 
Matevža, Katje in Žiga ob praznovanju rojstnih dni v decembru.

Predstavljamo vam tudi naše praznovanje Božiča, ki smo ga pripravili 24. decembra ter obisk 
otepavcev.

Konec decembra se je sestal Svet Zavoda sv. Martina, ki je obravnaval in sprejel poslovni načrt za 
leto 2013. 
Veseli me, da je župnik Branko Potočnik uvedel jutranjo duhovno misel za vse zaposlene. Prebere 
nam jo vsako jutro ob 7.10 uri v kapeli. Želim si, da bi bila ta duhovna spodbuda med zaposlenimi 
sprejeta z odprtostjo in naklonjenostjo in bi predstavljala medsebojno vez in vodilo vsakega 
delovnega dne.

5. januarja se spominjamo 4. obletnice delovanja Zavoda sv. Martina. Ob tej priliki se zahvaljujem 
vsem, ki kakorkoli pomagate pri delovanju Zavoda.

Vsem stanovalcem in stanovalkam, njihovim domačim, zaposlenim, prostovoljkam, članom Sveta 
Zavoda in vsem ljudem dobre volje želim blagoslovljeno leto 2013.

Jože Cerkovnik, direktor

Po želji gospoda nadškofa je sredi oktobra prišlo do zamenjave župnikov v 
Srednji vasi. Gotovo je menjava župnikov kar velika sprememba za vse: za 
župnike in za ljudi tudi za vas v domu sv. Martina, saj ste se s prejšnjim 
župnikom gospodom Ivanom  Jagodicem srečevali tako rekoč čisto od 
začetka, ko je še rastel ta »čudež« - dom sv. Martina.  Zdaj se počasi 
navajamo drug na drugega.

Moja življenjska pot se je začela v majhni vasici sv. Lenart v Selški dolini pred 
malo manj kot 47-imi leti. Po študiju teologije in mašniškem posvečenju sem 
leta 1996 začel svojo duhovniško pot kot kaplan na Brezovici pri Ljubljani in 
nato v Novem mestu Šmihel, kjer je bila ena od mojih nalog tudi duhovna 

oskrba doma starejših občanov v Novem mestu. Nadškof dr. Franc Rode me je leta 2001 poslal za 
župnika v Dolenjo vas pri Ribnici, kjer sem ostal do premestitve v Srednjo vas.

Ko sem se v teh prvih dveh mesecih srečeval s težo novega začetka, mi je bil v veliko vsakodnevno 
spodbudo pogled na veliki bel križ v kapeli doma, kjer sredi njega gori lučka  podoba Jezusa in 
znamenje navzočnosti živega Boga med nami. V eni naših podružnic večna lučka sveti nekoliko 
močneje in njena svetloba se opazno vidi tudi izven cerkve. Neko dekle mi je pripovedovalo, kako 
jo vedno znova navdaja veselje, upanje in pogum, ko zjutraj ob odhodu v službo in zvečer  ob 
vračanju vidi svetlobo te lučke. Ta lučka ji jasno govori, da je tudi v njeni vasi navzoč živi Bog, ki 
razgrinja svoj blagoslov in svojo ljubezen nad vso vasjo.

LUČ, KI RAZSVETLJUJE, DAJE MOČ IN OPOGUMLJA
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Nekaj podobnega doživljam sam, ko prihajam v kapelo doma sv. Martina. Lučka sredi križa in večna 
lučka ob tabernaklju mi govorita, da je Bog navzoč tudi v našem domu, da razsvetljuje moje 
temine, dvome in mi daje poguma. 

Obenem pa vliva tudi upanje, da so vse moje težave in napori, prav tako pa težave, bridkosti in 
trpljenje vseh oskrbovancev tega doma, pa tudi napori prizadevanja in velikodušnost zaposlenih 
zaobjeti v Njegovi ljubezni, katere znamenje je zame prav križ v kapeli in lučka sredi njega.

                                            Branko Potočnik, g. župnik 

PRAZNOVANJE V DOMU SV. MARTINA

December je v Domu sv. Martina vsako leto prav poseben čas, čas ko k 
nam pridejo obiskovalci z vseh koncev in nam popestrijo kakšno urico s 
svojim nastopom. Je tudi čas priprave na praznovanje, ki med seboj še 
dodatno poveže stanovalce in zaposlene. 
Letos se je december začel še posebej lepo, saj je takoj na začetku sneg 
pobelil okolico Doma, mraz pa je na okna sob narisal ledene rože. Skupaj 
smo občudovali prelepo zasneženo pokrajino, sprehode po poljih pa smo 
zamenjali z nabiranjem materiala za venčke in jaslice. 
Cel teden pred Miklavžem je v Domu dišalo po piškotih, ki smo jih pekli 
skupaj s stanovalkami. Kdor ima veselje za ročno delo, je pomagal v 
delovni terapiji pri izdelavi voščilnic z imeni stanovalcev in zaposlenih. 

Potrebno pa je bilo naredili tudi adventne venčke ter poskrbeti za lepo okrašeno notranjost  
Doma. 

6. decembra smo se vsi zbrali v avli in ob pesmi pričakali prihod Miklavža, ki je stanovalce in 
zaposlene obdaril s skromnim darilcem. Ob tem ni pozabil niti na ljudi, ki jim hodimo pomagat na 
dom v okviru pomoči na domu. 

Ravno tako kot Miklavža pa smo se razveselili tudi nastopa otrok iz Osnovne šole Bohinjska Bela, ki 
so nam s svojim petjem ogreli srce in dušo. Zaigrat in pogostit z doma spečenim pecivom so nas 
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prišli gimnazijci iz Gimnazije Jesenice, 
birmanci iz župnije Besnica pri Kranju so nam 
odigrali igrico, družili smo se tudi z učenci 
podružnične šole v Srednji vasi. 

Dneve nam je krajšalo petje pevskih zborov 
Iskra iz Kranja, Moški pevski zbor Triglav Lesce 
Bled in Nagelj z Jesenic. Oči pa smo si spočili ob 
ogledu fotografske razstave Janka Ravnika, ki 
so jo pripravili zaposleni iz Triglavskega 
narodnega parka. Razstava bo na ogled do 20. 
januarja. K ogledu ste vabljeni tudi zunanji 
obiskovalci. 

Posebej lep dogodek je bilo božično 
praznovanje 24.12. dopoldne. Navsezgodaj 
zjutraj smo zakurili v kmečko peč in pripravili 
vse potrebno za peko kruha. Ob prijetnem 
vonju po ravnokar spečenem kruhu smo imeli 
sveto mašo ter blagoslov jaslic in Doma. Po 
njej smo se poveselili ob koncertu kitaristov iz 
Glasbene šole Bisernica. Ob tem dogajanju 
smo potem prijetno lačni in utrujeni odšli v 
glavno jedilnico na skupno slovesno kosilo. 

Sveto mašo na praznik Gospodovega rojstva je 
daroval pater Alojz Markelj. 

Pred Silvestrom smo pripravili še skupno 
praznovanje rojstnih dni stanovalcev, ki so 
rojeni v mesecu decembru. Praznovanje je 
potekalo ob zvokih harmonik, ki so jih igrali 
Katja in Matevž Korošec ter Žiga Grm. 

Na Silvestrovo pa so nas obiskali obiskali 
»bohinjski otepovci« in nam voščili vse dobro v 
prihajajočemu letu. 

Zahvaljujemo se vsem nastopajočim, 
prostovoljcem in mentorjem, ki so si vzeli čas in 
posebej za naše stanovalce pripravili prijetne 
dogodke, ki bodo v naših spominih in srcih 
prijetno odmevali tudi v letošnjem letu. 

 Alenka Zorč, socialna delavka
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MIKLAVŽEVANJE

S v e t i  M i k l a v ž  j e  
krščanski svetnik, ki 
tradicionalno v noči s 5. 
na 6. december obdari 
pridne otroke. Sveti 
Miklavž je škof, sveti 
Nikolaj iz Mire, ki je živel 
okrog leta 300 našega 
štetja. Bil je iz bogate 
družine, pa je vse svoje 

imetje razdal ubogim. Ker je Miklavž škof, je 
tudi oblečen v škofovska oblačila, na glavi ima 
škofovsko kapo in v roki škofovsko palico. 
Spremljajo ga angelčki, ki mu pomagajo 
zapisovati pridne otroke in parkeljni (hudički), 
ki grozijo porednim otrokom. V starih časih so 
otroci dobili samo tiste dobrote, ki so jih ljudje 

lahko prihranili do začetka decembra: jabolka, 
orehe, lešnike in drugo suho sadje, pri bolj 
bogatih pa še kakšne medenjake, čokolade, 
rožiče, pomaranče ali kakšno južno sadje. 
Legenda pravi, da je sveti Miklavž obdaril tri 
revna dekleta s tremi mošnjami zlata in jim 
tako omogočil, da so se poročila. Zato je sveti 
Miklavž ponavadi upodobljen s knjigo in tremi 
zlatimi kroglami ali jabolki, ki simbolizirajo 
mošnje zlata. V zlato knjigo pa je Miklavž 
vpisoval dobra in slaba dela vsakega otroka. 6. 
decembra lansko leto je prišel sveti Miklavž v 
spremstvu angelčkov tudi v Zavod svetega 
Martina, in obdaril vse pridne stanovalce in 
zaposlene iz doma. Spomnil se je tudi naših 
prostovoljcev, ki nam pomagajo zapolniti 
dneve z dobrimi dejanji.

pripravila: Monika Polanc, vodja zdravstvene nege
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TAM STOJI PA HLEVČEK
(Božič moje mladosti)

»Kmalu bo praznik, 
kmalu bo Božič. Kako 
lepo! Se spomnite od 
lani? Kako lepo smo 
peli, kako lepe jaslice 
smo imeli, skoraj take 
kot v cerkvi. Letos mora 
biti vse še lepše! Vsi smo 
pripravljali.“ smo rekli. 

Najstarejši brat, France, je pripravljal 
Betlehem: majhne hišice. Izrezal je okenca, jih 
zalepil s pisanim papirjem, v vsako hišico je 
napeljal elektriko in montiral žarnice od ročnih 
svetilk. Oče mu je kupil transformator, da smo 
imeli tok nizke napetosti. Z bratom Janezom 
sva v gozdu nabrala lepega mahu in ga osušila, 
sestra Mici je izvezla prtič za na mizo, kjer bodo 
stale jaslice. Vsi skupaj smo iz mavca vlivali 
ovčke in pastirje ter sveto družino. Vse skupaj 
ni bilo kakšna umetnina, a bilo je naše. 

Prišel je sveti večer. Zbrani smo bili vsi, razen 
Franceta, ki je odšel v zvonik. Od tam je 
priplaval večerni ave kakor ob praznikih. Tedaj 

smo se zvrstili za očetom, ki je vodil pot, odpiral 
in zapiral vrata v hlev, senik, shrambe in 
nazadnje po vseh prostorih v hiši. Mama je 
pokropila vse prostore z blagoslovljeno vodo 
ter molila rožni venec. Z Janezom sva imela na 
skrbi lonec z žerjavico in kadilo. Po vsej hiši se je 
razširil prijeten vonj kadila. 

Bilo je skoraj tako kot v cerkvi. Stopili smo pred 
jaslice, nekaj časa tiho gledali  in do konca 
odmolili rožni venec. Imel sem občutek: ata je 
kakor svečenik. Vse je bilo tako skrivnostno in 
lepo. Res pravi sveti večer. Tudi večerja je bila 
praznična. Prosil sem, če bom smel k 
polnočnici. „ Saj ne bom zaspan, “sem 
zagotavljal. Obljubili so mi, da me bodo zbudili. 
Brez skrbi sem zaspal, saj sem vedel, da kar ata 
reče, to drži. Kako lepa je bila hoja po zasneženi 
poti! Kako skrivnostno lepo je bilo v cerkvi! 

Na svoji duhovniški poti sem srečal toliko 
družin, ki so znale pripraviti lepo praznovanje. 
Pri neki hiši sem videl posebno pomenljive  
jaslice. Vsi pastirji so bili usmerjeni k votlini. 
Nekje zadaj pa je sedel starec, ob njem je stal 
deček. Tisti, kije jaslice postavil, je pojasnil: 
„Tale dedek bo vnučku razložil, zakaj ta luč, 



zakaj ta angelska pesem, kaj se dogaja v svetli 
noči. Bog je tako dober, da je svojega Sina 
poslal k ljudem, posebej še k vsem ubogim, 
bolnim in ostarelim. To je povedal s tako srečo, 
da mu je kar sijala z obraza.“ Mnogi, ki to vidijo, 
pomislijo: tudi jaz moram svojim to oznaniti. 
Kako lep praznik bo imel tisti, ki bo to storil! 
Glejte, tudi mi stanovalci najbrž ne bomo  
mogli iti domov ali v domačo cerkev. Toda tudi 
tu nam je Odrešenik blizu, še posebej v naši 
kapeli. To svojo srečo lahko podeli z vsemi, ki 
nas bodo obiskali.

Prazniki bodo minili, lepa doživetja pa naj nas 
spremljajo vse prihodnje leto. Kako lepo bo, če 
se nam izpolni beseda pesnika Alberta Široka o 
božični luči:

„Zatone svetla zvezda,
še danes pojde v kraj, 
a luč, prižgana v hlevu
ostane vekomaj.“

Anton Vidmar, stanovalec
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POMEN JASLIC NA SLOVENSKEM

Človek je simbolno bitje, 
zato preko znamenj in 
s i m b o l o v  d o ž i v l j a  
stvarnost, ki ga obdaja. 
J a s l i c e  s o  v i d n a  
upodobitev dogodka, ki 
j e  p o m e m b e n  z a  
človekovo razumevanje 
n a d n a r a v n e g a  
poseganja Boga v svet 

ter so simbol razodetja Božje odrešenjske 
ljubezni. Kristusovo učlovečenje je teološki 
temelj vsega simbolizma v bogoslužju, jaslice 
pa nam preko rojstva odkrivajo Božji sestop v 
ustvarjeni svet. 

So znamenje odrešenja, ker so simbol 
stvarnosti Kristusovega rojstva v mrazu in 
trdoti, uboštvu in odrinjenosti. Nagovarjajo 
nas z znamenji in simboli, za katerimi živi 
celotno Božje sporočilo človeku in vabilo k 
miru v ljudeh in med njimi. Božje učlovečenje 
in rojstvo sta poseg v stvarstvo, ki je en sam 
prostor Božjega bivanja, navzočnosti in 
delovanja.Jaslični prizori in različne kulturno 
pogojene postavitve upodabljajo božične 
dogodke, kot jih opisujejo evangeliji ali 
apokrifna poročila, ljudska domišljija in 
krajevne šege pa so dodale nove elemente.

Rojstvo je vedno središče jaslic, zato ga 
jasličarji postavljajo v naravno ali navidezno 
središče pokrajine. Osrednji liki so mali Jezus, 
Božja mati Marija in sv. Jožef; te tri figure so 
običajno najskrbnejše izdelane in so pogosto 
tudi ogledalo časa, v katerem so nastale.

                                        Saša Urh, delovna 

inštruktorica/animatorka
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POSTAVITEV JASLIC V NAŠEM DOMU

Že spomladi sva z Jelko pričeli razmišljati 
kakšne bi bile jaslice za letošnji (2012) božič. 
Kmalu sva dobili idejo, in sicer da bi bile jaslice 
tokrat kamnite. Jelka je nabrala ploščate 
kamne različnih velikosti, nanje preko indigo 
papirja preslikala motive svete družine, 
pastirjev, ovc, svetih treh kraljev, oslička in 
bikca,… Vse to je zelo skrbno in natančno 
pobarvala. 24. decembra zjutraj sva postavili 
kamnite jaslice na podstavek, ki nam ga je 
pripravil hišnik Jože.

Jaslice so si kmalu prišli pogledat tako 
stanovalci kot zaposleni. Eni so bili kritični, 
drugim so bile  všeč. 

Ob desetih je v avli doma potekala polnočnica, 
pred  tem pa je naš župnik Branko Potočnik 
blagoslovil jaslice po domu. Polnočnico so 
nam na koncu popestrili še mladi bohinjski 
kitaristi. Vrhunec dneva pa je bilo skupno 
kosilo stanovalcev in zaposlenih v jedilnic. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalila sodelavki Jelki 
Cvetek, ker se je tako skrbno posvetila izdelavi 
kamnitih jaslic in nam s tem še dodatno 
polepšala praznične dni. Tudi za vnaprej ji 
želimo čim več ustvarjalnih idej in toplega in 
iskrenega odnosa, ki ga ima tako do 
stanovalcev kot tudi do sodelavcev.

Saša Urh, delovna inštruktorica/animatorka

                                                         

OD ADVENTA DO SV. TREH KRALJEV

Advent ali adventni čas, 
je čas pred božičem in je 
v bogoslužju namenjen 
p r i č a k o v a n j u  
Jezusovega rojstva.  
Začne se štiri nedelje 
pred božičem, po navadi 
je to nedelja med 27. 
n o v e m b r o m  i n  3 .  
decembrom. Rečemo ji 
prva adventna nedelja 

in se konča s četrto nedeljo pred svetim 
večerom. Tipičen simbol v današnjem času je 
adventni venec s štirimi svečkami. Advent je 
čas priprave, upanja in kesanja za naše grehe. 
Je tudi priložnost, da pomislimo, kakšno je bilo 
naše duhovno življenje in se lahko na novo 
spreobrnemo in si prizadevamo za trenutke 
miru in tišine v naših srcih in družinah.

Neposredna priprava na božič je božična 
devetdnevnica. Začne se 16. decembra. 
Številka devet simbolizira nepopolnost (1 manj 
kot 10) in potrebo po izpolnitvi, lahko pa 
pomeni tudi devet mesecev nosečnosti.

Včasih so kristjani te dni preživljali bolj 
preprosto in umirjeno, običaj pa se od vasi do 
vasi razlikuje. Obiskovali so devetdnevnico, na 
sveti večer, 24. decembra, so gospodinje 
spekle domač kruh- poprtnjak, pa potico, ki je 
bila nadevana s suhim sadjem ali ocvirki, kar so 
takrat imeli pri roki. Možje so poskrbeli za 
smrekico in skupaj z otroki naredili jaslice in 
drevesce. Takrat je bil okrašen z domačimi 
piškoti ali okraski iz lesa in papirja. Figurice- 
pastirčki, ovčke, sveta družina, pa so bili iz gline 
ali lesa. Zvečer so domove blagoslovili s 
kadilom in blagoslovljeno vodo, zraven molili 
in peli božične pesmi. Ob polnoči so odšli k 
maši- polnočnici. Božič so preživeli doma z 
družino.

26. decembra goduje sv. Štefan, mučenec. Bil 
je diakon v Jeruzalemu in je skrbel za siromake. 
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V Evropi je postal zavetnik konj in živine, ker je 
nadomestil božanstvo, ki je indoevropskim 
ljudstvom varovalo konje in živino. Na ta dan 
peljejo kmetje blagoslovit konje pred cerkev. 
Po obredu blagoslovijo še vodo in sol za živino. 
Včasih so ju potresli  po polju,«da suho vreme 
ne bi škodovalo«.

Na tepežni dan, 28. decembra, so imeli praznik 
otroci, ki predstavljajo duše nedolžnih otrok.  
V roke so vzeli leskove šibe in šli od hiše do hiše 
ter tepeškali  odrasle in čebljali razne pesmice. 

            Šip, šap, dober čas
            kar je na tejle veji iglic
            kaj more bit potic.

Če jim kdo ni odprl, v prihodnjem letu ni imel 
sreče. Ta dan se navezuje na Herodov pomor 
otrok. V dotiku lesene šibe je skrita vera v moč 
mladega zelenja. Še danes potrkamo po lesu, 
kadar želimo ohraniti zdravje in srečo.

Dan pred novim letom je bil namenjen 
obračunu s samim seboj in molitvi v zahvalo za 
prejete darove. 31. december predstavlja 
drugi sveti večer, ko so blagoslovili domove. 
Miza je bila pripravljena z dobrotami, po vasi 
pa so hodili koledniki, ki so voščili srečo in 
zdravje v novem letu. Pri nas se je ta običaj še 
obdržal, kolednikom pa rečejo »otepovci«.

6. januar je dan sv. treh kraljev; večer pred njim 
pa tretji sveti večer, ko blagoslovimo domove. 
Ker so trije kralji prvi razglasili novico o 
Jezusovem rojstvu, imenujemo praznik tudi 
gospodovo razglašenje. Na vrata so včasih 
pisali letnico in začetnice imen kraljev 
(20+G+M+B+13). Različica tega napisa je 
C+M+B, ki so kratice latinskega stavka, ki 
pomeni Kristus naj blagoslovi to domovanje.

V današnjem času pa nas advent ali veseli 
december, kot mu radi rečemo, lahko privede 
do tega, da pozabimo na pravi smisel. Prevzele 
so nas nakupovalna mrzlica, božično-novo-
letne zabave in okraševanje domov.

Viri:  Darko Pavlin- Slovensko narodno izročilo

         www.kapitelj.com

         www.iskreni.net

pripravila: Maja Grm, medicinska sestra

Ne trije, ampak štirje 
kralji so se na nek 
notranji klic podali na 
p o t ,  d a  p o č a s t e  
n o v o r o j e n e g a  
judovskega kralja. Iz 
štirih smeri so se sešli. 
Vsak je imel pripravljen 
svoj dar: prvi bleščeče 
z lato,  drugi  d išeče 

kadilo, tretji grenko miro, četrti, najmlajši pa tri 
drage kamne neprecenljive vrednosti. 
Skrivnostna zvezda jim je kazala pot, oni pa so 
brez predaha hiteli za njo. Pozabili so na žejo in 
lakoto, na utrujenost, niso opazili tolikih 
zanimivosti ob poti, toliko znamenitih stavb v 
mestih, toliko lepote v pokrajini, samo hiteli so 
in hiteli, da bi čim prej ugledali novega kralja. 
Nihče od njih ni nosil v srcu toliko hrepenenja 
kakor najmlajši kralj. Ves je bil zatopljen v te 
lepe sanje, v to lepo pričakovanje. 

Ruska legenda: ČETRTI KRALJ
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vse že "pridno" raste

Pa glejte: naenkrat je zaslišal ihtenje, otroški 
jok, tako presunljiv, da se je moral ustaviti. V 
prahu ob robu ceste je ugledal skoraj golega 
dečka, kako krvavi iz petih ran. Ustavi se, 
vzame otročka v naročje, se z njim povzpne na 
konja in odjezdi nazaj v vas. Tam sprašuje, če 
kdo pozna tega otročiča. Nihče nič ne ve. 
Detece izroči dobri ženi in ji da prvi dragulj ter ji 
naroči, naj lepo poskrbi za otročiča. Spomni se, 
kam je namenjen. Pohiti, pa svojih sopotnikov 
ne dohiti. Sam hiti dalje. In glej sreča, po nekaj 
dneh spet ugleda zvedo, ki mu kaže pot.

Nekaj v njem se spremeni: iz hrepenenja po 
rešitelju je v njem zrasla skrb za uboge in 
zapuščene, zrasla in še naraščala. 

Nekega dne ga je zvezda pripeljala v neznano 
mesto. Srečal je pogrebi sprevod. Za krsto je 
šla uboga žena s kopico otrok. Z njenega 
obraza je razbral ne samo žalost, ampak veliko 
skrb, kako naj sama poskrbi za te otroke. Otroci 
so se je vsi nebogljeno oklepali. Izgubili so 
očeta, pa ne samo to: ker je bila družina zelo 
zadolžena, je grozilo, da jih bodo prodali v 
suženjstvo. Kralja je prevzelo sočutje, segel je v 
torbo in izvlekel drugi dragulj. Kako se je svetil 
v soncu, namenjen je bil novorojenemu kralju. 
Kaj za to! Položil ga je v roko ubogi vdovi ter 
dejal: »Poplačaj dolgove, zgradite si hiško, da 
boste na svojem!« Povzpel se je na konja. Ozrl 
se je za zvezdo. Toda ta je zbledela, nikjer je ni 
zagledal. Dneve in tedne je potoval sem in tja, 
ves žalosten in potrt. Kako naj zdaj izvrši svoje 
poslanstvo? 

Pa sreča! Zvezda se je spet pojavila na nebu. Z 
novo močjo, z novim upanjem je nadaljeval 
pot. 
Pa joj! Prišel je v tujo deželo, tam je divjala 
vojna. Strah in pomanjkanje sta pestila ljudi. V 
neki vasi so vojaki polovili vse moške in jih 
nagnali na trg sredi vasi. Tam so jih nameravali 
postreliti. Kakšen jok in zdihovanje je prihajalo 
iz ust preplašenih žena in otrok. Kralja se je 
polastila groza. Imel je samo še zadnji dragulj. 
Mar naj se brez daru prikaže pred judovskim 

kraljem? Toda ta groza tu pred njim je tako 
ganila njegovo srce, da je s tresočo roko vzel 
zadnji dragulj in odkupil te može. 

Zvezda ni več sijala, kraljevo srce se je napolnilo 
s tesnobo. Kam je pravzaprav namenjen? S čim 
naj se prikaže pred kraljem? Sam, obubožan. 
Prodal je konja, prodal še svoja lepa  oblačila. 
Potoval je sem in tja, bos in razcapan. Spotoma 
je komu pomagal nesti težko breme, nekje je 
rešil ubogo žensko pred onečaščenjem. 
Nobena stiska ga ni pustila neobčutljivega. Če 
je le mogel, je pomagal, če ne drugače, s 
prijazno besedo, z drobno uslugo. V nekem 
pristanišču je videl žalosten prizor: očeta so 
zvlekli na ladjo, kjer naj bi priklenjen veslal. 
Zakaj? Pri nekem tiranu se je z odločno besedo 
pritožil zoper teror. Potujoči kralj je rotil in 
prosil vladarja, naj vendar prizanese. A zaman. 

S čim naj reši tega ubogega moža? Spomnil se 
je rešitve  samega sebe je ponudil, da bo 
namesto njega šel veslat na ladjo. On, tako 
odličen mož, vajen vsega ugodja in časti, naj 
postane zaničevan suženj. Bolj kot pred trdim 
življenjem je trepetal pred sramoto. Živi naj 
med kaznjenci, večinoma res zločinci? Ni se 
mogel ubraniti občutka ponižanja in sramote. 
In čudo, zvezde ni videl več, v srcu je bila luč: 
vedel je, da hodi po pravi poti. Odločno je 
poprijel za veslo in v enakomernem taktu 
veslal, lačen in zaničevan, ponižan. 

Minila so leta. Na licu so se pojavile gube, lasje 
so osiveli. V srcu pa ni bilo grenkobe, ampak 
neka blaga luč. 
Zgodilo pa se je nekaj, česar ni pričakoval. 
Lastnik ladje je opazil njegov žlahtni izraz na 
licu, ki je izžarevalo spokojnost in dobroto. Dal 
mu je svobodo. Sneli so mu vezi, neki ribič ga je 
povabil k sebi na večerjo in mu dal prenočišče. 

To noč je imel čudovite sanje: zvezda, ki ga je 
nekoč opogumila, da je šel iskat novega kralja, 
je spet zasijala na nebu. Še več, neki glas je 
zaklical: »Vstani, pohiti!« Še tisto uro je vstal. In 
čudo: komaj se je ozrl v noč, je ugledal zvezdo, 
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še bolj blestečo, kot v sanjah. Potoval je in 
potoval in kmalu prispel do velikega mesta. Po 
ulicah so se zbirale množice, vojaki so jih 
razganjali. Šel je za njimi ven iz mesta. Čudna 
tesnoba ga je prevzela. Ko se je povzpel na 
nizek grič, je ugledal tri križe. Kaj pa je zdaj to? 
Naenkrat se je zvezda ustavila prav nad 
srednjim križem, nato enkrat močneje 
zablestela in ugasnila. Kralja je prevzel pogled 
na trpina na srednjem križu. Kakor da je v tem 
pogledu zbrana bolečina vsega sveta. Pa tudi 
neskončna lepota in dostojanstvo. Iz njegovih 
prebodenih rok je sijala nekakšna luč. 
Naenkrat je kralja spreletelo spoznanje: »Ta je 
kralj, ne samo Judov, ampak vsega sveta. Ta je 
tisti, po katerem sem hrepenel, katerega sem 
iskal in ki mi je v vseh preizkušnjah in 
razočaranjih bil blizu. Ta je tisti, kateremu sem 
služil v vseh ubogih in preizkušanih.« Spustil se 
je na kolena in stegnil svoje odprte dlani proti 
Gospodu, dlani, polne spoštovanja in nekega 
čudovitega pričakovanja. S križa so v njegove 
dlani padle tri kaplje krvi. Svetile so se bolj od 
vsakega dragulja. 

Naenkrat je presunljiv krik Križanega pretresel 
vse. Kralj se je mrtev zgrudil pod križ. Roke so 
oklepale kaplje krvi, pogled pa je poln 
blaženosti bil obrnjen h Križanemu. 

Pripravil: Anton Vidmar, stanovalec

Selma Lagerlöef
V SVETI NOČI

Bližal se je sveti večer. Vsi razen mene in babice, 
so odšli k večernicam. Babica je bila prestara, 
jaz pa premlada, pa sva morali ostati doma. 
Bilo nama je kar malo hudo.

Ko sva tako sami čepeli doma, je babica začela 
pripovedovati: „Bila je temna noč. Neki mož se 
je napotil v vas, da bi si izposodil ogenj (takrat 
še ni bilo vžigalic). Hodil je od hiše do hiše in 
trkal. „Ljudje Božji, pomagajte mi. Moja žena je 
pravkar rodila. Moram napraviti ogenj, da ne 
bosta z otrokom zmrzovala.” Bilo je okrog 
polnoči, vsi ljudje so spali, nihče se ni odzval. 
Hodil je in hodil  nikjer nič. Končno je v dalji 
zagledal ogenj. Približal se je in videl: velika 
čreda ovac okrog ognja in star pastir ob njih. Šel 
je bližje in videl, da ob njem spijo trije veliki psi. 
Kar naenkrat so se psi predramili, odprli gobce 
kot bi hoteli zarenčati, ampak od sebe niso 
spravili niti glasu. Dlaka se jim je naježila, 
pokazali so zobe in planili nanj. Eden ga je 
zgrabil za nogo, drugi za roko, tretji za vrat. 
Toda čudno: nihče ga ni ranil. Mož je iskal 
naprej, ovce pa so bile tesno stisnjene skupaj. 
Ko je pastir videl prihajati neznanca, je vanj 
zalučal ošiljeno palico. Meril je natančno, toda 
palica je v zadnjem hipu švistnila mimo moževe 
glave. Ta se mu je pogumno približal in ga 
prosil: „Dobri prijatelj, pomagaj mi. Daj mi 
malo žerjavice.  Moja žena je pravkar rodila. 
Rad bi zakuril, da z otrokom ne zmrzneta.” Stari 
čudak bi bil najraje odklonil, pa je pomislil, da 
tega tujca psi niso popadli, ovce se niso 
splašile, palica ga ni zadela. Nejevoljno je dejal: 
„Vzemi, kar potrebuješ.” Mali kupček žerjavice 
je komaj še tlel. Mož ni imel nobene lopatice, 
ne kakšne druge posodice. Pastir je to opazil in 
rekel: „Vzemi, kar potrebuješ.” Vesel je bil, da 
tujec ni imel ničesar, s čimer bi odnesel 
žerjavico. Ta pa se je sklonil, z golo roko zajel 
žerjavico in jo zavil v vogal plašča. Ta se ni 
osmodil, tujec si ni opekel rok. Pastir se ni 
mogel načuditi in čeprav je bil trdega srca, je 
pomislil: kakšna noč je to, da psi ne grizejo, da 



13

                                             Zavod sv. Martina                                        

Drobtinice izpod plašča sv. Martina - časopis Doma sv. Martina

se ovce ne plašijo, da ogenj ne žge? Zaklical je 
za neznancem: „Kakšna noč je to? Kako to, da 
so vse stvari tako usmiljene do tebe?” Mož je 
odgovoril: „Ne morem ti povedati, če sam ne 
uvidiš.”In je odhitel, da bi čim prej ogrel ženo 
in otročička. Pastirja je gnala radovednost in se 
je skrivoma napotil za neznancem. Začuden je 
videl, da nima kolibe ampak je stopil v votlino, 
kjer sta na tleh ležala dete in mati. Pastir, 
čeprav trdega srca, je vendarle pomislil, da bo 
ubogi otroček tu zmrznil. Odločil se je, da mora 
pomagati. S hrbta je snel torbo in iz nje izvlekel 
ovčji kožuh. Ponudil ga je neznancu:  „Daj, 
semkaj položi otročička.” In v tem trenutku, ko 
je pokazal, da ima tudi on srce, so se mu odprle 
oči in odtajala ušesa, da je videl, da je slišal, 
česar prej ni ne videl in ne slišal. Kar naenkrat 
je zagledal okoli sebe množico angelcev, ki so v 
rokah imeli tamburice in slišal, kako pojo o 
dobrem Odrešeniku, ki je prišel na svet, da bi 
ljudem prinesel veselje in srečo. Zdaj je 
doumel, zakaj to noč nihče ne misli in ne stori 
nič slabega. Ozrl se je okrog. Vsepovsod petje 
in veselje, najbolj pa v srcu tega ubogega 
pastirja. Ni mogel drugače. Pokleknil je pred 
Dete in začel še sam moliti in prepevati. 

Ko je babica to povedala, mi je položila roko na 
glavo in dejala: „ Zapomni si, nikoli ne pozabi: 
kaj vse so lučke, ves sijaj, vsa darila v primeri s 
tem, da v našem srcu zasije luč in spoznamo, 
kako veličasten, predvsem pa, kako dober je 
Gospod.”

pripravil: Anton Vidmar

V sveti božični noči so na poljani blizu 
Betlehema sedeli ob ognju pastirji in čuvali 
čredo. Bili so lepa, prijateljska druščina. Le 
mali Benjamin se je držal ob strani. Niso ga 
marali. Prezirali so ga, saj je šepal in imel 

Felix Timmermans
GRDI PASTIRČEK

iznakažen obraz. Imel pa je nekaj, za kar so mu 
bili nevoščljivi. Tako lepo je znal piskati na 
piščal. Vsi njegovi napevi pa so bili otožni, 
žalostni. Saj ni moglo biti drugače.

Kar naenkrat so nad seboj zagledali angele. Ti 
so jih povabili: „ Pojdite v Betlehem in našli 
boste Dete, v plenice povito in v jasli položeno. 
Pošilja ga Bog, da bo nekoč odrešil ves svet.“

„Pohitimo tja, “so rekli in takoj krenili na pot. 
Tudi ubogi Benjamin je krevsal za njimi. Pa so 
ga ustavili: „Ne hodi tja. Če te Dete ugleda, se 
bo ustrašilo!“ Res se je ustavil. 

Drugi pastirji stopijo v hlev, in najdejo Jožefa in 
Marijo in v jaslih v kotu zagledajo Detece. 
Padejo na kolena, vsi srečni gledajo in molijo. 
Otročiček pa kar spi in ne odpre oči. Kar 
naenkrat se zunaj oglasi piščal s tiho, nežno 
uspavanko. „Kdo pa igra tam zunaj“, jih vpraša 
Marija. „Tisti grdi pastirček Benjamin. Bolje, da 
se ne približa. Če bi ga otročiček ugledal, bi se 
gotovo ustrašil, ima tak grd obraz.“

„Le pride naj noter, “ukaže Marija. Povabijo ga 
noter. Benjamin se skloni nad jasli. In glej, zdaj 
pa Dete odpre oči in se nasmehne. Kako so 
Benjaminu zažarele oči! Drugi pastirji so odšli 
sklonjenih glav. Eden med njimi pa je rekel: 
„Nam se pa otročiček ni nasmehnil. Ali ste 
videli Benjamina? Kako lep je njegov nasmeh.“ 
Drugi je dodal: „Saj se spomnite, angel je 
blagroval tiste, ki so Bogu po volji. Ali smo mi 
bili?“

Srečni Benjamin Jezuščkovega nasmeha ni 
nikoli pozabil. Odslej je njegova piščal pela 
samo lepe, vesele pesmi.

pripravil: Anton Vidmar
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NOVO LETO: 
POGLED NAZAJ IN ŽELJE ZA NAPREJ

1. Po čem ste si zapomnili leto 2012? 

2. Česa si želite v letu 2013?

Ravno smo zakorakali v leto 2013, hkrati pa še 
nismo pozabili  lanskega leta 2012. Običajno v 
tem času človek pri sebi dela »analizo« za nazaj 
in razmišlja o željah ter dobrih sklepih za 
naprej. Na sodelavce in stanovalce Doma sem 
se obrnila z vprašanjema:

 

Pa si preberimo njihove odgovore: 

Zdenka Z. Mlakar
Bili smo zdravi in imeli smo službe. 
Da bi bilo vsaj tako dobro kot leto 2012.

Jože Škantar
Leto 2012 je bilo zelo fajn, šel sem še v planine  
z Domom smo šli na izlet na planino 
Zajavornik. To je res lepa planina, ki jo prej še 
nikoli nisem videl. 
Za leto 2013 pa si želim veselja, zdravja in da bi 
se v Domu med sabo  dobro razumeli.

Saša Urh
Dobro, da smo brez posebnosti preživeli 
napovedan konec sveta v letu 2012. 
V letu 2013 si želim zdravje za vse. 

Terezija Ščančar
Leto si bom zapomnila po tem, da je g. Ivan 
Jagodic odšel v drugo župnijo. 
Želim si, da bi me noga čim manj bolela in da bi 
bila še naprej toliko zdrava, da bi lahko plela 
rože. 

Janja Hodnik
Bili smo zdravi, fara pa je dobila novega 
župnika. 
Da v novem letu v pisarnah ne bi zmanjkalo 
hormona sreče (čokolade). 

Jožefa Vrtačnik
Zapomnila sem si nastop ženskega pevskega 
zbora v decembru. 
Želim si zdravja in da bi se v Domu imeli še 
naprej tako lepo. 

Jože Cerkovnik
Da bi bil Dom stalno poln in da bi se vsi v Domu 
dobro počutili. 

Jela Bučić
Leto si bom zapomnila po obiskih mojih sinov, 
še posebej pa po obisku obeh sinov s snahama, 
ki so prišli iz Nemčije. 
Želim si zdravja. 

Marta Milinkovič
V letu 2012 sem dobila nečaka Anžeta.   
Želim si zadetek na lotu in večjo plačo. 

Mira Čas
Celo leto je bilo lepo. Šla sem na izlet na Jamnik, 
pa na Brezje, na Bled. Posebej mi je ostal v 
spominu ogled cerkva. 
Želim si, da bi bilo leto 2013 vsaj tako, kot je bilo 
lansko. 

Maja Dolinar
Dobila sem povabilo na koncert Plavega 
orkestra. 
Želim si veliko denarja. 

Ivanka Sedej
Všeč so mi bili izleti v hribe, pa k bratu sem šla 
na obisk. 
Želim si, da bi tudi letos lahko šla k bratu na 
obisk. 

Milena Kocjanc
Leto 2012 si bom najbolj zapomnila po tem, da 
mi je v tem letu umrla mama. 
Za leto 2013 si želim zdravje, denar in čim manj 
položnic. 

Marija Uršič
Za Božič sem tako zbolela, da niti k sveti maši 
nisem mogla oditi. 
Želja je, da bi lahko še naprej hodili naokoli. 
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Polona Jeršič
Hčerka se je odselila na svoje. 
Da bi se odnosi med zaposlenimi bolj uredili. 

Darko Lenardič
Vse je bilo dobro ali kot rečejo v Italiji »Va 
Bene«.
Vsem v letu 2013 želim vse najboljše. 

Anica Smukavec
Dobila sem službo v Zavodu sv. Martina. 
Da bi imela službo še naprej in da bi operacija 
za g. Müllerja uspela. 

Franci Müller
Leto si bom zapomnil po zame največji 
spremembi, to je odhod v Dom sv. Martina. 
Bolan človek si lahko želi samo eno - da bi 
ozdravel. 

Jana Rutar
Leto 2012 mi je prineslo hudo bolezen, ki pa 
sem jo z močno in dobro voljo uspela 
premagati. 
Za letošnje leto pa si želim, da bi svoje zdravje 
ohranila še naprej. 

Ivanka Hansal
Meni je vsak dan dragocen. Vsak dan pazim, da 
lepo preživim dan in na način, da sem Domu, 
kjer živim, v čast.
Slišala sem, da je zadnje čase po svetu veliko 
močnega vetra. Moja želja je, da Domu veter 
ne vzame strehe, da bom lahko tukaj živela še 
naprej.
 

Marjeta Hodnik
Zapomnila si bom, da smo v službi za delo na 
terenu dobili dlančnike. 
Želim si veliko zdravja in denarja. 

Emilijana Pintar
Obiski mojega pravnučka Vala, ki se je rodil 
konec leta 2011 in je sedaj star 13 mesecev. 
Želim si malo več zdravja. 

ustvarjamo in se imamo lepo....

Matej Pirnat
V letu 2012 sem imel poln kufer politike. 
Ker že dve leti nisem bil na dopustu si za letos 
želim, da bi poleti res kam šel. 

Angela Pekovec
Zadovoljna sem, da sem prišla v Dom, kjer sem 
lepo na toplem in mi ni treba skrbeti za hrano. 
Zdravja si želim, drugega si star človek ne želi. 

Andreja Ličef
Končala sem tretji letnik študija delovne 
terapije na zdravstveni fakulteti ter tretjič 
osvojila vrh Triglava. 
Moja želja v letošnjem letu je napisati diplomo. 

Mojca Rajh
Zapomnila si bom pohod po hribih v Italiji. 
V letu 2013 si želim zdravja zase in za celo 
družino ter več razumevanja in strpnosti med 
ljudmi. 

Frančiška Bešter
Preselila sem se v Dom sv. Martina in bila tukaj 
lepo sprejeta. S selitvijo sem zadovoljna. 
Želim si zdravja, da se bomo še naprej tako 
dobro razumeli z osebjem v Domu in stanovalci 
med seboj.

Alenka Zorč
Leto si bom zapomnila po skrbi za sina 
Matevža, ki je v tem času zrasel iz dojenčka v 
malega nadebudneža.
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Hemoroidi ali zlata žila so razširitve venskega ožilja ob zadnjiku 
(hemoroidalne vene). Ločimo notranje in zunanje hemoroide. 

Notranji hemoroidi ležijo v podsluznični plasti končnega dela danke in niso 
občutljivi za mehanske in toplotne dražljaje. 

Zunanji hemoroidi ležijo ob zadnjiku, od notranjih jih loči posebna zobata 
črta. So manj pomembni kot notranji, vendar bistveno bolj vplivajo na 
estetiko intimnih predelov telesa. Pogosto bolijo, ker so kožni deli d o b r o  
oživčeni.

Značilnosti notranjih hemoroidov:

• so prirojeni,

• nastanejo zaradi oslabljenega vezivnega tkiva in čezmernega ožiljenja v predelu zadnjika.

Značilnosti zunanjih hemoroidov:

• večinoma so pridobljeni,

• so posledica življenjski navad, kot so sedeče delo, kronično zaprtje in nepravilna prehrana,

• pogostejši so pri ženskah in se pojavljajo predvsem v nosečnosti, 

• blage spremembe ostanejo pri vsaki ženski že po prvem porodu in so moteče, saj pri 

HEMOROIDI

Želim si, da bi vse zastavljeno delo, tako v službi 
kot doma, s skupnimi močmi uspešno opravili. 

Monika Polanc
29. februarja 2012 se je rodila moja nečakinja 
Jerica. 
Želim si zdravja za vse ter več medsebojnega 
razumevanja. 

Barbara Mlekuž
Lepo sem preživela poletje, proste trenutke 
sem izkoristila za kopanje v jezeru. 
Želim si, da bi Neja dobila bratca ali sestrico. 

Jana Urbanc
V spominu mi bo ostal lepo preživet dopust na 
otoku Pašman. 
Želim si, da bi se odnosi med zaposlenimi 
izboljšali in da bi me stanovalci imeli še naprej 
radi.

Za konec pa ostane samo še skupna želja in 
upanje, da se čim več želja tudi uresniči. 

pripravila: Alenka Zorč
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dolgotrajnem sedenju bolijo in pomembno vplivajo na estetiko intimnih predelov. 

Ali ste vedeli?

Notranji hemoroidi so najpogostejši vzrok za krvavitev iz danke. Delimo jih v tri stopnje: 

1. stopnja  hemoroidi, ki se običajno kažejo samo s krvavitvijo;

2. stopnja pridruži se zdrs skozi zadnjično odprtino, predvsem pri predklonu ali pri 
napenjanju;

3. stopnja  poleg krvavitve pride na več mestih še do obsežnega spontanega zdrsa skozi 
zadnjično odprtino. 

Kako si lahko pomagate sami?

• Skrbite za osebno higieno. 

• Pripravite si kopeli z mlačno vodo in s kamilicami. 

• Kadar čutite, da ste zaprti, uporabite blaga naravna odvajala. 

• Za intimne predele uporabljajte negovalna mazila, lahko tudi mazila za nego otroške ritke.

• Uporabljajte mazila in svečke, ki vsebujejo protivnetna sredstva, in lokalne anestetike proti 
bolečinam (dolgotrajna uporaba ni priporočljiva zaradi tanjšanja in sušenja kože in 
nevzdržne, pikajoče srbečice v predelu zadnjika).

Nujno obiščite zdravnika

V predelu zadnjika se lahko pojavi modrikasta zatrdlina, ki jo spremlja pekoča in zbadajoča 
bolečina. Zatrdlina je ponavadi posledica strjene krvi v notranjih hemoroidih. Tak predel navadno 
poči, nekaj strdkov pa se izloči, kar opazimo kot krvavitev. 

Zdravljenje

• Blažje krvaveče stopnje hemoroidov običajno zdravimo z vbrizgavanjem posebnih 
kemičnih snovi,  ki povzročijo zabrazgotinjenje. 

• Možno je tudi zdravljenje z ledom (krioterapija) ali infrardečo svetlobo.

• Poudarjene predele razširjenih žil lahko stisnemo s posebnimi zankami; tak hemoroid 
kasneje sam odpade.

• Napredovale oblike hemoroidov zdravimo operativno. 

Članek je povzet iz www.ezdravje.si. 

pripravila: Monika Polanc, vodja zdravstvene nege
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O IVANKI SEDEJ

Ko vstopiš skozi glavna 
vrata našega doma, te v 
recepciji že vse od 
odprtja doma pričaka 
Ivanka. V preteklosti je 
bila to pokojna Ivanka 
Pekovec, danes pa je to 
Ivanka Sedej. Če se kdo 
počuti negotovo ali 
zbegano, ko prvič pride 

k nam, naj ga ne skrbi, ker zna Ivanka za vse 
poskrbeti. Dežurstvo na recepciji ji je v veliko 
zadovoljstvo, jezi jo le, ker ljudje ne zapirajo 
vrat in se ne držijo reda.

Naša ”receptorka” Ivanka živi v Domu že skoraj 
vse od njegovega odprtja. Najprej je prišla sem 
njuna mama, nato pa še Ivanka in njena sestra 
Olga, za katero Ivanka res lepo in najbolje 
poskrbi. Otroštvo je Ivanka preživela v Brezju 
pri Dobrovi. Ima še štiri sestre in enega brata, ki 

JAVNA DELA V DOMU SV. MARTINA

Ker že od vsega začetka 
v Domu sv. Martina 
delajo tudi javni delavci, 
se spodobi, da namen 
javnih del predstavimo v 
časopisu.  
Javna dela se financirajo 
deloma s strani Zavoda 
za zaposlovanje deloma 
pa s strani Občine 
Bohinj. Proti koncu 

vsakega leta je objavljen razpis za javna dela za 
naslednje leto, na katerega se v Zavodu 
prijavimo in upamo, da bomo uspeli in 
pridobili zaposlitev javnih delavcev. 

Tudi letos smo se prijavili na razpis in pridobili 
možnost zaposlitve dveh javnih delavcev. To 
bosta v prvi polovici leta Anica in Jure. Oba že 
poznate, saj sta se vključila v našo sredo že 
sredi lanskega leta. Namen javnega delavca je 
v dodatni pomoči stanovalcem pa tudi 

uporabnikom na terenu. Tako bosta Anica in 
Jure še naprej nudila pomoč v obliki 
družabništva stanovalcem doma, spremstva 
stanovalcev na sprehodih, pri obisku trgovine, 
pošte… S stanovalci se bosta družila ob 
pogovorih, družabnih igrah, ob Biosinhronu. 
Njuna pomembna naloga je spremstvo 
stanovalcev na prireditve in redne dogodke v 
Domu, kot je npr. skupna telovadba. Pomagala 
pa bosta tudi pri organizaciji delavnic in 
kratkočasnih aktivnostih. 

    Alenka Zorč, socialna delavka 
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živi na Primorskem, ena sestra pa živi na Bledu. 
Pravi, da je otroštvo preživela tako kot vsi 
otroci - rada se je igrala, zelo rada je tudi risala, 
včasih pa tudi ušpičila kakšno neumnost. 
Spominja se, da je nekoč tako razdražila 
domačega psa, da jo je napadel in ogrizel po 
vratu. Mama se je tako ustrašila, da jih je Ivanki 
naložila še par po zadnji plati. Otroška leta so 
minila in Ivanka se je zaposlila v varstveno 
delovnem centru - delali so za različne 
pogodbenike tovarne Rog, kjer so izdelovali 
kolesa.
Pred desetimi leti so se preselili v Bohinj  
najprej na Nemški Rovt, kasneje pa na Savico, 
nazadnje pa sta se z Olgo preselili k nam in 
Ivanka pravi, da se nima več namena seliti. 
Sprva si v dom ni želela in je bila pošteno huda, 
zdaj pa pravi, da ne bi zamenjala tega za nič na 
svetu, predvsem zato, ker ima rada svojo 
samostojnost.

Ivanka je ženska mnogih talentov. Vsi vemo, 
kakšne umetnine nastajajo pod njenimi prsti. 
Ko jo vprašam, kje se je naučila tako lepo vesti, 
mi pove, da se je naučila kar sama. Ni 
obiskovala nobenega tečaja, kupila si je knjigo 
in se sproti učila. Za to jo je navdušila mama, 
pomagali pa sta ji še sestri Ani in Zofka. Ivanka 
pravi, da sama sprva ni čutila do vezenja 
nobenega veselja, prav upiralo se mi je  pove v 
smehu. Ko pa sta jo sestri uspeli prepričati, da 
je vse skupaj čisto enostavno, sta Ivanka in 
njena šivanka kmalu začeli ustvarjati prave 

mojstrovine. Vsako leto s svojimi izdelki 
sodeluje na vsaj dveh razstavah. S ponosom 
pove, da ima tudi že naslednico  to je njena 
nečakinja Katja iz Vipave.
Njena druga ljubezen pa je glasba, oz. igranje 
na klavir. Tudi pri tem je popoln samouk, na kar 
je zelo ponosna. Še posebno pa je ponosna na 
sedanji klavir, ki ji ga je podaril g. Jagodic za 
pridnost in spomin nanj.

Ivanka ima zelo rada tudi naravo in živali  
najbolj všeč so ji psi in mačke. V naravo na 
sprehod se odpravi skoraj vsak dan, če le vreme 
to dopušča. Ob slabih dneh pa pridno kolesari 
na sobnem kolesu, kjer je domska rekorderka v 
številu kilometrov. V poletnem času gre zelo 
rada na izlete po okolici, zelo rada pa tudi 
zapleše in lani je zelo uživala v jeseniškem 
domu, ko so plesali. Če bi imeli za novo leto 
ples, bi z veseljem koga povabila, mogoče 
Jureta  ali Draga, čeprav nista bila prav 
navdušena za ples. V novem letu si Ivanka želi 
predvsem veliko zdravja, želi si pa tudi toplo 
poletje, da bi lahko spet zaplavala v 
Bohinjskem jezeru.

zapisala: Bernarda Markelj

1. Jana, v Domu opravljaš delo srednje 
medicinske sestre. Kako bi sama opisala svoje 
delo? 
To delo mi je zelo všeč, ker je razgibano, pestro  
in vsak dan se naučim kaj novega. 

2. Če bi mogla, bi kaj spremenila na svojem 
delovnem mestu?
Trenutno ne bi ničesar. 

3. Da ne bova govorili samo o delu, nam lahko 
poveš, kje in kako si preživljala svoje 
otroštvo? 
Živela  sem v Stari Fužini, to je 2 km stran od 

INTERVJU Z JANO URBANC
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Doma sv Martina. Starše sem izgubila zelo 
zgodaj, tako da sem se morala sama znajti  
ampak je šlo. Kot samo otroštvo je bilo pa 
nepozabno, smo ušpičili tudi kakšno 
neumnost. 

4. Kaj pa rada počneš v svojem prostem času? 
Če mi dopušča čas, grem smučat, tudi v kakšne 
hribe me zanese pot. Za razvedrilo in 
sprostitev pa delam gobeline. 

5. Pa še malo za hec. Predstavljaj si, da bi ti 
dobra vila uresničila tri želje.  Katere želje bi si 
zaželela?

To je pa težko  ker nimam velikih želja, da bi mi 
jih lahko uresničila dobra vila. Verjetno bi si 
zaželela kam daleč v tople kraje v eksotiko.

SREČNO IN USPEŠNO V NOVEM LETU VAM 
ŽELIM!  

Jana, zahvaljujem se ti za intervju. Želim ti 
lepo in veselja polno leto 2013. 

Jana Urbanc in Alenka Zorč 

V četrtek, 27.9.2012, 
smo se zaposleni v 
Zavodu sv. Martina 
odpravili na izlet v 
P r e k m u r s k i  k o n e c .  
Avtobus nas je počakal 
pred Zavodom že ob 
šesti uri zjutraj, saj je bila 
pot precej dolga. Nekaj 
sodelavcev smo pobrali 

še na avtobusni postaji v Bohinjski Bistrici, nato 
pa krenili na pot. Čeprav smo bili nekateri še 
malo zaspani, smo se na avtobusu razživeli. 
Med vožnjo nam je direktor Jože Cerkovnik 
povedal, kako bo potekal dan, z župnikom 
Ivanom Jagodicem pa smo zmolili molitev za 
varno vožnjo do Prekmurja. Nekje na pol poti 
smo se ustavili na bencinski črpalki, da si je 
lahko vsak za dobro jutro privoščil kavico ali kar 
si je pač zaželel. 

Pot nas je najprej vodila v Center za starejše 
Rakičan v Murski Soboti. Pred Domom nas je 
pozdravil direktor Zoran Hoblaj, ki nam je 
povedal nekaj besed o tej enoti ter nas nato 
popeljal še skozi Dom, ki se mi je zdel zelo topel 
in domač. Dom lahko sprejme 66 stanovalcev. 
V pritličju smo lahko videli ambulanto, prostor 
za fizioterapijo in delovno terapijo, jedilnico in 
kuhinjo za razdeljevanje hrane. V prvem 
nadstropju smo si ogledali dve sobi ter čajno 
kuhinjo, ki je obenem prostor za druženje 
stanovalcev. Center za starejše v Murski Soboti 
deluje kot enota Javno socialno varstvenega 
zavoda Doma starejših Rakičan. Dom je zelo 

IZLET ZAPOSLENIH V ZAVODU SV. 
MARTINA
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lep in stoji blizu centra mesta, kar stanovalcem 
daje možnost odprtosti in povezanosti z 
okoljem. 

Pred Centrom starejših v Murski Soboti smo se 
še skupaj fotografirali ter se nato polni lepih 
vtisov odpravili še v Dom Rakičan, ki pa je v fazi 
prenavljanja. Dom stoji v vasi Rakičan, v 
neposredni bližini mesta Murska Sobota že od 
leta 1978, v kompleksu, kjer stojijo tudi 
bolnišnica, srednja zdravstvena šola in vrtec. 
Obdaja ga velik park, tako da imajo stanovalci 
možnost za sprehode in druženje. Prava 
atrakcija tako za stanovalce Doma Rakičan, kot 
tudi za obiskovalce so v tem parku zajčki ter 
dve kozi. Direktor nas je popeljal skozi Dom, ki 
lahko sprejme 269 stanovalcev. V vsakem 
nadstropju so nas spremljale prelepe 
umetniške slike, nad katerimi smo bili vsi 
navdušeni. Stanovalci so jih s pomočjo 
delovne terapevtke naredili sami iz majhnih 
koščkov papirja. Potem, ko nas je direktor 
popeljal skozi Dom, pa so nas v jedilnici čakali 
še kava, sok in pecivo.

Mudilo se nam je že naprej proti Beltincem, na 
ogled Doma Janka Škrabana. Ko smo prispeli, 
nas je direktorica Blanka Ambruž najprej 
povabila v jedilnico, kjer so nas pogostili z zelo 
okusnim kosilom. Po kosilu nam je povedala 
nekaj besed o Domu, ki je svoja vrata odprl leta 
2008 in razpolaga s 87 posteljami. V pritličju se 

nahajajo pisarne, prostori delovne terapije in 
fizioterapije ter domska kapela, v prvem in 
drugem nadstropju pa se nahajajo sobe 
stanovalcev, tako da jih obiskovalci ne motijo 
preveč. Dom stoji v neposredni bližini cerkve. 
Po predstavitvi smo se sprehodili skozi dom, na 
koncu, preden smo se odpravili naprej, pa smo 
imeli še kratko mašo, ki jo je vodil naš župnik 
Ivan Jagodic. 

Naša naslednja postaja je bil ogled cerkve v 
Turnišču, ki je posvečena Marijinemu 
vnebovzetju in je stara že čez 900 let. Nekaj 
besed o tej cerkvi nam je povedal tamkajšnji 
ključar. Gre za romarsko cerkev, njena 
posebnost pa je bila v prvi polovici 14. stoletja 
naslikana Marija zavetnica s plaščem. 

Ob predstavitvi romarske cerkve v Turnišču 
smo izvedeli, da so pred kratkim v njihov konec 
prišle tudi nune, sestre klarise in da jih lahko na 
poti proti našemu naslednjemu postajališču, 
Mlinu na Muri, obiščemo. Tako smo se odločili, 
da se ustavimo tudi pri njih. 

Sprejela nas je opatinja sestra Katarina ter nam 
predstavila njihov red, ki je zaprtega tipa. 
Njena predstavitev mi je bila zelo zanimiva in 
lahko bi jo poslušala in poslušala, če se nam ne 
bi mudilo naprej. Veliko se nas je prvič srečalo s 
sestrami klarisami in njihovim redom, ki je 
poseben in verjetno za marsikoga nerazumljiv. 
Večino svojega časa preživijo v molitvi in v 
tišini. Pravijo, da imajo velik privilegij, da lahko 
preživijo ves svoj čas v samostanu in ne 
odhajajo ven, da v popolnosti pripadajo Bogu. 

Čakal nas je samo še obisk Mlina na Muri, kjer 
si je, kdor je želel lahko kupil tudi moko, nato pa 
zopet dolga pot proti domu. Seveda pa mimo 
Trojan nismo mogli, zato smo se ustavili ter se 
posladkali s slastnimi trojanskimi krofi. Dan 
nam je zelo hitro minil in vesela sem, da sem se 
lahko udeležila izleta za zaposlene v Zavodu sv. 
Martina, saj je bilo druženje s sodelavci 
prijetno in sproščeno, ogledi Domov ter 
znamenitosti Prekmurja pa poučni. Domov 
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smo se vrnili precej utrujeni, vendar pa polni 
prijetnih vtisov, ki so nas spremljali še 
naslednjih nekaj dni. 

        Sonja Beznik, socialna delavka

V  o k v i r u  p r o j e k t a  
delovnih terapevtk  
Gorenjske so se 10. 
oktobra 2012 tr i je  
stanovalci Zavoda sv. 
M a r t i n a  B o h i n j  
p r i d r u ž i l i  s r e č a n j u  
stanovalcev gorenjskih 
d o m o v  v  D o m u  
u p o k o j e n c e v  d r.  
Franceta Berglja na 

Jesenicah. 
Tema srečanja je bila folklorni ples. V prvem 
delu nam je nekaj plesov zaplesala Folklorna 
skupina DU Javornik. 

V drugem delu smo ob spremljavi harmonike 
tudi sami aktivno sodelovali v plesno-glasbeni 
delavnici. Pri tem smo se tudi nasmejali. Nekaj 
utrinkov je zabeleženih na spodnjih 
fotografijah.

SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH 
DOMOV NA JESENICAH

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

V četrtek, 29.11.2012, smo člani starejšega 
pevskega zborčka s podružnične šole Bohinjska 
Bela nastopili v Domu sv. Martina v Srednji vasi. 
Tam so nas z veseljem sprejeli. Ker so trije 
oskrbovanci praznovali rojstni dan, smo jim 
zapeli nekaj ljudskih pesmi in zaplesali nekaj 
ljudskih plesov.  Naš nastop je prišlo pogledat 
veliko ljudi. Veseli so bili našega nastopa. Na 
koncu so se nam zahvalili in nas pogostili. Imeli 
smo se lepo in z veseljem bomo še kdaj prišli. 

Člani starejšega pevskega zborčka s podružnične šole 

Bohinjska Bela

V četrtek, 4. Decembra, 
je delovna terapevtka 
Simona za nas pripravila 
tombolo. Kdor je še 
nikoli ni igral naj povem, 
da gre takole: Simona 
bere številke, mi jih pa 
p o k r i v a m o  n a  
kartončku, ki ga imamo 
pred seboj  ko so vse 

NASTOP PEVSKEGA ZBORČKA V DOMU 
SVETEGA MARTINA

TOMBOLA
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številke pokrite, pa se dobi dobitek. Jaz sem 
dobil drugi dobitek. Dobil sem lepo knjigo, 
pratiko, kavico v Hotelu Jezero, svinčnik in 
šparovček. Dobitka sem bil zelo vesel, rad bi še 
kdaj igral tombolo, če bom le takrat zdrav. 

Jože Škantar, stanovalec

Družabno življenje je bilo v mesecu decembru 
raznoliko. Prireditve so se vrstile povprečno  2 
-3x tedensko. Zvrstili so se koncerti; Mešanega 
pevskega zbora Iskra iz Kranja, MPZ Triglav 
Lesce Bled ter zbora Nagelj z Jesenic.

Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled je lani 
praznoval 10-letnico delovanja. Zbor šteje 14 
članov in se lahko pohvali kar z dvema 
turnejama po svetu. Pred tremi leti so bili na 
Japonskem, letos oktobra pa v Walesu v Veliki 
Britaniji, kjer so se udeležili tudi zborovskega 
tekmovanja in osvojili tretje mesto. Repertoar 
njihovih pesmi je zelo bogat. Pojejo tako 
slovenske ljudske kot umetne pesmi, radi pa 
posežejo tudi po kakšnem tujem skladatelju. 
Velikokrat posebej zanje kakšno skladbo 
napiše skladatelj Egi Gašperšič. Največkrat 
zapeta pesem je Triglav, od tod tudi njihovo 

NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA 
TRIGLAV LESCE BLED 

ime. Njihova zborovodkinja je prof. Slavica 
Magdič, doma z Brezij, ki v OŠ Žirovnica 
poučuje glasbeno vzgojo in poleg moškega 
zbora vodi še otroški in mladinski pevski zbor. 
Predsednik zbora je Štefan Prskalo. V našem  
Domu se je predstavila tudi citrarka Damjana 
Praprotnik, ki študira citre v Celovcu.

Najlepša hvala vsem, ki so kljub slabim voznim 
razmeram prišli v naš Dom in polepšali dan 
stanovalcem.

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

Otepanje je šega, ki jo pred novim letom 
izvajajo le še v vaseh Zgornje Bohinjske doline, 
kjer maskirani koledniki obiščejo vse hiše v 
vasi, voščijo srečno novo leto in sprejemajo 
darove, med katerimi je najbolj tradicionalna 
klobasa. 

V Stari Fužini in Studorju otepajo na Štefanovo 
(26. decembra, na nekdanji fužinarski praznik), 
v Bohinjski Češnjici, Srednji vasi in Jereki pa na 
Silvestrovo (31. decembra). Otepajo fantje, 
največkrat srednješolci. Približno en mesec 
pred otepanjem na sestanek udeležencev 
povabijo tudi nove člane in si razdelijo vloge: 
ženske like vedno prevzamejo novi oz. 
najmlajši fantje, najvišji fant pa je najpri-
mernejši za lik novega leta. 
Na dan otepanja se zberejo na določenem 
mestu in se namaskirajo. Trajanje otepanja je 
odvisno od števila hiš v vasi, običajno poteka 
od srede dneva do poznih večernih ur. V vseh 
vaseh obiskujejo hiše po ustaljenem vrstnem 
redu, da domačini vedo, kdaj jih lahko 
pričakujejo in so takrat doma. Še vedno je 
namreč živo prepričanje, da otepovci prinašajo 
k hiši srečo. Če pa se zgodi, da nikogar ni doma 
ali jim ne odprejo vrat, otepovci ponekod še 
vedno na hišna vrata ali pročelje hiše narišejo 
klobaso. Povsod je del skupine tudi 

OTEPANJE
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nenašemljen harmonikar, ki igra na poti od 
hiše do hiše, pred hišo pa harmonika utihne. 
Najprej vodja skupine, nato pa še preostali 
člani skupine pred hišo ali v hiši voščijo 
gospodarju, gospodinji in preostalim 
družinskim članom srečno in zdravo novo leto. 
V zameno dobijo klobaso, jajca, pijačo in 
denar. V preteklosti so otepovci z domačini 
tudi zaplesali, danes to opuščajo. Ker obhodi 
trajajo do poznih večernih ur, se skupine v 
vnaprej določenih hišah ustavijo in okrepčajo. 
Po otepanju si fantje razdelijo darove in se 
razidejo ali pa koledovanje končajo s skupno 
pogostitvijo, katere del so tudi nabrani darovi. 
Velikost skupin se nekoliko spreminja glede na 
število primernih fantov za otepanje, običajno 
je v njej od sedem do petnajst članov. Število 
otepovcev, liki in njihove oprave se razlikujejo 
po posameznih vaseh. V nekaterih skupinah so 
ohranili ali pa obnovili tradicionalne like s 
kožuhovinastimi opravami in naličji iz 
kožuhovine ali platna. 

V vseh vaseh nastopa lik babe-v žensko 
oblečen fant s košaro ali cekarjem za zbiranje 
in prenašanje jajc. Običajno jo spremlja moški 
lik, v dveh vaseh pa nastopata dva para (ta star 
par, ta mlad par). V vseh skupinah sta lik, ki v 
žaklju ali košu prenaša klobase ter lik, 
imenovan novo leto, ki ima za vratom obešeno 
leseno škatlo z napisom "Srečno" in letnico 
otepanja, v katero zbira denar, ter v nekaterih 
vaseh tudi vodi evidenco o prejetih darovih. 

Vsakoletni obhodi našemljenih kolednikov po 
vseh hišah v vasi utrjujejo občutek lokalne 
pripadnosti in imajo za lokalno prebivalstvo 
velik pomen. V Jereki otepajo na silvestrovo, 
31. decembra. 

Po drugi svetovni vojni so skupino sestavljali 
uôča, mat, fant, punca, novo leto in dimnikar. 
Uôča je nosil narobe obrnjen ovčji kožuh in dva 
zvonca, na obrazu pa platneno ali papirnato 
naličje. Bil je pokrit s klobukom, v roki pa je 
nosil vrečo s klobasami. Mat je imela platneno 
naličje, nosila je košaro za jajca in steklenico za 
žganje, eden od otrok pa je nosil brento za 
mošt. Lik novo leto ali puátož je bil oblečen v 
belo obleko z našitimi pisanimi trakovi in je 
nosil škatlo, v katero so ljudje metali denar. Ker 
v vasi ni bilo dovolj fantov, so po letu 1965 
otepanje opustili, čez nekaj let pa so ga na 
pobudo vaščanov ponovno obudili. 

Zdaj v skupini poleg tradicionalnih likov 
nastopata še dimnikar in zdravnik, platneno 
naličje pa ima le še lik novo leto. Domačini, ki 
med otepanjem niso doma, pustijo klobaso pri 
sosedu. Po obdarovanju otepovci zaplešejo z 
domačini. Obhod končajo v poznih večernih 
urah, ko si razdelijo darove in se razidejo.  

Bog daj srečo, hišni oče,
hišni oče, hišna mati,
Bog daj srečo, hčerka mlada,
hčerka mlada, pridni sin.

Prosimo za majhen ofer,
majhen ofer, božji dar.
Da vas ognja, suše, toče
in bolezni Bog obvar.

Da bi dobro leto imeli
in ob letu bi veseli
dali vprodaj tolk pšenice,
da žvenklale bi petice. 

Če koledniki niso dobili darov, so razočarano 
zapeli, na primer:
Naj pokrepa vam živina,

Novoletni koledniki 

Otepovci v Stari Fužini
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Vaše krave, vaši voli,
Vaše kure, vsa teleta.

Darežljivi hiši pa so se zahvalili s pesmijo:
Da bi igrali okoli hiše
konjički, oslički, prašički
vsi v enem kotički.

pripravila: Jana Urbanc, medicinska sestra

Tudi naš dom so na 
si lvestrovo obiskali  
otepovci .  Skupaj  s  
stanovalc i  smo j ih  
zaposleni pričakali  v 
avli. Voščili so nam 
srečo in zdravje v novem 
l e t u  ( » s r e č n g a  p a  
zdravga«).

 
Otepovci so fantje, oblečeni v kožuhe, zraven 
pa jih spremlja harmonikaš.  

OBISK OTEPOVCEV V DOMU

Pred leti, ko je bilo obvezno služenje vojaškega 
roka so lahko otepali le fantje, ki so bili potrjeni 
za vojaško službo, »opravili štelngo«. 

V današnjem času so to fantje, stari od 16-19 
let. Obiščejo prav vse hiše v vasi po točno 
določenem vrstnem redu. Vaščani jih 
pričakajo v kuhinji in jim v zahvalo darujejo 
klobase, jajca in denar. 

Jože Grm, hišnik

SPOMINSKA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 
JANKO RAVNIK (1891 - 1982)

V letošnjem letu beležimo 30. obletnico smrti 
pianista, skladatelja, glasbenega pedagoga, 
fotografa in filmskega režiserja Janka Ravnika 
iz Bohinja. V sodelovanju s Triglavskim 
narodnim parkom je v našem Domu do 23. 
januarja 2013 na ogled razstava njegovih 
fotografij. Ob odprtju razstave je bil s klavirsko 
spremljavo predvajan film V Kraljestvu 
Zlatoroga. To je prvi slovenski celovečerni film, 
ki ga je režiral prof. Ravnik. Za pomoč pri 
sestavi programa se zahvaljujemo: dr. Mateju 
Lipovšku, Mateju Ravniku in Juriju Dobravcu.

Janko Ravnik, doma iz Bohinjske Bistrice, je 
leta 1903, pri dvanajstih letih, odšel v  

ljubljanske šole. Svoje poklicno življenje je 
posvetil glasbi, vendar se je na vrhunski ravni 
ukvarjal tudi z drugimi dejavnostmi. Dolga leta 
je bil vzornik in mojster slovenske planinske 
fotografije. 
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Njegova fotografska dela so bila objavljena v 
številnih domačih in tujih publikacijah, zlasti v 
Planinskem vestniku, v knjigah dr. Henrika 
Tume in dr. Juliusa Kugyja ter v dveh avtorskih 
monografijah-Odsevi in obličja ter Lepa si, 
zemlja slovenska. 

Ravnik je bil tudi režiser prvega slovenskega 
celovečernega filma V kraljestvu Zlatoroga in 
več kratkih filmov. Kot zagnan gornik je bil 
soustanovitelj, nekaj časa tudi predsednik in 
p o z n e j e  č a s t n i  č l a n  Tu r i s t o v s k e ga  
(planinskega) kluba Skala. Bohinjec po rodu, ki 
je sicer živel v Ljubljani, je v svojo ožjo 
domovino zahajal v prostem času. Zadnja leta 
je veliko časa preživel v svoji vili v Stari Fužini, 
domačini pa se ga spominjajo kot virtuoznega 
organista v cerkvi sv. Martina v Srednji vasi.

(članek je povzet iz Planinskega vestnika, 
oktober 2012, avtorice Majde Odar)

Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

Prebivam v Domu sv. 
Martina, kjer ne uživam 
l e  o b  d r u ž e n j u  z  
stanovalci. Naša Simona 
Ušeničnik poskrbi tudi 
za bogato kulturno 
dogajanje. Tako smo v 
četrtek, 13. grudna 
2012 uživali ob otvoritvi 
razstave čudovitih slik 
p r e d v s e m  o  n a š i h  

gorah. V črno beli tehniki, saj so slike nastale v 
tridesetih letih. Njihov avtor pa je znan 
skladatelj in profesor ter še kaj, g. Janko 
Ravnik, katerega zemeljsko življenje se je 
izteklo leta 1982. 

Ob čudoviti spremljavi na pianino g. Jureta 
Dobravca smo si ogledali prvi nemi celovečerni 
film-V kraljestvu zlatoroga. Na prireditvi je bilo 

VESELI DECEMBER

tudi precej zunanjih obiskovalcev, kar kaže na 
skupno dihanje in sožitje Doma z okolico. 

V soboto, 15.12.2012, pa nas je razveselil 
moški pevski zbor Triglav Lesce Bled pod 
vodstvom Slavice Magdič. Pa še citrarko 
Damjano Praprotnik so imeli v svoji sredi. 
Zaigrala nam je, poleg venčka narodnih, tisto 
vedno lepšo melodijo iz Cvetja v jeseni. Iz 
moških grl so zadonele izbrane pesmi. 
Zaključili pa so s svojo himno Oj Triglav moj 
dom. 

Fani Potočnik, stanovalka

 

V naš Dom pogosto povabimo goste, ki nam v 
sliki in besedi predstavijo določeno temo. 
Jeseni se nam je prestavil s svojimi čudovitimi 
fotografijami Peter Strgar. Prikazal nam je 
fotografije gora, živali in cvetja. Občudovali 
smo enkratne posnetke npr. mavrice nad 
Bohinjskim jezerom, kozoroga nad prepadom, 
raznih ptic. Ena urica je hitro minila in v upanju, 
da se spomladi zopet srečamo na temo 
gorskega cvetja, smo se razšli.  

Njegove fotografije si bomo še sami kdaj 
ogledali na njegovi spletni strani. V spomin na 
to naše srečanje nam je gospod Peter Strgar 
poslal naslednji fotografiji. 

PRESTAVITEV FOTOGRAFIJ 
PETRA STRGARJA NA TEMO BOHINJ IN 

JULIJSKE ALPE
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Simona Ušeničnik, delovna terapevtka

Sredi decembra so nas obiskali dijaki 
Gimnazije Jesenice in nam pripravili prijeten 
glasbeni nastop. Poleg poslušanja pa smo se še 
posladkali s pecivom, ki so ga dijaki spekli za 
nas. 

Prof. slovenščine Lucija Javorski pa nam je 
poslala še nekaj svojih pesmi, ki jih z veseljem 
objavljamo v Drobtinicah. 

Spojila v eno sem se z belimi vrhovi,
gorsko sonce me je za vedno presijalo,
davno umrli prepadov so strahovi,

OBISK GIMNAZIJCEV

RAZPELA SE BOM NA OLTAR GORA

življenje v meni divje je zaplalo.

Kako božansko stopiti je na vrh!
Svetovi umirajo pod tabo,
pozabljen boja strah in srh
in ves prežarjen si s svojo zmago.

Zato živite v meni , vsi vrhovi,
včasih segate že do neba, 
ko  tavam za vašimi sledovi.

Jutri bom spet v gore šla,
zapeli bodo vsi zvonovi,
razpela se bom na oltar gora.

Ko si sam,
nikogar ni,
 zunaj je tema, 
pri tebi luč gori.
Tvoj obraz 
strmi v nas
in ustnice trepečejo. 
Dobri Jezus,
ti moliš za nas.

Bog je jutranje sonce,
ki ti ves dan pozlati,
Bog so otroci, 
ki hočejo tvoje dlani.
Naše hribovsko polje
v  vetru tiho šumi,
mogočna Belščica
nad vasjo bedi.
Bog so narcise,
bel narcisni sneg,
ki ga veter vzvalovi.
V soncu se bleščijo 
tvoja lepa polja, 
črne sence grap
pod njimi ležijo, 
 v mraku in črnini

JEZUS MOLI ZA NAS

BOG V ROVTAH
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si navzgor želijo. 
V teh doleh ni sonca,
tam so le megle,
 ki spačijo življenje.
V zadnje žarke 
roke sklenimo,
Bog je svetloba,
tja si želimo.

Lucija Javorski, prof. slov. na Gimnaziji Jesenice

Verjamemo, da vas bodo ob branju razveselile 
tudi pesmi, ki jih je poslala go. Vida Gros, ki 
redno prebira Drobtinice. Med bogato zbirko 
svojih pesmi je izbrala tiste, ki prijetno obujajo 
spomine na praznike. 

Kako zelo nam je lepo!
Družina se je zbrala, 
da skupaj povečerjamo,
saj danes je Silvestrovo.

Kako bi Bogu izkazali 
hvaležnost za vse to, 
da leto srečno smo končali, 
da ni ljubezni manjkalo!

Drug drugemu smo pomagali,
veseli, zdravi vsi!
Zdaj skupaj bomo počakali, 
da novo leto se rodi. 

SILVESTROVO

Naj sveti Duh nam pamet da,
da še naprej med nami 
bi le ljubezen vladala, 
zaupanje vzpodbujala!

O Jezus, srca nam odpri,
da videli bi stiske ljudi,
da bi, za božji lon, pomagali!
Za Jezusa, ki to naroča in želi!

Ko smo otroci še bili, 
prav vsak večer je mamica
molila z nami Jezusa. 
»O Jezus, blagoslovi me!«, 
To je molitev mamice, 
ki je v srce zapisana.

Osamljenosti in žalosti 
prineslo je življenje mi. 
A ljubi Jezus me uči, 
naj rada mam prav vse ljudi. 

V ljubezni Jezusa - Boga
je nova moč v srce prišla. 
Njegove so besede vse
mi mir srca prinašale. 

Od mladih let povezana,
mi ni težko ljubiti ga. 
Živeti, kot me On uči.
Ljubezen v svet prinašati. 

Lovim snežinke puhaste
in z njimi se igram. 
Pustim od njih se božati. 
Jim nežno šepetam: 
»Snežinke, bele zvezdice, 
kako ste drobcene!
Ko v plesu zavrtite se, 
zapoje nam srce. 

MAMINA MOLITEV

SNEŽINKE
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Breztežne nosi vas oblak
in vedno več vas je. 
Rahlo se me dotikate, 
podate si roke. 
Neznana sila vleče vas. 
Na zemljo padate. 
Med padanjem pa med seboj
 še bolj se združite. 

In rastete, se širite, 
ste že metuljaste!
Zastirate pokrajino, 
pobelite prav vse.«

Med snežnim metežem težko 
popotnik najde pot. 
Saj vse je belo, da oko 
ne vidi kam, ne kod. 

Poseben mir prinašate. 
Samo oko zazna 
to mirno, tiho padanje. 
Tihota šepeta. 
Glasovi se utišajo. 
Čarobnost jih miri. 
Narava, kot začarana
zaprla je oči. 

Zdaj spi, zdaj spi….
Sneg komaj slišno šelesti. 

   Vida Gros, bralka iz Lesc

VAJE ZA SPOMIN

Kot je navada, tudi v 

t o k r a t n i  š t e v i l k i  

Drobtinic predstavljamo 

nekaj vaj za krepitev 

spomina. Naj vam bodo 

v zabavo in veselje ob 

reševanju in krajšanju 

prostega časa. 

Dopolnite ljudske modrosti in pregovore ter 

razložite, kaj pomenijo.

TIHA VODA ...

RANA URA ...

PES, KI LAJA ...

LJUBO DOMA ...

Katere pregovore še poznate? Napišite jih 

čim več, premislite in pojasnite, kaj nam 

hočejo povedati.

Katere barve se skrivajo v spodnjih črkovnih 

skupinah?

DEČRA - 

ADOMR -

NRAČ - 

NLEEZA -

URNAEM -

AELB - 

VIAS - 

ŽNOANR - 

ZORA -

VJRAA 

Vpišite manjkajoče črke in dobili boste več vrst 

zelenjave!obiskovalec iz vasi
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PA_AD_ _ NI _

P_PR _K _

ZE_ E _ A

Č_SE _

CV_ TA_A

B _Č_A

Vir: Bistrina spomina. http://www.bistrinaspomina.si

Pripravila: Alenka Zorč, socialna delavka

ANEKDOTE IZ DOMSKEGA ŽIVLJENJA

Oskrbovanka počiva in 
g l a s n o  r a z m i š l j a :  
»Soseda je noseča in ne 
vem, kako bo preživela 
porod, saj ima že 94 let. 
Tudi za njenega moža 
me skrbi. V kratkem jih 
bo imel tudi on 90.« 

Oskrbovanka s palico opleta po sobi. Vstopi 
sestra. 
    - Joj, kaj pa počnete?
    - Žužojce pobijam!

Oskrbovanka leži v postelji in kliče sestro, naj 
ji pomaga, ker se slabo počuti. 
    -» Saj ležite v volnenih nogavicah in žabah 
in ste premočeni. Malo se slecite, bo kmalu 
boljše«, ji  svetuje sestra. 
    - Ti se pa spoznaš na to, kokr naš pes, ki ga 
nimamo, ji odvrne.   

Oskrbovanka razlaga: »Tako me je bolel prst, 
da sem ga odtrgala in zagnala v žerjavico«.   

Oskrbovanka vpraša sestro, kaj naj naredi, da 
gre laže na blato. 
    - Meni že to pomaga, da zvem kakšno slabo 
novico, pa takoj grem, ji odgovori.
    -  Moj bog, kaj naj pa potem jaz zvem, ji 
odvrne. 

Oskrbovanka sedi v vozičku in prosi sestro, 
naj jo spusti domov, ker bo imela doma 
kosilo. 
    - Danes gre sneg in vas ne more nihče iskat, 
jo sestra prepričuje.
    -  Ah, saj ni važno, jaz imam kolo, ji 
odgovori. 

Sestra vstopi v sobo.
   - Dober dan, gospa Milka, malo se bova 
umili. 
   - A že spet, ji jezno odgovori, kam pa bomo 
prišli, če se bomo trikrat na dan umivali?
Ko opravita se gospa Milka zahvali:
   - No, sva pa hitro naredili, saj sem bila že 
res potrebna vode. 

Maja Grm, medicinska sestra

pevski zbor Nagelj
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ZNAMENJA NA POTI ŽIVLJENJA, KI TE 
SPOMNIJO NA VEČNOST

ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE

-  vsaka cerkev, ki jo zagledaš,
-  vsak zvonik, ki kipi na višku,
-  vsaka osmrtnica v časopisu,
-  vsak ostarel človek, ki ga srečaš,
-  vsak potoček, ki se zliva v reko,
-  vsak rojstni dan, ki ga obhajaš,
- vsaka sled za avionom na nebu, ki v nekaj    

trenutkih izhlapi,
- vsaka postaja, ko izstopiš iz vlaka ali avtobusa.
Ne bo škodilo, če kdaj pomisliš na svojo zadnjo 
postajo.

1. DETINSTVO
Je brezskrben čas, ko te ljudje ljubijo,
in živiš , pa ne veš, zakaj.
TO JE ZARJA
2. MLADOST
Je čudovit čas, ko upaš, 
prijeten čas, ko vse brsti in cveti, 
koristen čas, ko lahko seješ, 
primeren čas, da izklešeš svoj značaj, 
vroč čas, ko se moraš in moreš boriti, 
vesel čas, ki vsak napor pozlati z nasmehom.
TO JE JUTRO

3. ZRELOST
Je resen čas, ko gre setev v klasje, 
bogat čas, čas žetve, 
čas žrtev, ko lahko osrečuješ brate in sestre, 
čas, ko lahko stanoviten ostaneš.
TO JE POLDAN

4. STAROST
Je milosten čas, ko človek osami, 
miren čas, ko premišljuješ svoje življenje
in pričakuješ počitek.
TO JE VEČER.

IN ZA TEM?
Za tem pride življenje z Bogom ali brez njega, 
kakor je kdo živel na tem svetu: z njim ali brez 
njega.

(objavljeno v mesečniku Naša zvezda, decembra 1940)

MARIJA JELEN

Čuj! Dvanajst udarcev jasno
v tiho noč je izzvenelo.
Sladko in tesnobno čustvo
naša srca je prevzelo.
Kar prihodnost nam prinaša, 
je zavito v trdo temo…
Bo veselje, ali žalost?
Bogu hvala, da ne vemo.
Vemo pa, da vse minilo bo:
življenje, trud in rane.
Le neskončna sreča v Bogu,
nam za vekomaj ostane.
Še enkrat izgovorimo
Jezusa ime presveto
in z zaupanjem stopimo 
z Bogom v srečno novo leto!

(objavljeno v Verskem listu Mariborske škofije 
decembra 1949).

   Pripravil: Anton Vidmar

Če prosinca zelo lisica laja, še huda zima 
nastaja.

Če je februarja pretoplo, bomo v aprilu za 
pečjo.

Po Gregorju od vsakega vetra sneg kopni.

Če na veliki petek dežuje, dobro se leto 
napoveduje.

V BOŽJEM IMENU

PREGOVORI
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ROJSTNI DNEVI 

V mesecu  so praznovali: 

Saša Marija ŠUBIC

Frančiška ZUPANČIČ

Jože PREZELJ

Marija RAVNIK

Drago FENDE

V mesecu  sta praznovala: 

Janez Ivan ŽEROVEC

Frančiška BEŠTER

oktobru

novembru

V mesecu  so praznovali:
 

Janez BRENKUŠ

Pavla ŽIDO

Kristina LEGAT

Marija CVETEK

Božidar LENARDIČ

Štefanija KEPIC

Marijana PREŠIREN

Štefanija ŽEROVEC

decembru

obiskovalec iz polja
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Izlet s prostovoljkami v Logarsko dolino in na 
Vransko na kmetijo Zavratnik 

na klopci je prijetno… 

kostanjev piknik

Izlet s kočijo. 

Juhuhu, pa gremo!

Na klopci je prijetno .....

prijateljstvo dveh generacij

utrinek z izleta prostovoljk
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obisk Anselma Grün

Takole smo preizkusili novi kavč na varovanem oddelku.

Monika je za Silvestrovo dobila pomočnico.

Mešani pevski zbor se nam predstavi.

Obisk otrok iz podružnice OŠ v Srednji vasi.

Zapel nam je pevski zbor Pletna iz Bleda.
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Ste za ples? 

Ustvarjamo in se imamo lepo. 

Ob peči nam je toplo in lepo.

Slovo v domu.

Slovo na Uskovnici.

v domu - sv. maša za slovo
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Uredniški odbor:

Alenka Zorč

Bernarda Markelj

Jana Urbanc

Maja Grm

Monika Polanc

Saša Urh

Fotografije: arhiv Zavoda sv. Martina

Lektoriranje: Urša Rožič

Oblikovanje: Mojca Rožič

 

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

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

Od nas so se poslovili:

v oktobru: 
Vida Kajdiž

Frančiška Langus

v novembru: 
Frančiška Dolinar

Helena Marič
Justina Žvan

Cecilija Svetina

v januarju:
Stanislava Križnar

Naj počivajo v miru.Naj počivajo v miru.


