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DECEMBER JE! Mesec praznovanj, mesec dob-
rih mož in dobrih želja, mesec različnih inven-
tur in obračunov, mesec pričakovanja...
Vendar kaj, ko ta, zadnji mesec v letu, tako leti.  Zdi se,
kot da bližje kot smo novemu letu, krajša je vsaka ura.
In v tem prelepem adventnem času se v nas prižigajo
tudi iskrice upanja: v dobroto, moč ljubezni in iskre-
nost ljudi….

Adventni in božični čas
Vsak letni čas prinese svoj čar.
Spomladi, ko se narava prebudi,
poleti toplo sonce vabi na vse strani,
v jeseni, ko se polnijo shrambe in kleti.

Ko pa adventni čas prihaja,
z nekim mirom nas navdaja,
kot da se nov čas poraja,
v naših dušah mir nastaja.

Ko pa pride ta božični čas,
ta ima še svoj poseben čar.
Po svetu enako lučke zagorijo,
dobri ljudje si med seboj miru zaželijo.

Na tisoče lučk po svetu gori,
prižgemo v našem srcu jo tudi mi,
za vse tiste, ki bi si najbolj želeli,
da bi vsaj za košček kruha imeli.

Ko pa pride ta božična noč,
ta ima še posebno tiho moč.
Pri nas in po svetu zapojo pesem,
»Sveta noč, blažena noč,
na to sveto čudežno polnoč«.

Doroteja Svetina

December je tudi mesec obdarovanj.
Naša stanovalka, ga. Viktorija Bolko, je za

malo princesko spletla plašček in kapo.

Dvakrat toplo: ker je volna in ker so skrbne
roke pletle potrpežljivo in z ljubeznijo...



V decembru se pogosteje spomnimo tudi na naše prijatelje, za katere imamo v prenatrpanem vsakdanu
premalo časa. Naš stanovalec, gospod Ivan Djeneš, je svoja razmišljanja in principe, ki so nam lahko
vodilo oziroma nas opominjajo, kako naj bi ravnali s prijatelji, takole zapisal:

Razmišljanja o prijateljstvu
Pravo prijateljstvo se hrani z brezpogojnimi darovi prijateljstva, to ne pomeni, da smo z drugim samo iz
neke potrebe. Vse svoje notranje bogastvo moramo deliti s prijateljem, saj je naše ogledalo, ki nam poma-
ga, da se bolje spoznamo. Svoj odnos s prijateljem moramo živeti intenzivno in nesebično, ne da bi kar-
koli zahtevali od njega. Če si želite srečno prijateljsko življenje, se morate potruditi, da razvijete nekatere
dobre sposobnosti in vrline.
Menim, da je prijateljstvo sestavljeno iz sedmih delov, ki skupaj rodijo dobro prijateljstvo.
Te osnovne sestavine so:
LJUBEZEN: je pomemben dejavnik povezanosti, enotnosti in delitve. Ni preračunljiva, nikoli ne obsoja,
temveč pravi: »Hkrati sva si različna in podobna.« Splošno se to najbolje kaže v intelektualni, čustveni,
pa tudi telesni sorodnosti dveh prijateljev. Kar pa je najbolj pomembno, leta ne pomenijo nobene ovire.

NEŽNOST: izraža vašo iskreno in veliko skrb za ugodje prijatelja ter pove koliko cenite prijatelja. Bolj kot
ste nežni do njega, bolj se trudite, da bi zadovoljili njegove želje in mu bili v oporo, bolj vas ceni.

INTELIGENCA: ni v tem, da veste vse vnaprej, temveč da poslušate in slišite, kaj bi vam prijatelj rad pove-
dal. Omogoča vam tudi, da gledate svet skozi njegove oči. Inteligenca pravi, preden te pričnem obsojati
»bom sezul svoje čevlje in naredil nekaj korakov s tvojimi.«

SPOŠTOVANJE: je v tem, da ugodite željam vašega prijatelja, ne iz bojazni, temveč zato, ker se vam zdijo
upravičene. Spoštovanje vas spodbuja, da svojemu prijatelju služite toliko, kolikor menite, da zasluži.

HVALEŽNOST: je naravna reakcija na prizadevanja vašega prijatelja in znak, da odobravate to, kar je sto-
ril za vas, ter vas spodbuja, da tudi sami naredite kaj dobrega zanj.

ODOBRAVANJE: je povezano s hvaležnostjo. Potrjuje, da radi sprejemate darove, ki se vam ponujajo. To
nima nobene zveze s pasivnostjo ali ustrežljivostjo. Vašemu prijatelju ne pripoveduje, da bi se razvijal, in
ga k ničemer ne obvezuje, po drugi strani pa vas same spodbuja, da mu oprostite njegove napake.

ZAUPANJE: je nagrada za poštenost, resnost, pravičnost in odkritosrčnost vašega prijatelja. Če se morda
kdaj zdi, da se je pregrešil, mu prav zaradi zaupanja daste priložnost, da se opere suma, in skušate pois-
kati razloge za njegovo obnašanje, ne da bi že vnaprej sodili o njegovih namerah. V prijateljskih odnosih
zaupanje vlada takrat, ko ste popolnoma prepričani, da vam hoče prijatelj samo dobro in da je pripravljen
sprejeti pomoč, ki mu jo lahko nudite.

Dobro je, da ljudje (prijatelji) ostanejo zvesti tem dejavnikom, ki vam bodo pomagali v smislu: zaupanja,
spoštovanja, hvaležnosti, nežnosti, itd.
Dobro je gojiti pozitivna stališča, vedno mislite na to, kar hočete da ustvarite ali da se vam uresniči. Skra-
tka, od začetka do konca, »potujte v prvem razredu«.
Srečno!

Ne hodi pred mano, ne bom sledil,
ne hodi za mano, ne bom vodil,

hodi ob meni in bodi moj prijatelj.
Albert Camus



In ker 90 let ni kar tako, je v krogu svojih
domačih v Domu praznovala tudi gospa Natalija
Terčon.

VELIKO ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA,
gospa Natalija!

Naši stanovalci iz KS Štjak so imeli obisk.
Pred prihajajočim novim letom so jih obiskali svojci in prijatelji.

KAKO POSTANE TOPLO PRI SRCU...



NAJ LETOŠNJE NOVICE ZAKLJUČIMO
KOT SE SPODOBI - Z VOŠČILOM:

V prihajajočih dneh, ko postanemo

malce vznemirjeni,

ko se spominjamo dogodkov v iztekajočem se letu,

v dneh, ko se večkrat srečujemo in izrekamo dobre želje,

Vam želimo

obilo prijetnih trenutkov, mirnosti in veselja.

Veselja, da SMO, veselja, da imamo ob sebi naše drage in soLjudi,

zaradi katerih je vsakdan lepši, prijaznejši.

V novem letu pa naj Vam zdravje dobro služi,
naj se Vam pri aktivnostih kdo pridruži,

naj vam bo pri srcu toplo,
da nam v današnjem svetu vsem lažje bo.

Človek ne zna voščiti toliko želja, kot jih zmore uslišati življenje.

Preproste, majhne stvari in pozornosti ustvarjajo čudeže....

Naj jih bo v letu 2015 čim več!
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