Dom upokojencev
Sežana
D O M S K E N OV I C E
M A R T I N O V O 2014
PA JE ŽE TU… SV. MARTIN, KI JE IZ
MOŠTA NAREDIL VIN'!
Na pobudo naših stanovalk smo rade volje spre‐
jeli odločitev, da ob tej priliki objavimo nekaj
pesmic, ki se nanašajo na ta čas: čas čaščenja
vina, čas vse daljših noči, čas, ko se v nas počasi
že prebuja pričakovanje, povezano z mesecem
decembrom in vsem kar sodi zraven. Pa lepo po
vrsti, »kakor so hiše v Trsti«, ostanimo kar pri
listopadu in vinotoku.
Oktober in november sta tudi meseca, ko se nas
polasti tudi malce nostalgije: dolge noči, malo
sonca s šibko močjo, drevje, ki ostaja vse bolj
golo, pa lastovke, ki odhajajo v toplejše kraje…
nas opomnijo na minevanje in nam včasih pri‐
nesejo žalostne misli in občutke. Naša stanoval‐
ka, gospa Marija Tavčar‐Mimi je napisala takole:

V četrtek, 30. 9. 2014, so nas ponovno obiskali člani sku‐
pine skupine Kraški šopek. Gospa Jasna Vodeb jim je po
nastopu poslala naslednjo zahvalo:
Prišli ste, odigrali, odpeli, zaplesali in odšli – v naših srcih
pa pustili toliko lepega, da se vam vsem želimo zahvaliti,
če je sploh možno to pohvalo ubesediti.
Predstava se je odvijala kot vrtinec – sprva polagoma,
postopoma pa nas je vse potegnila s seboj. Vaša iskrivost,
toplina, zanos se ne da opisati… Cela dvorana je bila pol‐
na vaše sončne energije. Tako pristno in iskreno ste odi‐
grali prizore iz kmečkega življenja, zapeli pesmi, ki so se
nas dotaknile ter nas ganile in zaplesali tako kot mi
nekoč – z žarom in toplino.
Za naprej si želimo še več srečanj, kajti vsakokrat nam
pomeni vaše gostovanje novo doživetje. Slišati je bilo celo
pripombe – kaj takega bi morali imeti vsak teden… Ne se
ustrašit, to je zgolj naše priznanje vam vsem!

Moja družina
Lepo je otroke imet' in z njimi živet.
Kadar pride čas
gredo kakor lastovke
UTRINEK Z NASTOPA KRAŠKEGA ŠOPKA
z gnezda od nas.
Kako lepo je tudi zdaj
kadar se vrnejo nazaj.
Kako je mati vesela
kadar se objemajo.
Kako pa je žalostno,
da vsi ne pridejo do
nje.
Le solza grenka na oko
pride materi z žalostjo,
kadar so se razdelili,
za denar so mater pustili.
Vse je zgubljeno, ne pošteno.
Jaz trpim in prosim Boga, da se vrneta oba.
Svoje otroke kot mati jih ne more sovražiti.
Morda nekoč bi radi,
pa matere ne bodo mogli več imeti.
Mati je samo ena,
V zahvalo in spomin je ga. Jasna priložila tudi pesmico naše stano‐
nadomestiti je ne more nobena!
valke gospe Doroteje Sve na, ki se tudi nahaja v Domskih novicah.

Gospe Jasni pa se je zapisal naslednji
LIRIČNI UTRINEK
Sama sedim v sobi ‐ poslušam Gershwinovo Rapsodijo v modrem…
‐ bolečino neizživetega in hrepenenja po neuresničenem…
Ujamem sliko drevesa oreha v svoj prostor in toplino slik na stenah,
ki me spominja na pravi dom. Nostalgija…
Neham pestovati žalost in melanholijo
ter se ujamem z vrtincem dogajanja v tem domu
‐ edinem in sedaj tudi mojem.
Kako je že rekel Mali princ ‐ ko enkrat udomačiš vrtnico, si zavezan z njo v
trpljenju in radosti.
Tako je tudi s sprejetjem doma. Ko si enkrat vpet v njegov utrip, ko začutiš radosti in veselje v
skupinah ter medsebojnih pogovorih, se zaveš in ozavestiš tudi žalost ob izgubi
sostanovalcev, trpljenja mnogih, žalosti nekaterih… To je dom.
In pri vsem si ohranjuješ svoj prostor, si narediš oklep, da te žalost ne preplavi in da zmoreš res
kramljati s soljudmi.
Da te se izgube in trpljenje preveč ne dotaknejo ali celo ranijo.
»Živeti s pravo mero egoizma je zdravo«, je modroval Jože.
Pomembno je najti notranje ravnotežje in tako postati trden v sebi, a ne trd.
In pri tem zazvene besede Svamija Vivekananda ‐
Sedi na obrobje zarje
in zate bo izšlo sonce.
Sedi na obrobje noči
in zate se bodo iskrile zvezde.
Sedi na obrobje hudournika
in zate bo pel slavec.
Sedi na obrobje tišine
in spregovoril ti bo Bog.
Tako ‐ videti drobne stvari, se veseliti iskric, uživati ob prepletu rok in najti radost v
majhnih rečeh
‐ glejte kako lepo so dekorirali jesen na policah recepcije, kako se bleščijo šopki rož v
nadstropjih, kako živo žare rože na oknih… ‐ Vsako jutri te pozdravi sonce…
Saj se lahko zaveš lepote trenutka in postojiš, vsrkaš to lepoto in čutiš notranjo
radost ‐
kako malo je potrebno za to!
Naš moto, življensko vodilo bi lahko bilo:
ČIM BOLJŠI IN MODREJŠI POSTAJA ČLOVEK, TEM VEČ DOBREGA VIDI V LJUDEH.
(avtor Pascal)

NAŠ PEVSKI ZBOR
Pozdravljeni vsi, ki ste danes
tu se zbrali, da bomo
ta vikend veselo praznovali.
Kar hitro je leto naokoli,
ko naš piknik oživi.
Povsod se ljudje veselijo,
zakaj se ne bi tudi mi.

V ta jesenski čas spadajo tudi kostanji in z njimi povezan kostanjčkov
piknik, ki smo ga v Domu priredili v sredo, 22. 10. 2014.
Da smo se imeli lepo, ker so bili kostanji dobri, ker smo poskusili prvi
mošt, ker s(mo) nekateri plesali, peli… to že lahko zapišemo.
Pa naj več povedo fotografije…

Naše vodstvo so se zelo potrudili,
da so ta pevski zbor ohranili.
Štirikrat na teden se učimo,
da lepo prijateljsko zapojemo.
Včasih pa se zgodi,
da se prijateljstvo izgubi.
A dolge dolge so poti,
da se prijateljstvo nazaj dobi.
Danes vam bomo par lepih zapeli,
da bomo vsi bolj veseli.
Obudili vaše in naše spomine
na naše lepe sončne planine.
Hvala vsem, ki ste danes tu se zbrali
svojem in našem domu
lepo pomagali.
Doroteja Svetina

31. oktober ‐ DAN REFORMACIJE
Reformácija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16.
stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimskokatoliške Cerkve.
Njen glavni začetnik je nemški duhovni Martin Luther, ki je 31.
oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenbergu pri‐
bil liste s 95 tezami o »moči odpustkov«.
Luther je med drugim zahteval, naj vsak vernik sam bere Sveto
pismo v svojem maternem jeziku.
Prav zaradi slednjega je ta dan tako pomemben tudi za Slovence,
saj pomeni rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Slovencem je
reformacija prinesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik, pa tudi
prvo omembo pojma Slovenec. Osrednja osebnost slovenskega
protestantizma je bil Primož Trubar (1508‐1586), ki je leta 1550
napisal Katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slo‐
vensko tiskano knjigo sploh.
To in še marsikaj drugega je stanovalcem Doma in tudi zaposlenim raz‐
kri(va)la ga. Veronika Dečko, ki se zaradi svojega poklica na to temo še
posebej spozna. Po poklicu je namreč profesorica slovenskega jezika.
Obeležitev praznika je bila priložnostna, saj je bila v Narodni in univerzi‐
tetni knjižnici v Ljubljani en mesec na ogled postavljena Trubarjeva Cer‐
kovna ordninga, ki so jo v nemškem mestu Memmingen po srečnem
naključju našli lani, tako rekoč na predvečer njene 450‐letnice.
V ponazoritev, kako izgledajo in kako se berejo tako stare knjige, so nam
iz Kosovelove knjižnice v Sežani prijazno posodili izvod Biblije, ki jo je
socialna delavka ‐ pripravnica Dijana listala v belih rokavicah.
30. 9. 2014 si je nekaj naših stanovalcev skupaj s strokovnimi delavkami
razstavo v NUK‐u v Ljubljani tudi ogledalo.
Domov so se vrnili zadovoljni in obogateni z novim znanjem.

VOŠČILO ZA MARTINA
Kako hitro čas beži,
od pomladi do jeseni
je korak samo,
a že je tu Martinovo.
Povsod Martina se veselijo.
Veselimo se ga tudi mi.
Shrambe so polne in kleti,
vince žlahtno že vabi vse ljudi.
V hiši domači se bomo zbrali,
da bi Martina praznovali,
skupaj bomo veselo zapeli,
z našimi mladimi lepo se imeli.
Ko Martinov praznik oživi
vsak človek si prijateljev želi.
To je tudi kanček sreče
prej, ko ugasnejo nam sveče.
Poglejmo v te naše lepe gore,
ko se zjutraj v soncu blešče,
kako v jeseni naše grozdje in jabolka zore,
naj bo veselo še naše srce.
Tu so hribi in doline,
so gore in ozke steze,
tu vode v globini šume,
tu se nam umiri srce.
Primorje, naša Primorska,
ne bomo te zapustili
dokler bo vince in burje glas
k tebi te vabili.
V upanju se poslovimo,
da se drugo leto spet snidemo,
čakali bomo na novo pomlad,
kakor na zdravje zaklad.
Želim, da bi nam bila usoda mila,
dosti zdravja, veselja naklonila.
Vzemimo vse, kar nam življenje da,
to je voščilo iz dna mojega srca.
Doroteja Svetina

NA JESEN ŽIVLJENJA
Prišla je naravna hladna jesen,
poletje odhaja, sonce zgodaj zahaja,
prišla bo zima in dež leden,
odnesla bo sanje, ta mrzla jesen.
Naša leta so prehitro minila,
prehitro prišla je jesen,
srca počasneje utripajo,
a zvezde na nebu še žarijo.
Poglejmo v naš obraz,
srebro se blešči prek naših las,
vsako leto smo starejši,
pa vedno bolj šibkejši.
Tudi v jeseni je včasih živeti lepo,
Ko se vse listje pozlati.
Človek je srečen, če z naravo živi,
saj v mestu take je dobiti ni.
V mislih se obrnimo nazaj
v ta naš prelepi domači kraj,
naj izginejo žalosti spomini,
naj nas pomladno sonce oživi.
Doroteja Svetina

RUJ, TA NAŠ KRASEN RUJ...

1. november ‐ Dan spomina na mrtve
Naš stanovalec, g. Djeneš, se je svoji pokojni ženi poklonil z naslednjimi besedami:

OSEBNA RAZMIŠLJANJA:
Samo dobri ljudje se imamo radi!
Če bi vedel, da te danes zadnjič gledam kako zaspiš, bi te pokril mnogo bolj nežno in molil Bogu, da
čuva tvojo dušo.
Če bi vedel, da te danes zadnjič gledam, kako odhajaš skozi vrata, bi te objel, poljubil in
poklical nazaj, za še en objem in še en poljub.
Če bi vedel, da danes zadnjič slišim tvoj glas, ki me nežno hvali in spodbuja, bi vzel kamero
in posnel vsako tvoje dejanje in besedo, da bi si lahko predvajal vedno znova, dan za dnem.
Če bi vedel, da je danes zadnjič, potem bi si vzel minuto več, se ustavil in rekel »Rad te imam«, names‐
to da bi si predstavljal, da to že veš.
Če bi vedel, da je danes zadnjič, bi s teboj delil ta dan, namesto da bi ga izpustil, ker bi si mislil, da bo
takih dni še veliko.
Prav gotovo vedno pride jutri, da popravimo storjene napake in vedno dobimo še drugo priložnost, da
naredimo prav.
Zagotovo bo še en dan, da rečemo svoj »Ti lahko kako pomagam?«
Ampak, za vsak slučaj, če to ni res in, če je danes vse kar imam, bi ti želel povedati, kako zelo
rad te imam.
Nikoli ne smemo pozabiti, da jutri ni obljubljeno nikomur, ne mladim, ne starim in danes je
morda zadnja priložnost, da močno objamete tistega, ki ga imate radi.
Torej, če čakate na jutri, zakaj tega ne storite danes?
Če jutri nikoli ne pride, potem boste zagotovo obžalovali dan, ko si niste vzeli dodatnega časa
za nasmeh, objem ali poljub in ste bili preveč zaposleni, da bi podarili nekomu tisto, za kar bi kasneje
izvedeli, da je bila njegova zadnja želja.
Zato, primite vaše ljubljene danes, jim šepetajte na uho in povejte, kako radi jih imate.
Vzemite si čas za »žal mi je«, »prosim, oprosti mi«, »hvala« ali »saj je v redu«.
… IN, ČE JUTRI NE PRIDE, TAKO NE BOSTE OBŽALOVALI TEGA DNE.
P.S.
Ljudje pravijo, da ženska in moški ne moreta biti dolgo prijatelja, ker prijateljstvo preide v
ljubezen.
Jaz pa pravim, da zaradi tako egoističnega dejanja, kot je ljubezen, nikoli ne bi tvegal, da bi izgubil
dobrega prijatelja.
Ivan Djeneš

ZDAJ PA SAMO ŠE

… KRATKO VOŠČILO:

V oktobru je praznovala 90‐letnico rojstva naša stanovalka
gospa Viktorija Požar.
V Dom so ji prišli voščit in se pridružili praznovanju njeni svojci, prijatelji, vaščani…
Želimo ji veliko zdravja in dobrega počutja med nami in naj ostane tako iskriva tudi naprej!

… POROČILO:
V ponedeljek, 27. 10. 2014, je bil zbor stanovalcev, na katerem so bili izvoljeni novi člani
sveta stanovalcev.
Novi redni članici sveta sta postali ga. Elda Dobaj in ga. Marija Silvana Zobec.
Nadomestni člani sveta so postali ga. Božena Malalan, ga. Milena Žerjal, g. Ivan Djeneš, ga.
Veronika Dečko, ga. Jasna Vodeb.
Stanovalci so imeli vrsto vprašanj, pripomb in predlogov, na katere bo vodstvo skupaj z
zaposlenimi poskušalo odgovoriti in težave odpraviti.
Ga. Ivana Kranjec, predsednica sveta stanovalcev, se je zahvalila osebju doma.
Zapisnik zbora stanovalcev visi na oglasnih deskah doma.
… IN NAPOVEDNIK:



Torek, 11. 11. 2014, ob 10. uri ‐ nastop skupine Pušelc v delovni terapiji

Napovedali so se tudi decembrski dobri možje (niso pa še sporočili, kdaj pridejo… )


božična maša, silvestrovanje

