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V času, ko se zdi, da nas vse prehiteva, se velikokrat zgodi, da nam prazniki 
preprosto uidejo. Božič zagotovo sodi med te praznike. 

V decembrski ihti, nasičeni s kvazi božičnimi 
vsebinami, spregledamo bistvo božiča. Lahko 
se vprašamo tudi drugače: Zakaj rečemo, da 
je božič vesel praznik? No, to veselje je danes 
razširjeno na celotni december, ki mu namesto 
advent pravimo veseli december. V čem je torej 
bistvo tega veselja? V zabavah, darilih, kuhančku, 
dobrih večerjah …? Ali pa je vendarle bistvo 
veselja ob božiču nekje drugje?

Pravi pomen in doživljanje božiča kot praznika 
veselja in upanja je osrednja tema pričujoče 
številke. Bog podarja sebe iz ljubezni do 

slehernega človeka in to veselje traja že 2000 
let. Bog ni oddaljen, s prihodom na svet je 
postal vsem blizu. Ob branju in razmišljanju o 
vsebinah vam želimo obilo veselja, ki je v tem, 
da z Jezusovim rojstvom nismo več sami, ampak 
je na vsakem koraku z nami On, ki je resnični 
Emanuel – Bog z nami. 

Blagoslovljen božič!

Bog ni oddaljen, s prihodom na 
svet je postal vsem blizu.

Vesel božič!
Jure Levart
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Božič se nam bliža. Povedal vam bom, kako smo praznovali božič na mojem 
misijonu na Madagaskarju. Da boste napisano lažje razumeli, naj najprej 
povem, da je na Madagaskarju Cerkev urejena malo drugače kot v Sloveniji. 

Župnije, kot jih poznamo tukaj, so le po večjih 
mestih, na podeželju pa je MISIJON. Misijonar 
ima na skrbi misijonsko področje. Zadnja leta 
mojega misijonarjenja je bilo moje področje večje, 
kot je celo Prekmurje. Kjer živi misijonar, je center 
misijona, po vaseh pa so cerkvene skupnosti. Te 
se imenujejo kratko CERKEV. Cerkev v tem in 
tem kraju ali vasi. Za to Cerkev skrbi katehist, ki 
tudi vodi nedeljsko bogoslužje.

V adventnem času se po vseh Cerkvah pripravljajo 
na praznovanje božiča, predvsem svetega večera. 
V centru misijona je ta priprava najtemeljitejša. 
Ker na Madagaskarju vsi ljudje radi pojejo, je 
normalno, da je petje božičnih pesmi osrednji 

del svetega večera. Vsi se pridno učijo nove 
božične pismi, ki si jih že prej priskrbijo ali sami 
ustvarijo. Po skupinah se učijo otroci, mladinci in 
starejši. Vsak večer je slišati, kako po vasi vadijo 
in prepevajo. Cerkvene organizacije, kot so 
Evharistični otroci in Evharistični mladinci ter 
Marijini otroci (starejše ženske), so že navajeni na 
redna srečanja in je zanje normalno, da se dobro 
pripravijo. To je skoraj neke vrste tekmovanje, kdo 
bo lepše in kaj novega zapel. Ob tej priložnosti 
nastanejo tudi nove skupine, ki se povežejo »v 
zbor«. Mladinci vedno pripravijo božično igro. 
Ko je vse to pripravljeno, na sveti večer sporočijo 
svoj program voditelju ali voditeljici večera.

Božič na Madagaskarju 
Janez Puhan CM 

PRAZNUJMO BOŽIČ
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Ob devetih zvečer zvon dolgo vabi. Počasi se 
cerkev in dvorišče napolnita z ljudmi. Pridejo tudi 
nekristjani. Ker je decembra na Madagaskarju 
najbolj vroče, od sopare vsem teče po licih. 
Mamice z dojenčki na hrbtih sedijo na klopeh, 
majhni otroci pa spredaj v prezbiteriju kar po 
tleh. Začne se program, ki traja do polnoči. 
Najprej pojejo posamezne skupine, na koncu pa 
vsi skupaj zapojejo nekaj pesmi »zafindraona«, to 
so duhovne pesmi, ki so ponarodele, kot gospel. 
To petje je nekaj posebnega. Do izraza pridejo 
predvsem moški glasovi, basi. Ko ženske s soprani 
dvigajo vedno višje, v nebesa, moški zaorjejo z basi 
in vlečejo dol, na zemljo. Ko slišiš to igro glasov, 
ne moreš ostati ravnodušen. Meni so se ob tem 
vedno naježili lasje. Ko je šla ura že proti polnoči, 
sem moral vedno prekiniti ta prvi del. Zdaj je bila 
na vrsti slovesna maša. Ker so majhni otroci že 
spali po tleh, sem moral paziti, da katerega ne bi 
pohodil, ko sem stopal k oltarju. Vedno sem bil 
ganjen nad tem prizorom in zdelo se mi je, da so 
ti speči otroci pravi malgaški božič, nad katerim 
ima novorojeno Božje Dete posebno veselje. 
Tudi maša je bila skrbno pripravljena, z ubranim 
petjem in plesi. Vse je dihalo eno samo veselje, 
rekel bi srečo. Nikomur se ni nikamor mudilo. 
Še bi sedeli tam in uživali v tem, da smo bili ena 
velika družina, ki jo je zbral Jezus.

Na sam božični dan smo se ob desetih spet 
zbrali. Zdaj so se nam pridružili kristjani iz vseh 
Cerkva našega misijona. Da bomo praznovali s 
čistim srcem, smo se najprej očistili s spravnim 
bogoslužjem in skupno spovedjo. Navadno je 
bila spoved po Cerkvah, ko je misijonar prišel k 
njim za mašo. Ko so pa vsi kristjani prišli za velike 
praznike v center, osebna spoved ni bila mogoča, 
zato smo imeli skupno spoved z odvezo in skupno 
pokoro. Nato je spet sledila slovesna maša. Včasih 
smo pri tej maši krstili tudi otroke, za katere so 
starši tisto leto prosili. Običajno se jih je nabralo 
veliko. Tako je slovesnost spet dolgo trajala. Ljudje 
so rekli, da se je od daleč vsaj splačalo priti.

Praznovanja še ni bilo konec. Pred cerkvijo se je 
iz velikih kotlov že kadilo. V njih so kuhali riž in 
fižol, skupno praznično kosilo za vse, posebej za 

goste, kristjane, ki so prišli od drugod. Tako se je 
druženje nadaljevalo še popoldne. 

Malgaši so kljub revnemu materialnemu življenju 
veseli ljudje. Božični praznik jih naredi še bolj 
vesele, saj vedo, da jih Bog ni zapustil, temveč je 
poslal Odrešenika prav za uboge, take, kot so oni. 
Ker so dobri medsebojni odnosi bistvo njihove 
filozofije in kulture, druženje ob praznikih te 
dobre odnose utrjuje.

Ne vem, če v Sloveniji in sploh v bogatem svetu 
božični prazniki prinašajo pravo veselje. Zdi se mi, 
da so bolj čas za zapravljanje in bahanje. »Veseli 
december« je čas kislih in zaskrbljenih obrazov. 
Razkošno razsvetljena mesta s tisoč lučkami pa 
ljudem onemogočajo, da bi videli pravo Luč, ki 
prihaja na svet, ki prihaja za vse ljudi. To je razlog, 
da moram imeti res močno vero za praznovanje 
božiča v domovini.

Praznujmo božič

Božič na Madagaskarju 
Janez Puhan CM 

Božič
Na nebu zvezdic milijon,

vsa noč je razsvetljena,

mnogo je ptic, mnogo cvetlic,

a Sveta – blažena noč je le ena.

Spavaj dete sladko – spavaj sladko.

Naj prihajajoči božični čas prinese toplino,

zdravje in srečo med nas.

Naj betlehemska lučka sveti,

v temi, nas bodri, osvetljuje naša srca in

nam daje moči ter upanje za prihajajoče dni.

Silvestra Leskovšek 
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Letošnjega božiča kolegica in prijateljica Julka Žagar ne bo več praznovala 
v Domu sv. Jožefa, ampak v večnosti, kamor mi vsi hitimo. Umrla je  
26. avgusta, točno štiri mesece pred 88. rojstnim dnevom. To bi bilo njeno 
deseto praznovanje božiča tu v domu, ampak zdaj ga praznuje čisto drugače, 
še lepše.

Z Julko sva se spoznali že na fakulteti, ko sva 
bili tudi kolegici v letniku. Sodelovati pa sva 
začeli pred 30 leti, ko sem pri Škofijski Karitas 
Ljubljana ustanovila skupino za spremljanje 
hudo bolnih in umirajočih ter pozneje Hospic. 
Kot družinska zdravnica se je veliko ukvarjala 
prav s hudo bolnimi in umirajočimi, bolniki in 
svojci so jo imeli zelo radi. Najino sodelovanje 
je postajalo vedno bolj intenzivno, dokler ni 
pred dvajsetimi leti prešlo v sobivanje, ki nama 
je bilo v veliko veselje. Bili sva zelo različni in 
sva se druga od druge ves čas učili, kar je bilo 
zelo dobrodošlo ne samo za naju, ampak tudi 
za številne prijatelje in znance, ki so prihajali 
k nama. Sami skoraj nisva mogli verjeti, kako 
nama lahko pri takšni različnosti uspeva tako 
dobro sobivanje. Takrat sem imela zelo veliko 
predavanj po vsej Sloveniji, v najrazličnejših 
okoljih, in sva tako prevozili celo Slovenijo, po 
40 tisoč kilometrov letno.

Potem sva se odločili, da se preseliva v dom, ker 
sva dobro vedeli, da bom jaz s svojo prizadetostjo 
potrebovala vedno več pomoči, Julka, deset let 
starejša od mene, pa bo morda potrebovala pomoč 
zaradi starosti. Poznali sva kar precej domov po 
Sloveniji, odločili pa sva se za Dom sv. Jožefa 
v Celju, kamor sva se iz Ljubljane preselili 1. 
septembra 2013. Tega nisva nikoli obžalovali in 
Julka mi je posebno v zadnjem času vedno znova 
rekla, kako sva lahko hvaležni, da sva tukaj.

Julka celo svojo poklicno dobo nikoli ni bila v 
bolniškem staležu in tudi ob kakšnih težavah 

ni bila navajena tožiti. Tako je bilo tudi v 
zadnjem letu, ko je vedno bolj hujšala in imela 

Praznujmo božič

Bil je praznik
Metka Klevišar
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vedno slabši tek. Šele čisto na koncu smo jo 
le pripravili do tega, da je šla za štiri dni v 
bolnišnico, kjer so ji naredili nekaj preiskav 
in ugotovili, da ima raka na trebušni slinavki. 
Kakšna posebna terapija ni prišla v poštev, 
pa tudi ona tega ne bi hotela. Vsakih nekaj 
dni je bila potrebna punkcija tekočine, ki se 
je nabirala v trebuhu. Bila je zelo vesela, da 
je to lahko opravljal naš domski zdravnik, ki 
je bil tako ljubezniv, da jo je prišel oskrbet 
tudi na sam praznik 15. avgusta. Tako je Julka 
preživljala svoje zadnje dneve. Kot zdravnica 
je zelo dobro vedela, kakšen bo verjetno potek 
njene bolezni.

 V vsem tem času sem bila ob njej ves čas 
prisotna in sem tudi vedela, kaj lahko pričakuje. 
Ves čas bivanja v domu sva živeli skupaj v isti 
sobi. Kot vedno sva se o vsem pogovarjali. Zdaj 
jo seveda zelo pogrešam, sem pa neizmerno 
hvaležna, da je umrla tako, kot je sama vedno 
želela. Doma, v svoji postelji in je do konca 
skrbela zase. Samo zadnji dan pred smrtjo tega 
ni mogla več.

Štiri dni pozneje so jo pokopali na celjskem 
pokopališču. Prišlo je zelo veliko sorodnikov, 
prijateljev in znancev iz cele Slovenije. Mnogi 
mi še zdaj vedno znova zagotavljajo, da tako 
lepega pogreba še niso doživeli. Bil je pravi 
praznik. Najprej pogreb na pokopališču, nato 
pogrebna maša pri Sv. Jožefu s čudovitim 
petjem in nazadnje še pogrebno slavje v domu. 
Ves čas se je zdelo, da je Julka sredi med nami. 
Mnogi mi tudi zagotavljajo, da so to Julkino 
slovo doživeli kot pravo velikonočno slavje. 
Tako kot rojstvo so tudi smrt doživeli kot 
prehod v drugo obliko bivanja. 

Zdaj smo pred božičem, ki ga bomo gotovo 
lepo preživeli, Julka pa nas bo spremljala iz 
svojega novega bivališča pri Bogu. 

Praznujmo božič

Bil je praznik
Metka Klevišar

Slovo
Noči temina, tišina spomina

mi v sanje prikliče mladost.

Z jutrom pa srečam starost

in neizbežno realnost!

Ne maram za žalostne novice,

ne maram za tuje gorje.

V sreči zdaj pišem vrstice,

kjer smisel še čuti srce.

Kaj mi pomeni trpljenje,

mi še kaj prinaša življenje?

Kot roža oveni, odvrže cvet,

tako bom zapustila svet!

Daj mi nebo svoj blagoslov,

daj mi pozabiti vsa gorja.

Da bom spokojno tiho šla

v kraj, kjer ni ovir in ne mostov.

Marija Hrovat 
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Kaplan Klemen se je sredi decembra znašel v bolnišnici Valdoltra. Poleti ga 
je nenadoma začela boleti noga. Sprva temu ni polagal pozornosti, vendar 
bolečina ni prenehala. Pregledi v domači bolnišnici so pokazali akutno 
vnetje desnega kolka, ki so ga poskušali zdraviti s tabletami, vendar brez 
uspeha. Potrebna bo temeljitejša obravnava, morda celo operacija! Konec 
novembra in v začetku decembra je postala bolečina že tolikšna, da Klemen 
ni mogel več stopiti na nogo. Tako so ga decembra poslali v Valdoltro.

Pristal je v sobi s še dvema bolnikoma. Oba sta 
bila še pokretna, Klemen pa je imel zapovedano 
strogo ležanje. Sicer pa tako ali tako ne bi mogel 
hoditi, saj mu je že sámo premikanje po postelji 
povzročalo hude bolečine. Začel se je vsakdanji 
ritem bolnišničnega življenja. Dopoldan različni 
pregledi, rentgenska slikanja, vizite, nato kosilo, 
čas za obiske, pa ždenje v sobah in pogovori 
med bolniki, nato večerja ter čakanje na odrešilni 
spanec. Klemen je vse to opazoval samo s postelje. 
Razmišljal je: »Takšno bo odslej moje življenje 
tukaj. Kako dolgo? Bog ve. Z obiski gotovo ne bo 
nič, ker sem predaleč od doma in župnije, pa še 
prazniki so pred vrati, tako da gotovo nihče ne bo 
imel časa za obiske«. 

Razočarano si je mislil: »Pa prav zdaj se mi je 
moralo to zgoditi, zdaj, v decembru, ko je toliko 
dela v župniji! Koliko je spovedovanja! In koliko 
priprav na praznike: postavljanje jaslic, priprava 
otrok na božičnico, obiski bolnikov pred prazniki 
in še in še … Kako bo vse to zmogel moj ostareli 
župnik? Saj mu bodo nekoliko pomagali farani, 
a vendar, prazniki so obremenitev že za mladega, 
kaj šele starega človeka!« Take misli so se kaplanu 
Klemnu mótale po glavi. Nič drugega ni mogel, 
kakor da se je zatekel v molitev. »Bog že ve, zakaj 
je to potrebno. Nedoumljiva so Gospodova pota! 
Naj se zgodi Božja volja!«

Bolj ko se je bližal božič, bolj se je življenje v 
bolnišnici umirjalo. Pregledov je bilo manj, število 

Praznujmo božič

Kaplan Klemen in njegov božič
Jože Kužnik
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zdravnikov se je skrčilo, mnogi so si že vzeli dopust, 
da bodo skupaj z družinami preživljali praznike. 
Tudi precej bolnikov, ki so bili mobilni, so za 
praznike odpustili domov. 

In prišel je 24. december. V bolnišnici se je že čutil 
praznični utrip. Po hodnikih je bilo manj bolnikov, 
sestre so bile še pozornejše kot običajno, tudi 
kosilo je bilo bolj praznično, vse je bilo v nekem 
pričakovanju. Popoldan se je že kmalu vse umirilo; 
bolniki so ostajali po sobah, vsak z mislimi pri svojih 
domačih. Klemna je obiskal ankaranski župnik in 
mu prinesel sv. obhajilo. Hvala Bogu! 

V bolnišnici je bilo v sobah po večerji običajno 
še živahno, klepet v nekaterih sobah se kar ni 
hotel utišati, ta večer pa je bilo vse tiho. Tudi v 
Klemnovi sobi so vsi trije tiho ležali na posteljah 
in bili pogreznjeni vsak v svoje misli. Klemen je 
otožno pomislil: »Prvič ne bom za božič v župniji, 
prvič bom brez polnočnice, prvič brez jaslic! Moj 
Bog, kako to boli ...« Pa je v mislih razpredal 
dalje: »Toda, saj tudi ti, Gospod, na prvo božično 
noč nisi bil domá, nisi se rodil v zavetrju varnega 
dóma, rodil si se v hlevu, položili so te na slamo v 
trde jasli. To sem kot duhovnik ljudem oznanjal 
z besedami, zdaj pa to sam zares občutim. Moja 
bolniška postelja je zdaj postala ›moje božične 
jasli‹, kjer se bom srečal s Teboj, moj novorojeni 
Odrešenik!« V brevirju je poiskal podobico z 
božičnim motivom, jo postavil na nočno omarico, 
zaprl oči in začel potihem prepevati: »Sveta noč, 
blažena noč …« Bolnik na sosednji postelji je 
že pri prvi kitici poprijel in se pridružil petju in 
kmalu so vsi v sobi glasno pritegnili. Ni bilo treba 
dolgo čakati, že so se oglašali posamezni glasovi 
iz drugih sob in kmalu je ves hodnik odmeval 
od božične pesmi. Bolnišnica se je spremenila v 
katedralo, napolnjeno s slavljenem Boga, ki je prišel 
na svet, da vsem preizkušanim ljudem prinese mir 
in blagoslov. Klemnu se je zazdelo, kakor da je 
pri polnočnici med domačimi ljudmi. Iz srca mu 
je privrela hvaležna misel: »Hvala ti, dobri Bog, 
hvala! Ti si se rodil v največji revščini iz ljubezni 
do nas, rodil za vse preizkušane in osamljene, za 
vse odrinjene in zapostavljene, za vse bolnike in 
trpeče. Prišel si v našo človeško revščino, postal naš 

brat, nam enak v vsem, razen v grehu, da bi iz nas 
naredil ljubljene Božje otroke in dediče nebeškega 
kraljestva. Ljubezen Božja, tisočkrat zahvaljena!«

Nemočni kaplan Klemen se ni več počutil 
osamljenega. Živo je začutil, da tudi tukaj, v 
bolnišnici, vse bolne povezuje usmiljena ljubezen 
novorojenega Odrešenika. Božje Dete je rojeno za 
vse!

Praznujmo božič

Kaplan Klemen in njegov božič
Jože Kužnik

Božični cvet
Sredi zime, sredi mraza,

med ljudmi, ki jim z obraza
sevala je žalost, tema,
v srcih bolečina nema,
luč se nova je prižgala

in jih z upanjem navdala.

V vejah ptica je zapela,
polje, loga sta zabrstela,
kakor da bi se pomlad
sprehodila sredi trat.

Je na nebu utrnila
zvezda se in nam odkrila
to prečudežno skrivnost,
da je Bog postal naš gost.

Se odprl je nov cvet,
z lučjo angelsko prežet.

Glejte čudež te noči:
v njem sam Kristus – Bog leži!

Dete, ki ležalo si na slami
bodi vedno Bog med nami!
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V mojem otroškem času ni bilo televizije, ne telefona, ne avtov. Živela sem 
v idilični pohorski vasici – Keblju. Kljub pomankanju smo bili »bogati«. 
Otroci, ki nas je bilo resnično veliko, smo se igrali in družili med seboj 
ter si krajšali čas s številnimi domačimi živalmi – kužki, mucami, ovcami, 
kravami, prašiči …

Poseben milostni čas za našo vas je bil prihod 
novega župnika g. Štefana Kušarja. Z njim je 
fara duhovno zaživela. V kroniki župnije je našel 
podatek, da so nekoč ob petju posebnih pesmi po 
vasi nosili Marijo. Navdušil je vernike in nekega 
adventa smo starodavno pobožnost obudili. Vas 
je razdeljena na dva dela z velikim travnikom. V 
gornjem delu vasi je bilo ravno pravšnje število 
hiš, da je imela ob devetnevnici vsaka hiša en dan 

v gosteh kip Marije. Skoraj vsi smo se z velikim 
veseljem udeleževali te pobožnosti in zvečer, ko 
se je začelo mračiti (ni bilo javne razsvetljave) in 
se je belil sneg, smo se zbrali pri posamezni hiši. 
Gospodar domačije, kjer je Marija gostovala, je 
kip ob pesmi in molitvi navzočih predal članu 
družine, kamor bo poromala. Nato smo se v 
procesiji napotili v naslednjo hišo. Tako vseh 
devet večerov. To so bili časi! 

Praznujmo božič

Moji spomini na božič
s. Alma Šturm HKL
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Žal nekaterim to ni bilo po volji. Leta 1958 so 
župnika ovadili oblastem. Tik pred Božičem 
so ga zaprli in ga izpustili šele popoldan pred 
polnočnico. Ubogi gospod Kušar! Prometne veze 
ni bilo nobene, avta tudi ne, a je vseeno uspel 
priti do polnočnice v cerkev. V skromni obutvi, 
v snegu in ledu je prepešačil 40 kilometrov. Kako 
smo ga bili veseli, ko smo tisto noč skupaj z njim 
obhajali polnočnico!

Moje prve redovne »božične« zaobljube

Nepozaben je moj prvi božič, ki sem ga kot 
kandidatka za vstop k sestram usmiljenkam 
obhajala v Beogradu. Za vedno mi bo v spominu 
ostal trenutek, ko sem ravno na božič s še dvema 
sestrama tam naredila prve zaobljube. 

Po končani medicinski šoli v Beogradu sem 
bila poslana v Makedonijo v mesto Bitolo. 
Tudi tam je bil božič resnično nekaj posebnega. 
Katoličanov nas je bilo malo, a ob polnočnici 
je bila župnijska cerkev Srca Jezusovega nabito 
polna. Pravoslavni bratje so radi prišli v  našo 
cerkev, saj jih je privabilo lepo petje,  še bolj 
pa jaslice, ki jih v njihovih cerkvah ni bilo.  
Nepozabni so bili v Bitoli tudi hišni obiski 
sosedov, sodelavcev in znancev. Nikoli ne bom 
pozabila njihovega voščila: »Hristos se rodi.«

Med nami so se stkala prijateljstva. Za njihov 
praznik Kristusovega rojstva smo jim vrnile 
obisk. Bila bi huda zamera, če tega ne bi naredile. 
Tako smo tudi na ta način gradile ekumenizem. 
Veliko bi še lahko povedali o letih, ki sem jih 
preživela med Makedonci. Če prištejem še čas v 
Skopju, jih je bilo celih 19.

Tudi tam se mi je v spomin vtisnil božič. 
Upravnik hotela Epinal je bil gospo Jazbec z ženo 
Clod, Parižanko. Oba sta bila redna obiskovalca 
bogoslužja in zgledna vernika. Gospa Clod je 
v hotelu vsako leto naredila jaslice. Tisto leto 
je bila v adventu v Parizu in bi se vrnila šele na 
sveti večer. Njen mož se je spomnil, da bi jo za 
božično darilo presenetil. Prosil nas je, ali bi 
hotele narediti jaslice. Sprejele smo ponudbo. 

S. Vita Tonevska je bil tako in tako spretna pri 
tem, pomagali pa sva ji Milica, mlada vernica, 
in jaz, s. Alma. V tistem času je bil hotel polno 
zaseden z vojaki UNPROFOR-ja zaradi 
vojske na Kosovem. Med njimi je bilo veliko 
katoličanov. Tako smo s svojim delom tudi njim 
polepšale božič in omilile  odsotnost od doma. 
Najbolj pa jih je bila vesela gospa Clod, ki je vso 
pot premišljevala, da jo kljub pozni uri čaka še 
postavitev jaslic in še k polnočnici je želela iti. 
Tako pa so jo v avli hotela pričakale velike jaslice. 
Ko smo imeli v hiši 35 beguncev s Kosova, nam 
je ta krščanski par zelo pomagal, posebno s 
hrano. Odtlej smo bili še bolj povezani.

Božič je praznik Ljubezni. To sem živo občutila 
takrat, pa tudi danes vedno bolj občudujem to 
Božjo ljubezen do nas. Kakšna sreča, da smo 
kristjani! Da imamo tako ljubečega Boga!

Praznujmo božič

Moji spomini na božič
s. Alma Šturm HKL
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Praznujmo božič

Misli, želje stanovalcev ob božiču
Zbrala: Valerija Dimec

Vincencij Vodušek   
»Vera, upanje, ljubezen naj živijo vse dni!« 

Drago Lamper   
»Po domače: da Buh da zdravje in država gnar.« 

Stanislava Jakopič   
»Želim si, da bi ljudje več molili, ohranjali 
prijateljstvo, bili veseli in živeli v prijazni družbi.« 

Slavica Romih   
»Zeleno drevo je postavljeno v sobo, lepo je, 
prelepo. A kmalu bo drugačno. Največkrat oče 
in otroci začnejo z krašenjem, najprej dajo lučke 
na drevo, ki nam pomenijo svetlobo božičnega 
časa. Sedaj se prepirajo, kakšne barve naj 
drevesce bo – belo, zeleno, modro, včasih bilo je 

drugače. Ni bilo toliko materialnih stvari, zaradi 
težkih časov bolj skromni smo bili, bolj na sveti 
večer razmišljali. V svilnati papir bonbone smo 
zavijali, kekse, ki jih mama spekla je, na drevo 
dajali. Drevesce ob koncu božičnega časa prazno 
je bilo. Pred božičem čistili in pospravljali smo. 
Imeli smo post pred božičem, mama in oče nista 
jedla tisti dan, le za otroke je skuhala. Na sveti 
večer večerja brez mesa je bila. Oče blagoslavljal 
je stanovanje, prostore s kadilom je blagoslovil, 
mi molili smo. Pa še to navado je imel, zelenje 
z božičnega drevesca za slike je zataknil. Takrat 
adventnega venčka nismo poznali. Vedno sem 
očeta spraševala, če je mah nabral, ker sem se 
bala, da sneg zapadel bo in mahu ne bo. Svitanice 
smo obiskovali, nato v šolo smo odšli.« 
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Praznujmo božič

Misli, želje stanovalcev ob božiču
Zbrala: Valerija Dimec

Franc Kastelic   
»Miren svet, solidarni, povezani ljudje, da se 
politika umiri.« 

Karel Drofenik   
»Božič notranje doživimo, v notranjem miru in 
lepoti.« 

Greta Šket   
»Zdravje in mir.« 

Bernarda Sušec, Ivan Osetič   
»Zdravja, ljubega miru, veliko obiskov, čim manj 
okužb, da se bomo lahko družili.« 

Jože Brilej   
»Veselim se odrešenja, rojstva Jezusa Kristusa.« 

Marija Lah   
»Želim si zdravja za sorodnike, še posebej za 
nečakinjo, ki je bolna, da bi ozdravela. Naj bo 
sloga med ljudmi, da bi si znali vzeti več časa 
drug za drugega, si prisluhniti.« 

Marija Bremec   
»Lepe misli, zdravje, da bi bila čim bolj 
samostojna v skrbi zase, da bi ne bilo bolezni. 
Zadovoljna sem z bivanjem v domu.« 

Štefanija Brinovec   
»Mir, boljše zdravje, da ne bi bilo več virusa.« 

Margareta Valh   
»Starši so poudarjali Jezusov prihod, še vedno 
v veselju pričakujem ga. Bil je poseben čas, čas 
priprave. Sekali in pripravljali smo drva, en 
teden prej je mama prala, preoblekla postelje, 
počistila hišo in okolico. Ko sem bila večja, sem 
ji pomagala, še sedaj imam rada čistočo. Želim 
si razumevanja s sostanovalko, zadovoljna sem z 
bivanjem v domu.« 

Eva Esih   
»Božič zame pomeni lepe misli, preplavijo 
me lepi spomini. Otroci so v pričakovanju, mi 
starejši pa obračunavamo sami s seboj. Spomni 
me na čiščenje, s kakšnim veseljem smo čistili, se 

pripravljali, na družino, vonj po pečenem pecivu. 
Odhod k polnočnicam, kako smo peš gazili po 
snegu, cerkev je bila polna ljudi, odmevalo je lepo 
petje. Po polnočnicah smo šle skupaj s sosedo k 
mami, nama je skuhala kuhano vino. Na božič 
je bil čas za družino, skupno kosilo.«

Marija Cvikl   
»Ob besedi božič mi pride na misel, kako lepo 
je bilo, ko smo doma pričakovali tako velik 
praznik, kljub temu, da ga otroci nismo razumeli. 
V doživljanju praznika smo vedno bolj občutili, 
kaj se je zgodilo. Trenutno si želim le zdravja in 
miru.« 
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Na kratko bom opisala, kako smo adventni čas preživljali pred nesrečo 
moža, ki je zdaj v Domu svetega Jožefa, in kako nam čas do božiča teče zdaj, 
po nesreči. Mož je bil v Dom sprejet lani po veliki noči. Nesrečo je doživel 
leta 2013. Od tedaj je preteklo že osem let. 

Spomini za nazaj so lepi. Navade, ki smo jih imeli 
v družini, sta najini hčeri ohranili. Že v začetku 
decembra je bilo treba napeči nekaj drobnega 
peciva, da je imel sveti Miklavž kaj za obdaritev 
pridnih otrok. To so bili že najini vnuki. Še pred 
Miklavžem, v prvem adventnem tednu, sva z 
možem Brankom poskrbela za adventni koledar 
z lepimi mislimi za vnuke. Čas v adventu res 
hitro teče in vsako nedeljo se prižge nova svečka. 
Tako kot sta vsako nedeljo svečke prižigali najini 
hčeri, se je ta tradicija prižiganja prenesla tudi na 

najine vnuke. Tudi skrb za božično žito, da bo 
pravočasno posejano, je prevzel Branko. Skrbno 
ga je vsak dan po malem zalival, tako da je do 
božiča zrastlo in je bilo pripravljeno za postavitev 
v jaslice. Poskrbeti je bilo treba tudi za mah. To je 
bilo treba storiti še preden ga je prekril prvi sneg. 
Božiča si ne moremo predstavljati brez jaslic in 
božičnega drevesca. Čas pred božičem je tudi 
čas, ko se peče potica in pije topel čaj. O, kako 
te vonjave prebudijo vse spomine na adventi čas. 
Tudi testo za potico mi je pomagal Branko tepsti 

Praznujmo božič

»Adventni čas je čas upanja«
Ana Lapi
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s kuhalnico, saj nisem imela stroja za pripravo 
testa, kot ga imajo napredne gospodinje danes. 
Poleg vsega tega pa je bilo treba opraviti tudi 
sveto spoved. 

Božič, to je praznik, ki v hladen zimski čas 
prinese luč in toplino. Nanj se pripravljamo v 
adventu, štiri nedelje pred božičem. Predstavljajo 
jih štiri svečke, ki jih drugo za drugo prižgemo 
vsak nov teden. In tako je bilo tudi v naši družini. 

Zdaj pa je drugače. Bolj žalostno, a živeti je 
treba naprej. In upati, saj je adventni čas upanja 
in to upanje ne sme umreti. Zaupati moram 
sami sebi, da bom tudi tokrat zmogla, da bom 
imela energijo. Kdor upa, zmore marsikaj. Ker se 
marsikaj uredi tudi z molitvijo in Božjo pomočjo. 
Bog bo prišel med nas, jaz pa ga prosim in si 
močno želim, da bi naslednji božič rojstvo Jezusa 
oba dočakala pred domačimi jaslicami.

»Nikjer ni takšnega zdravila, kot je upanje.
Nobena spodbuda ni tako močna in nobeno 

poživilo tako poživljajoče, kot je pričakovanje 
jutrišnjega dne.«

Orison Swett Marden

Praznujmo božič

»Adventni čas je čas upanja«
Ana Lapi

Božična idila

Tiho preliva se mrak v dolino,

s snegom pokrita sta hrib in ravan,

Ave Marija je že odzvonilo,

noč se skrivnostno ulega čez plan.

Mir napolnjuje nocoj domovanja,

radost v človeška vsa srca polzi,

budno prav vse je od pričakovanja,

čudež odkriva se svete noči.

Vse je objela spokojna vedrina,

kot bi nam duše nekdo bil umil,

danes smo vsi kot velika družina,

čist je vsak, kot bi se znova rodil.

Božja ljubezen, ki se je razlila

pred davnimi časi sem na zemljo,

Dete, ki ga je Devica rodila,

objema nas danes z nevidno roko.

Bodi zahvaljen za svoje darove

Jezušček v jaslicah, ti naš Gospod,

pomagaj nam vedno do take prenove,

ki nas vodila na rešnjo bo pot.

Jože Kužnik
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Siva megla tišči skozi okno pisarne, ki jo letos osvetljuje ena luč manj. Tudi 
radiator je nastavljen za en vrtljaj nižje kot običajno. S sodelavci iščemo 
neboleče poti za kakšen prihranek, saj cene vseh vhodnih elementov 
vztrajno strmo naraščajo.

Čakamo na izid javnega naročila za 
dobavitelja električne energije v prihodnjem 
letu. Zavidam tistim, ki so pred letom ali 
dvema podpisali dolgoročnejše pogodbe. 
Kakšen neverjeten prihranek! Zazvoni 
telefon. Mlad, optimizma poln glas sporoči, 
da je izbral drugačno poklicno priložnost. 
Dogovoriva se za srečanje, kjer bo novica 
doživela papirni epilog. Ne morem si zatiskati 
oči, priložnosti za delo je dovolj. Kdor želi 
skleniti novo delovno razmerje lahko izbira, 
postavlja pogoje … Danes se bolj kot kdaj 
prej zavedam, da se vse spreminja. 

Včeraj mi je moj stalni spremljevalec prikazal 
zapis, ki se preveden v slovenščino glasi 
nekako takole: »Optimizem v brezizhodni 
situaciji ni idealizem, ampak vodenje.« Ena 
od mobilnih aplikacij mi je prinesla sporočilo, 
ki sem ga bila pogosto deležna od g. Jožeta. 
Ko sem tarnala nad zahtevnimi okoliščinami 
je vedno rekel, da kmalu ne bo več tako hudo. 
Vodenje? Drug drugega lahko bodrimo ali 
bremenimo s svojim pogledom na razmere, 
v katerih se nahajamo. Izbira je vedno naša, 
moja. Odgovornosti za moje odločitve ne 
morem pripisati drugim. V še tako zahtevnih 
razmerah izbiram pogled, ki bo osvetljeval ali 
zatemnjeval. V najtežjih razmerah se človek 
izkaže v najboljših in najslabših razsežnostih. 
A je vedno človek tisti, ki se odloči, katere 
bodo prevladale. Zahtevnih razmer, izzivov pa 
je danes več kot dovolj! Poniglavost ne rešuje, 
a tudi vsevedna razgretost ne. Zmanjkuje 
osebne kritične presoje. Kam torej? 

Iz zahtevnih, brezizhodnih razmer lahko vznikne 
povsem nova, svetla perspektiva. Na področju 
zdravstva in oskrbe je primer takšne inovacije 
paliativni pristop. Njegove zametke je izzvala 
neobvladana bolečina. Ne le zmanjšanje bolečine, 
ampak njena odsotnost je v razmišljanjih Cicely 
Saunders ustvarila predstavo totalne bolečine, 

Praznujmo božič

Dejavna vera
Irena Švab Kavčič
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ki vključuje telesno, duševno, socialno in 
duhovno razsežnost. Odgovor na bolečino niso 
vedno ali samo zdravila, pogosto jo ublaži ali 
celo prežene »trenutek resnične prisotnosti«. 
Bolečino lahko olajša tudi nasmeh, pozdrav, stisk 
roke, dobrohoten pogled, občutek sprejetosti, 
razumevanja … O tem govori tudi igra, ki jo 
bomo v sklopu izobraževanj Moč nemoči 
predstavili na nadaljevalni stopnji prvega modula. 
Mladi igralci predstavljajo najpomembnejše 
utrinke iz življenja Saundersove. Med njimi 
tudi misel, ki je dragocena vsem, ki se srečujejo 
z bolniki. Prepričana je bila, da pri času, ki jim 
ga namenjamo, ne gre toliko za dolžino, kot 
za globino, to je kakovost tega časa. Pogosto je 
treba sprejeti, da nas ni dovolj, da bi opravili vse 
delo, saj je bolnikov preveč ali pa smo mi preveč 
izčrpani, a še vedno lahko vplivamo na to, kako 
poskrbimo za fizične potrebe, razložimo stanje, 
sprejmemo zahteve bližnjih … Čeprav je to 
morda vse, je lahko dovolj, da bomo bolnikom 
pomagali odkrivati njim lastne vire moči za 
soočanje s končnostjo. Saunders nadaljuje, da bo 
tudi bolečina oskrbovalcev znosnejša, če bodo 
svoja dela izročali v upanju, da bo uporabljeno 
za dobro bolnikov, odkrivali svoj smisel in mesto 
v nesporno dobrem stvarstvu. V knjigi Čujte z 
menoj nas vabi, da svoja prepričanja izrazimo 
preko dejanj. Zahtevnost vprašanj, s katerimi se 
je srečevala Saunders, je terjala enak odgovor, kot 
ga današnje razmere terjajo od nas. 

Ne glede na vloge, za katere smo izbrani, smo 
zanje poklicani, ni razloga za pesimizem, strah 
in obup. Nekdo drug nas je poznal, še preden 
nas je priklical, skrbi za nas, mi moramo le 
z zaupanjem odgovoriti na v tem trenutku 
postavljena vprašanja. Preprosto? Vse prej kot 
to. Tudi zato se letos rojeva Detece. V sivino, 
mrak in temo prižiga Luč in nam jo podarja, da 
v svojih okoljih zasvetimo tudi mi. Vabi nas, da s 
kritično presojo mračne poglede, »kisle obraze« 
in temačna razmišljanja soočimo s svetlobo, 
upanjem, veseljem. Dejavna vera je božični 
odgovor na izzive novega leta. 

Praznujmo božič

Dejavna vera
Irena Švab Kavčič
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V tokratni številki božičnega Zvona smo se pogovarjali z družino Mojce 
Vavdi. Mojca je zaposlena v računovodski službi našega Doma. Mojca s svojo 
družino živi v bližnjih Slovenskih Konjicah. 

Najina skupna življenjska pot se je začela 
pred več kot dvajsetimi leti. Takrat sva bila 
sodelavca, a iskrica je med nama priskočila 
na pikniku zaposlenih našega podjetja. 
Spominjam se, da je to bilo na koči pod 
Raduho. 

Jaz sem Velenjčanka, Uroš pa Celjan in 
na neki način naju je Sv. Jožef nad Celjem 
zaznamoval na začetku najinega zakona. 
Cerkveno sva se namreč poročila ravno v 
cerkvi sv. Jožefa, pod mogočnim tronom, ki 
prikazuje zaroko Jožefa in Marije. Tudi nekaj 
prvih let najinega zakona sva živela v Celju, v 
župniji Sv. Jožefa. Danes pa z družino živiva v 
Slovenskih Konjicah, kamor so se pred časom 
preselili moji starši. 

A lahko predstavita vajino družino?

Imava dve hčeri. Starejša, Špela, je stara 20 
let in obiskuje Fakulteto za šport v Ljubljani, 
mlajša Manca, je stara 15 let in obiskuje 
gimnazijo v Slovenskih Konjicah. Ko sta 
bili hčeri še v osnovni šoli,  sta obe trenirali 
atletiko, tako smo bili vsi vpeti v šport. Pozimi 
se že vrsto let odpravljamo na smučanje v 
Kranjsko Goro, poleti pa smo veliko hodili na 
izlete po hribih in seveda tudi na morje. Zdaj 
je teh skupnih aktivnosti malo manj zaradi 
Špelinega študija, saj je ves čas v Ljubljani.  
Se pa trudimo, da, ko pride domov, preživimo 
čim več časa skupaj. Veliko nam pomenijo 
skupna druženja in praznovanja. Takrat si 
pripovedujemo zgodbe in prigode, ki so se 
zgodile, ko nismo bili skupaj. 

Mojca, kaj ti pomeni, da si zaposlena v Domu 
sv. Jožefa?

Zaposlena sem v računovodstvu na Jožefovem 
hribu, kamor sem prišla pred dvema letoma 
zaradi upokojitve zaposlene na tem delovnem 
mestu. Kljub temu, da imam zaradi narave dela 
več stikov z zaposlenimi in drugimi ljudmi zunaj 
doma, se veliko srečujem tudi s stanovalci našega 

»Zaupanje in spoštovanje  
sta temelja družinskega življenja!«
Pogovarjal se je Jure Levart

POGOVOR Z DRUŽINO VAVDI
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»Zaupanje in spoštovanje  
sta temelja družinskega življenja!«
Pogovarjal se je Jure Levart

Doma. Videvamo se vsakodnevno na recepciji 
in v času kosila. Najlepše je, ko se pozdravimo, 
si zaželimo dober dan. Na obraz se jim nariše 
nasmešek, oči zasijejo. Ko spregovorimo kakšno 
besedo več, me vedno znova prevzamejo njihova 
modrost, besede, ki jih izrečejo. Nemalokrat se, 
ko odhajajo od kosila, zasliši njihovo petje po 
hodniku. 

Kaj vama pomeni družina? 

Družina je tisti prostor in kraj, kjer se lahko vsak 
izmed nas počuti in se dojema preprosto v svoji 
avtentični resničnosti. Brez narejenosti in igranja. 
V naši družini občutimo veliko pristnih stikov in 
zaupanja. In ravno to, zaupanje in spoštovanje, 
sta temelj vsakega družinskega življenja. Čas, 
ki ga preživimo skupaj kot družina, je resnično 
tisti čas, ki edini šteje in ostane v naših mislih in 
spominih tudi takrat, ko vse drugo izgine. 

Kako praznujete božične praznike?

Preprosto smo kot družina skupaj, imamo 
skupne priprave in praznovanje. To je največ, kar 
lahko naredimo, poleg seveda tistega klasičnega 
repertoarja: krašenje smrečice, postavljanje 

jaslic in polnočna maša. Božični čas pa je tudi 
priložnost za obisk naših staršev in prijateljev. 

Še kakšno sporočilo bralcem?

Resnično sem vesela in ponosna, da sem 
zaposlena v Domu sv. Jožefa, kjer sem se vedno 
počutila sprejeto. Veliko mi tudi pomeni, da 
imamo s svojimi sodelavci tako dobre odnose. 
Vsem bralcem, stanovalcem, obiskovalcem in 
sodelavcem pa želim blagoslovljene božične 
praznike. 

Pogovor z družino Vavdi
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GOSTUJOČE PERO

Pred nekaj dnevi naju je z ženo ob hitenju skozi mesto ustavila daljna 
znanka, urejena gospa. Vesela srečanja je na hitro in iskrivo dejala, da ji 
ga je namenilo vesolje. »Ali vi verjamete v vesolje?« je prav name naslovila 
vprašanje. »Seveda, saj vidim planete in zvezde na nebu,« sem ji odgovoril. 
»Veste, zame je vesolje bog,« je pojasnila in neustavljivo hitela pripovedovati 
o drugih stvareh. 

Ni bilo priložnosti, da bi ji odgovoril, da je 
zame vesolje pač vesolje in bog Bog. Morda bi 
ji tudi lahko rekel, da je Bog Stvarnik vesolja in 
hkrati na zemlji rojena Ljubezen. A hiteli smo 
vsak svojo pot. Ob pogledu na adventne venčke 
na mestni tržnici ter na druga vidna znamenja 
bližajočega se adventa in božiča sem v mislih še 
imel znanko in se spraševal, kaj neki ji predstavlja 
božič in kako ga praznuje.

Gotovo ni bilo vsakomur dano, da bi v svoji 
družini in v okolju, kjer je odraščal, doživel 
lepoto in globino božičnega praznika. Marsikdo 
pa se je zaradi takšnih ali drugačnih življenjskih 
okoliščin oddaljil od vere in krščanske tradicije 
ter ni več dovolj odprt za bogato duhovno 
sporočilo božiča. Samemu spominu na Jezusovo 

rojstvo daje obroben pomen in praznik doživlja 
pozunanjeno, podobno kot kateri koli drugi 
praznik, v krogu domačih, za obloženo mizo, pred 
televizorjem, morda kvečjemu še ob poslušanju 
lepih božičnih pesmi. Tako se božič prepogosto 
spreminja v navaden »družinski praznik«, v veliki 
meri po zaslugi nasprotnikov krščanstva. Še bolj 
žalostno pa je seveda pomisliti, da se mnogih ljudi 
morda sploh ne dotakne ali ga celo zavračajo.

Pa vendar se je Betlehemsko dete rodilo za 
vse ljudi na zemlji in rojeva se vedno znova, za 
vsakogar izmed nas. To resnico so skozi dva tisoč 
let preverjali, vanjo verjeli in jo doživljali mnogi 
rodovi. Slovenci božič menda praznujemo več 
kot 1200 let. Ob slovesnem obhajanju spomina 
na Jezusovo rojstvo najbolj zgoščeno in najgloblje 

Božič za vse ljudi in za vse čase
Drago Tacol
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Božič za vse ljudi in za vse čase
Drago Tacol

Gostujoče pero

doživljamo skrivnost njegovega prihoda med nas 
ter občutimo duhovne darove, ki nam jih prinaša. 
Zame so trenutki, ko se v božični noči s kora 
zasliši Sveta noč in tiho preplavi vso cerkev, ko 
zatemnjeno cerkev počasi oblije svetloba, med 
najlepšimi in najglobljimi doživetji nasploh. 
Takrat se mi zdi, kot da se v mojem razpoloženju 
strnejo odsevi izpolnjenih hrepenenj vsega 
človeštva in vseh časov. 

Božič prinaša svetlobo. Kako potrebujemo to, da 
posveti v temine našega časa in razsvetli temačne 
sence naših duš! Sami si prižigamo zelo veliko 
luči, posebej za praznike, a z njimi ne moremo 
pregnati duhovne teme. 

Božič prinaša resnično veselje. Da bi pregnali 
črnoglede misli in ubežali zimski otožnosti, 
pogosto iščemo zabavo in zunanje veselje, to pa 
se kmalu po zabavi razblini. Ne samo v decembru, 
tudi sicer v življenju pogosto ne najdemo prave 
poti, ko iščemo zadovoljstvo, srečo in smisel 
življenja. Če smo dovolj odprti za delovanje 
božične skrivnosti, pa nas ta napolni s pristno 
radostjo in postane trajni vir našega veselja do 
življenja. 

Božič prinaša mir. Mir, ki ga svet ne more dati. 
Mir vsem ljudem na zemlji. Kako na vseh koncih 
sveta potrebujemo mir, prenehanje uničevalnih 
spopadov in vojn, sovražnosti, napetosti in 
nestrpnosti med ljudmi! A vsakdo od nas si 
lahko prizadeva za mir v svojem srcu in za spravo 
s svojimi nasprotniki. Spokojnost božične noči 
nam daje moč za to.

Božič prinaša ljubezen in dobroto. Dete v jaslicah 
je sad in znamenje Božje ljubezni do vseh ljudi 
na zemlji. Ko se poglobimo v božično skrivnost, 
čutimo toplino, čutimo, da nismo sami, da je z 
nami Nekdo, ki nas ima brezpogojno rad. 

Božič povezuje ljudi. Veselo sporočilo o Božjem 
učlovečenju, o enem največjih dogodkov v 
zgodovini človeštva, gre od ljudi do ljudi, 
združuje jih v tihem slavju, odpira in zbližuje 

njihova srca. Tudi osamljen človek ni sam, je z 
duhovnimi nitmi povezan z drugimi ljudmi, z 
vsemi, ki so zaslišali oznanilo: »Mir ljudem na 
zemlji!«

Božič prinaša upanje. Upanje za vse, posebej za 
tiste, ki so upanja in pomoči najbolj potrebni. Je 
vir zaupanja v dobro za vsakogar, ki čuti preveliko 
težo življenja, breme bolezni in starosti, se počuti 
osamljen in zapuščen, ali morda doživlja, da v 
njegovem življenju ni poti naprej. Ko doživljamo 
vzneseno tihoto božične noči in podoživljamo 
lepa božična doživetja iz svoje preteklosti, se 
odpira lahkotnejši pogled na našo prihodnost. 
Utrjujeta se upanje in vera, da poznamo pot in 
vemo za naš končni cilj; krepi se zaupanje, da 
bomo to pot zmogli, tudi v trpljenju. 

Ko obhajamo advent, praznične dni pričakovanja 
božiča, najdemo izpolnitev tudi v samem 
hrepenenju in čakanju. Podobno kot otroci 
pričakujejo darila in se jih veselijo, starejši 
hrepeneče zaupamo v izpolnitev obljub, ki 
jih napoveduje rojstvo Odrešenika – obljub 
svetlobe, veselja, ljubezni, vzajemne dobrote in 
povezanosti ter upanja.

Da bi kar najbolj pristno in globoko doživeli vse 
te darove adventa in božiča, od srca želim vsem, 
ki bodo prebirali Zvon s hriba, in vsem, ki bodo 
prisluhnili vabečemu glasu zvona s Hriba. 

"Božič prinaša resnično veselje. 
Da bi pregnali črnoglede misli in 
ubežali zimski otožnosti, pogosto 
iščemo zabavo in zunanje veselje, 

to pa se kmalu po zabavi razblini." 
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Manica Godec Čizmarevič je nekdanja učenka Orglarske šole sv. Jožefa, 
med šolanjem izredno prizadevna župljanka župnije Teharje in ena izmed 
učenk, ki je v celoti zaključila šolanje orgel tako na glasbeni šoli Šentjur 
kot na naši orglarski šoli. Sedaj, že poročena, si prizadeva za bogatenje in 
glasbeno življenje v župnijah Teharje in Sladka Gora.

Od kod prihajate in kaj poleg glasbenega 
ustvarjanja počnete v življenju? 

Prihajam iz župnije Sladka Gora, kamor sva se z 
možem preselila pred letom dni. Po poklicu sem 
profesorica slovenščine in zgodovine, poučujem 
na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti 
Celje, svoj prosti čas pa posvečam predvsem 
glasbi, branju in vrtnarjenju. 

Kdo vas je spodbudil k tako bogatemu 
glasbenemu ustvarjanju, od kod želja po 
muziciranju? 

Glasba, sploh orgelska in zborovska, me 
je navduševala že od malih nog. K temu je 
zagotovo pripomogel dedek, ki je bil cerkveni 
organist in zborovodja. Z njim sva v naši 
dnevni sobi velikokrat izvajala »koncerte«. :) 
Ob vstopu v prvi razred sem se vključila v otroški 
pevski zbor in vpisala v glasbeno šolo, kjer sem 
pri profesorici Simoni Guzej zaključila šest let 
klavirja oziroma nižjo glasbeno šolo. Potem sem 
slučajno izvedela za Orglarsko šolo sv. Jožefa, 
naredila sprejemni izpit in postala učenka 
orglarske šole ter Glasbene šole Šentjur. Pri tem 
me je močno podpiral profesor Simon Jager, ki 
je s svojim izjemnim profesorskim delom name 
naredil velik vtis in mi dal ogromno znanja ter 
širine. Za to mu bom vedno hvaležna.

Kje na tej svoji glasbeni poti vidite vlogo 
Orglarske šole sv. Jožefa? 

Orglarska šola sv. Jožefa ima pomembno vlogo, še 
posebej na področju celjske škofije. Spodbuja in 
usposablja nove generacije cerkvenih glasbenikov, 
tako organistov in zborovodij. Poleg predmetov, ki 
jih izvajajo vrhunski predavatelji, nudi tudi dobro 
duhovno izobrazbo bogoslužnih sodelavcev, kar 
ni zanemarljivo. Cerkveni sodelavci moramo 
imeti tudi znanje liturgije, saj brez tega ne gre. 
Pohvalila bi ravnatelja g. Miha Lokovška, ki se s 
svojo zagnanostjo in aktivnostjo trudi, da stvari 
nemoteno potekajo. 

Kaj vam pomeni glasbeno soustvarjanje in 
bogatenje bogoslužja? 

»Nedeljske maše ni brez petja in orgel!«
Pogovarjal se je Miha Lokovšek

SADOVI USTVARJALNOSTI
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»Nedeljske maše ni brez petja in orgel!«
Pogovarjal se je Miha Lokovšek

Dejavna vključenost v župnijo in bogoslužje je 
vsekakor pomembna. Prav je, da vsak, kolikor se le 
da, razvija talente, ki so mu bili dani, in jih uporablja 
Bogu v čast. Tako je tudi z glasbenim ustvarjanjem. 
S tem skupaj z drugimi bogatimo bogoslužje, hkrati 
pa na ta način poglabljamo vero in odnos do Boga. 
Sama si nedeljske maše ne predstavljam brez petja 
in orgel, posebej mi je pri srcu cerkveno ljudsko 
petje, ko vsi skupaj zapojemo in se tako dodatno 
duhovno povežemo.

Kako se kot skrbna glasbena soustvarjalka 
bogoslužja pripravljate na bogoslužje v župniji? 

Na bogoslužje se (poleg duhovne priprave) 
pripravljam s pregledom notnih gradiv, pogovorom 
z gospodom župnikom in pevci. Velikokrat se 
srečam tudi z organisti drugih župnij, zlasti 
organistko in prijateljico Petro Bračko, s katero si 
izmenjujeva ideje, večkrat pa tudi sodelujeva. 

Vodite kakšen zbor? Bi si želeli voditi še kakšnega? 
Kje so danes največji izzivi v ohranjanju zbora in 
pridobivanja novih cerkvenih pevcev? 

Trenutno vodim dva zbora, ki sta (tudi starostno) 
precej različna. V »službi« vodim šolski pevski zbor, 
kjer se z dijaki tedensko srečujemo. Pevski program 
oblikujemo skupaj, saj si želim, da pojemo tudi 
sodobnejše oziroma modernejše pesmi,  ki so mladim 
res blizu, in jih tako z veseljem skupaj prepevamo. 
Kljub temu dajemo prednost slovenskim pesmim, 
sploh ljudski pesmi, saj je pomembno, da do nje 
gojimo dober odnos in spoštovanje. V svoji rojstni 
župniji pa kljub selitvi drugam še vedno vodim 
odrasli pevski zbor. Želela bi, da bi pridobili še 
kakšnega mlajšega pevca, kar je v teh časih izziv 
večine župnij, saj na tem področju zaradi hitrega 
življenjskega tempa mladi žal ne najdejo časa. Sicer 
pa moram priznati, da svoje pevce res občudujem. 
Mislim, da bi lahko na prste ene roke preštela vaje, 
ko niso bili navzoči vsi člani zbora. Všeč mi je, saj 
iz pevcev žarita volja in navdušenje nad slovensko 
cerkveno pesmijo. Ker je župnija Teharje od mojega 
doma kar precej oddaljena, mi vožnja (sploh ob 
nedeljah, ko se sveta maša začne ob 8. uri) včasih 

predstavlja manjši zalogaj, ampak z dobro voljo 
(in pravo radijsko postajo) se vse da. Več zborov bi 
težko vodila, saj občasno pomagam še v župnijah 
Kompole in Zagorje pri Pilštanju; bi se pa rada 
bolj vključila v svojo novo župnijo na Sladki Gori. 

Ali je božični čas, ki je za cerkvene glasbenike 
zlasti čas za glasbeno izražanje, za vas naporen ali 
priložnost za duhovno, osebno in družinsko rast? 

Res je adventno-božični čas za cerkvene glasbenike 
zelo naporen, saj terja nekaj več glasbenih vaj, vendar 
ima tudi veliko lepih trenutkov. Čeprav v božični 
čas zaradi učenja in vadbe božičnih pesmi vstopimo 
kakšen mesec prej, se adventno pričakovanje božiča 
s tem ne zmanjša. Pri polnočnici Sveta noč povsem 
drugače zazveni kot na vseh predhodnih vajah. 

Kako se sicer v svoji družini pripravljate na 
praznike? 

Z možem naju adventni čas še posebej nagovarja, 
saj je čas osebne priprave in pričakovanja. Ob 
večerih pred adventnim vencem zmoliva večerno 
molitev, hkrati pa skušava narediti čim več dobrih 
del. Letos sva se posvetila dobrodelnim akcijam, 
npr. Miklavževi angelčki in Pismo za lepši dan 
(Karitas) ter doniranju zavetiščem za živali. 

Vaše kratko sporočilo in misel, ki bi jo položili 
na srce učencem naše orglarske šole ob njihovem 
šolanju in bralcem naše revije Zvon pred 
božičnimi prazniki?

Učencem orglarske šole bi najprej čestitala za 
pripravljenost in odločitev za to poslanstvo, saj se 
trudijo za glasbeno izpopolnjevanje in vključevanje 
tega v bogoslužje, s tem pa krepijo vez z Bogom. 
Njim in vsem bralcem revije Zvon želim čim bolj 
doživet adventni čas in blagoslovljene božične 
praznike, v novem letu pa obilo zdravja ter 
vsakodnevnega optimizma. 

Sadovi ustvarjalnosti
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Dom sv. Jožefa v okviru varstva starejših nudi ljudem v »srebrnih« letih 
tudi duhovno oporo z organiziranjem duhovnih obnov in duhovnih vaj. Ker 
imamo trenutno »starega« papeža – papeža Frančiška, ki z vso odprtostjo 
živi in deli svojo »starostno« modrost s celim krščanskim svetom, so bile v 
Domu sv. Jožefa v Celju od 14.–16.novembra 2022 organizirane duhovne 
vaje za starejše pod geslom »Dušno zlato v srebrnih letih«.

V ponedeljek se nas je zbrala manjša skupina 
v prijetnem vzdušju Doma, kjer so nas 
prijazno kot vedno sprejeli gospodje lazaristi 
in domsko osebje. Ko smo se med seboj 
malo spoznali, smo se dogovorili za dnevni 
razpored, predstavljen je bil način našega 
razmišljanja in molitve. Podali smo se na pot 
iskanja s prerokom in kraljem Davidom po 

knjigi Anselma Grüna »Umetnost starosti« v 
želji, da odkrijemo sadove zrelih let življenja. 
Dan smo končali v Božji navzočnosti v prelepi 
Slomškovi kapelici.

Vsaka udeleženka je prejela tudi izvod 
poslanice papeža Frančiška pod naslovom 
»Še v starosti rodijo sadove« za drugi svetovni 

Iskanje zlatá življenjske modrosti
s. Emanuela Žerdin FBS

Sadovi ustvarjalnosti
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Iskanje zlatá življenjske modrosti
s. Emanuela Žerdin FBS

dan starih staršev in ostarelih, ki je bil letos 
24. julija. Žal je knjiga »Umetnost staranja«, 
ki jo je izdala Celjska Mohorjeva družba, 
že razprodana, a mnogi bi jo še radi kupili! 
Mogoče jo kdaj ponatisnejo …

Naslednji dan smo se poglobili v starost kot 
del življenjskega obdobja, kjer smo še vedno 
povabljeni odpreti srce in duha za novo učenje 
in nova spoznanja. Kot sam naziv pravi, smo 
bile na »vajah«, torej smo se vadile v nekih 
osnovnih pravilih, ki veljajo za vsako starost 
– to so koraki sprejemanja, odpovedovanja 
in preseganja samega sebe. Važno je tudi 
sprejemanje naše preteklosti, ki je ne moremo 
več spremeniti. 

Nadaljevali smo v odkrivanju, kako se soočiti z 
osamljenostjo in odpovedovanjem, ki postajata 
del našega vsakdanjega življenja. Vse več se 
učimo molčati in vse bolj smo odvisni od drugih. 
A ravno v teh pogledih našega življenjskega 
obdobja smo našli bisere in zlate zaklade, ki 
nas naredijo vredne, koristne in predvsem 
v Božjih očeh dragocene in ljubljene. To so 
biseri naše življenjske modrosti, hvaležnosti 
in ljubezni, nežnosti in sposobnosti sočutja, 
spretnosti poslušanja in svetovanja.

Starejši se moramo še bolj zavedati, da je čas 
starosti obenem tudi čas iskanja duhovnosti, 
bližjega stika z Večnim, čas posvečen molitvi, 
branju Svetega pisma, dobrodelnosti in novih 
spoznanj o krščanski veri. Tako lahko živimo 
polno, tudi ko naše telesne moči slabijo in 
potrebujemo pomoč drugih.

V času duhovnih vaj je bilo ves čas možno 
opraviti sveto spoved, vsakdanje sodelovanje 
pri sveti maši pa nam je polepšalo lepo petje in 
spremljava na orgle. Zato smo vse udeleženke 
odšle domov z željo, da se takšne duhovne vaje 
ponovijo, saj je mnogo tistih, ki bi jim dnevi 
zbranosti, molitve in premišljevanja prinesli 
novo upanje ter nov pogum za življenje.   

Sadovi ustvarjalnosti

Sveti večer
December zadnji mesec je v letu

in ljudje razmišljamo, kaj v tem letu dobrega in 
slabega je bilo.

A otroci se posebno veselijo, saj kmalu božič bo.
Odrasli drugače razmišljamo, ker božič več 

pomeni nam,
saj vemo, da v tej noči se je rodilo Božje dete 

nam.

Sveti večer najlepši večer je v letu, 
saj vsa družina zbrana je in jaslice si v božjem 

kotu naredimo in še danes tako je.

Oh, hlevček, skromni hlevček, kamor položeno 
detece Božje je in nas z odprtimi ročicami 

sprejema, jaz vaš sem, vi moji ste.

Najprej so k njemu pastirčki prihiteli in 
počastili ga, potem še drugi so ljudje,

tudi starec Simon dete sprejel je, zdaj lahko 
umrem, tako rekel je.

Oh, mesto Betlehemsko, zakaj si to storilo,
da nisi moglo dati dostojnega prostora, da bi 
dete Božje namesto v jaslih se v drugačnem 

okolju rodilo.

Morda bila je to Božja volja, da nas Bog na 
nekaj opozarja,

bodimo skromni, dobri in hvaležni.

Slavica Romih
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Mag. Silva Božinova že od leta 2005 v dneh pred prvo adventno nedeljo v 
naši hiši vodi tečaj pisanja ikon. Pri tem ne gre zgolj za delavnico, ampak 
duhovno poglabljanje v vsebino, ki jo udeleženci ustvarjajo med tečajem. 
Ikone na tečaju v Domu sv. Jožefa pišemo na bizantinski način, z jajčno 
tempero. Pozlačene so s 23-karatnim zlatom. Vsak udeleženec tečaja 
si lahko izbere svoj motiv, ki ga najbolj nagovarja in mu pri ustvarjanju 
prinaša notranji mir ter poglobljen odnos do vsebine ikone.  

Spoštovana gospa Silva, ali nam lahko na 
kratko opišete svojo življenjsko pot?

Po rodu sem doma iz Bolgarije, kjer sem bila 
vzgojena v pravoslavni veri. Z družino smo 
se kar veliko selili. Najprej v Makedonijo, 

kjer sem tudi doštudirala in končala študij 
umetnostne zgodovine. Raziskovalno sem se 
največ ukvarjala z umetnostno, kulturno in 
versko zgodovino Bizanca. Po letih bivanja 
v Skopju pa sem se z družino preselila v 
Avstrijo, natančneje na Avstrijsko Koroško. 

»Povezuje nas ljubezen do ikon!«
Pogovarjal se je Jure Levart

Sadovi ustvarjalnosti
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»Povezuje nas ljubezen do ikon!«
Pogovarjal se je Jure Levart

Tako imam izkušnjo bivanja z mnogimi narodi 
in kulturami, od bolgarske, makedonske, 
avstrijske in nenazadnje tudi slovenske, saj na 
Avstrijskem Koroškem živi veliko Slovencev.

Pravijo, da doma in domovine – torej v vašem 
primeru Bolgarije – nikoli ne pozabiš? Kaj vas 
še posebej povezuje z Bolgarijo?

Tako je, svojo domovino resnično nosim v srcu. In 
ravno ikone so moja najmočnejša vez z Bolgarijo, 
tako v kulturnem, zgodovinskem kot tudi 
verskem smislu. S predanostjo in spoštljivostjo 
jih ustvarjam in že leta na svojih tečajih 
spodbujam udeležence iz različnih kulturnih 
in verskih okolij k duhovnemu poglabljanju 
in molitvi ob svetih podobah – ikonah.  
Dovolite, da na tam mestu še posebej omenim 
g. Jožeta Kopeininga, ki me je že skoraj pred 
tridesetimi leti povabil, da sem začela s tečaji 
ikonopisja v domu Sodalitas. V teh desetletjih 
se je na mojih tečajih zvrstilo resnično veliko 
udeležencev in lahko rečem, da sem z vsemi na 
neki način še posebej povezana. Povezuje nas 
ljubezen do ikon. 

Kaj pa vam osebno pomenijo ikone?

Ikona je zame sveta podoba. Ne gre samo za 
sliko Boga. Mi ne častimo slike, ampak osebe in 
vsebino, ki jo ikone prikazujejo. Ikona je za nas 
Božja prisotnost. Zato tudi molimo pred njo. Ko 
vstopimo v cerkev, navadno najprej prižgemo 
svečko pred ikono in zmolimo molitev.

Kateri pa je vaš najljubši motiv?

Mati Božja. Ta podoba mi največ pomeni, saj 
ima več simbolih pomenov. Najprej je tu Marija, 
Jezusova mati, in Jezus, Božji sin. Predstavlja 
tudi podobo matere in otroka. Predstavlja pa 
tudi stremljenje ljudske duše k Bogu. 

Od svetnikov pa največkrat upodabljam podobo 
sv. Luka, ki je zavetnik slikarjev. Po legendi naj 
bi bil ravno on avtor Marijine podobe (Salus 

populi romani, Zdravje rimskega ljudstva), 
ki jo danes častijo v cerkvi Marije Snežne v 
Rimu. Nekaj njegovih slik naj bi se (po izročilu) 
ohranilo do današnjih dni: Črna Marija iz 
Częstochowe na Poljskem, Carigrajska Mati 
Božja v baziliki svete Justine v Padovi ter 
Milostna Mati Božja na Trsatu.

Beseda ikona izvira iz grške besede 
0(grško: εικόν [eikon, ikon] = podoba). Ikona je znak 
Božje prisotnosti, hkrati pa daje najbolj enostavno 
in neposredno prepoznavnost in zavedanje 
pravoslavne Cerkve, ki je prisotna pri bizantinskih 
in slovanskih narodih. Ikone upodabljajo Jezusa 
Kristusa, Devico Marijo, angele, svetnike, kakor 
tudi svetopisemske prizore. Lahko bi rekli, da so 
ikone teologija v sliki. Imajo neprecenljivo teološko 
in pripovedno sporočilo. Pisanje ikon ima svoje 
zakonitosti, barve imajo globok teološki pomen in 
vsaka podoba posebej nas nagovarja in spodbuja k 
molitvi in čutenju Božje prisotnosti.  

Sadovi ustvarjalnosti
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Obiski otrok

Dan odprtih vrat

Praznovanje godu sv. Marte

Na Jožefovem hribu se je od velike noči, od izida zadnjega Zvona veliko dogajalo, in to kljub 
koroni, ki še vedno po malem kroji naša življenja. Odločeni smo, da se ne damo, kakšno stvar 
izpeljemo malo drugače, a vselej s srcem in z mislijo na vse, ki sobivamo na tem hribu. Spodaj 
je zbranih nekaj utrinkov iz našega Doma, ki so poleg rednih dejavnosti (pogovornih skupin, 
predavanj, molitvenih ur, pevskih vaj in še bi lahko naštevali) popestrili življenje v varstvu starejših.

Kmalu po veliki noči so nas obiskali otroci iz 
Vrtca Dobrega pastirja iz Ljubljane, v začetku 
poletnih počitnic pa še skupina romarjev, otrok 
in animatorjev oratorija iz župnije Petrovče. 
Oboji so s svojo mladostno razigranostjo in 
ubrano pesmijo narisali nasmehe na obraze naših 
stanovalcev. Otroci so nas s pesmijo razveselili 
tudi jeseni, ko so nas obiskali otroci izseljenskih 
Slovencev – Škrjančki iz Argentine. 

Kerin, iz kuhinje so pripravili tudi okusne prigrizke, 
Fantje s Hriba so ubrano peli, beseda med ljudmi 
pa je sproščeno stekla. Pred nastopom Prifarskih 
muzikantov so nam adrenalin pošteno dvignili še 
spretni in drzni akrobati na trampolinu.

Maja smo priredili dan odprtih vrat. S stanovalci smo 
se že po kosilu začeli ogrevati pod lipo pri Lazarjevi 
hiši, Amadej nas je spremljal s harmoniko, v kuhinji 
pa so poskrbeli za sladoled. Ob štirih smo se skupaj – 
stanovalci, svojci in zaposleni zbrali v atriju, kjer nas 
je pozdravila direktorica Irena Švab Kavčič, sledila 
je pokušina vin, ki nam jih je predstavil vinar Lojze 

Razlogov za veselje in praznovanje nam ne 
zmanjka. Kot vsako leto smo tudi tokrat posebej 
obeležili god sv. Marte, zavetnice varstva starejših, 
ki smo ga začeli s sv. mašo, nadaljevali pa s prijetnim 
poletnim druženjem ob jedači, pripravljeni v atriju, 
prijetno osvežilni pijači in glasbi. 

Utrinki iz Doma
Ana Stepišnik

Sadovi ustvarjalnosti
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Praznovanje godu sv. Marte

Dobrote jeseni

Adventni čas,  
obisk sv. Miklavža …

Letošnja jesen nas je razveselila z bogato letino 
kostanja, h kateremu spadata tudi sladek mošt in 
pri nas še harmonika, pa najsi jo igra gospod Vinko 
ali Amadej, preizkusila pa sta se tudi v duetu. Ob 
dišeče pečenih kostanjih smo se oktobra veselili kar 
dvakrat. 

Da je mošt dober, smo že vedeli, sv. Martin pa ga 
je spremenil v odlično vino, ki so ga stanovalci ob 
kulinarični in glasbeni spremljavi okušali kar po hiši. 

Tretji petek v novembru je stanovalce zbudil vonj 
sveže pečenega kruha iz naše kuhinje. To je dan, 
ko tudi pri nas postrežemo s tradicionalnim 
slovenskim zajtrkom, pri katerem poleg še 
toplega kruha ne smejo manjkati sveže maslo, 
domač med, mleko in jabolka. 

V petek pred prvo adventno nedeljo smo začeli 
s pripravami na praznike. S pomočjo farank – 
članic Vincencijeve konference smo izdelovali 
adventne venčke, ki že krasijo naš dom in nas 
opominjajo na bližajoči se božič. Temu sledi 
tudi naša kuharica Jožica, saj je s stanovalci že 
začela peči dišeče in sladke medenjake. Ob peki 
medenjakov ni manjkal niti kozarec kuhanega 
vina. Tudi tokrat, kot se večkrat zgodi, je kuharsko 

urico spremljal g. Vinko s harmoniko. Ob petkih 
se poje in dela, po domu pa se zdaj širi omamni 
vonj po praznikih. 

Otroke in prav vsakega stanovalca posebej je 
obiskal tudi sv. Miklavž s spremstvom in tako 
obudil marsikateri lep spomin na otroštvo. 
Darilca so bila ob »visokem obisku« postranskega 
pomena. 6. decembra so iz Rotary kluba Celje 
Barbara Celjska nadaljevali Miklavževo vzdušje 
in za nas pripravili krajši kulturni program, 
prisotne pa so tudi obdarili.

Sadovi ustvarjalnosti

Utrinki iz Doma
Ana Stepišnik

Vsak izmed nas je pomemben

V domu smo različni ljudje, drug drugega 
spoznavamo, se drug od drugega učimo. Skrbno 
hranim nauke življenja, ki jih z vso modrostjo 
delijo naši stanovalci. Za letos si bom prav gotovo 
zapomnila besede enega izmed stanovalcev, 
ki je povedal, da je treba v življenju vsak dan 
najti kakšen razlog za praznovanje – včasih je 
ta manjši, včasih večji. Da je vsak stanovalec 
pomemben, da se ga spomnimo in mu voščimo 
rojstni dan, je že stara navada. Letos pa smo poleg 
voščil ob godu za godovnike začeli pripravljati 
kosila oz. jedi po želji. 
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Stanovalci Doma sv. Jožefa so bili letošnje poletje vključeni v pomembno 
dogajanje, v Gasilsko olimpijado, ki bila julija v Celju. Hvaležni smo gospe 
Katarini Karlovšek za povabilo in pobudo k sodelovanju. Veliko nam je 
pomenilo, da smo lahko bili del tako pomembnega in velikega dogodka, ki se 
je odvijal v Celju. Zahvaljujem se vsem zaposlenim, stanovalcem in gostom, 
ki ste kakor koli pripomogli k izpeljavi aktivnosti, povezanih z gasilstvom.

Začeli smo slovesno, skupaj s stanovalci smo ob 
zvokih gasilske himne izobesili zastavo Gasilske 
olimpijade. Sledila je predstavitev samega 
dogodka, pogovor o izkušnjah naših stanovalcev, 
ki so bili gasilci, ali tistih, ki so kakor koli sodelovali 
v naravnih nesrečah. Z gospo Vladko smo se učili 
petja gasilske himne. V okviru priprav na Gasilsko 
olimpijado smo tudi mi urili svoje gasilske veščine. 
Pri tem smo uporabljali gasilska sredstva v obliki 
vodnih balonov in tarč. Ugotovili smo, da nam 
gre prav dobro. Ognji so ugašali drug za drugim. 

Za nagrado je poskrbela naša kuhinja, gospa 
Jožica je pripravila osvežitev, ohladili smo se ob 
sladoledu, ledeni kavi in osvežujočih sladicah. 
Odmevalo je petje, stanovalec in naš zaposleni 
– Amadej sta igrala na harmoniko. Stanovalec 
g. Kužnik je predstavil zavetnika gasilcev sv. 
Florijana, napisal je pesmi na temo gasilstva. 

Sodelovala sta tudi zaposlena, ki sta tudi 
prostovoljna gasilca, Anja in Aljaž. Stanovalcem 
sta popestrila druženje s predstavitvijo svoje 
gasilske izkušnje. Prinesla sta gasilsko opremo 
in pripravila prikaz vaje z vedrovko »brentačo«, 
v kateri so se preizkusili tudi naši stanovalci. 
Sodelovali so tudi pri spajanju ročnika. Bilo je 
poučno in hkrati zabavno. Na obisk so prišli tudi 
gasilci PGD Teharje, ki so pripeljali in predstavili 
gasilsko vozilo ter njegovo opremo. Predstavili so 
svoje delo in izkušnje. Obiskala nas je maskota 
Gasilske olimpijade, gasilec Flori, in se z nami 
fotografirala. 

Preko spleta smo spremljali tekme in dogajanje 
Gasilske olimpijade. Navijali smo za naše ekipe. 
Celjsko Gasilsko olimpijado 2022 smo zaključili, kot 
se spodobi – z gasilsko veselico. Kljub zaskrbljujoči 
radarski sliki padavin smo z dobro voljo, odlično 
kulinarično izkušnjo in sveže točenim pregnali dež 
in se hvaležni za senco oblakov poveselili v našem 
atriju. Hvala ansamblu Dan, pri katerem je vodilna 
»štima« naš Amadej, ter slehernemu za čudovito 
razpoloženje! 

Gasilska olimpijada v Domu sv. Jožef
Valerija Dimec

Sadovi ustvarjalnosti
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Vrata lepega življenja so se mi zaprla, ko me je usoda pahnila v nepokretnost. 
Tako kot mnogi sem tudi jaz pristala na invalidskem vozičku in morala sem v 
dom starejših. Zame je bila kap nekaj hudega, a ko sem kasneje razmišljala, 
bi lahko bilo še slabše. 

Moja sreča je, da sem pristala v Domu sv. Jožefa 
– zame najboljšem domu. Vsem zaposlenim 
se zahvaljujem za prijaznost, ustrežljivost in 
ljubeznivost. Dnevi v domu mi kar prehitro 
minevajo, saj imam možnost vsakodnevnega 
srečevanja z Bogom v naši kapeli in cerkvi, vsak 
dan znova pa sem navdušena nad prečudovitem 
zvenenjem cerkvenih zvonov. 

Nekega dne so se odprla vrata in sledilo je 
presenečenje. Gospod Jure je pristopil do mene 
in me vprašal: »Ali želite z nami na romanje 
v Avstrijo?« Bila sem navdušena! Najprej 
sem mislila, da sanjam, a to niso bile sanje. 
Kmalu je prišel dan, ko se mi je uresničila 
življenjska želja po romanju. Po večerji smo 
se s kombijem odpravili na pot. Spremljal 
me je moj invalidski voziček, ki ga imenujem 
»honda«, Jure in negovalec Janže. V Mariboru 
se nam je pridružila še prijazna Marjetka. 
Romanje je bilo zame nepozabno doživetje. 
Niti enkrat nisem pomislila na svojo bolezen. 
Nastanitev in postrežba v hotelu sta bila 
izvrstna, Janže mi je bil ves čas na razpolago in 
zelo lepo skrbel zame. Tudi Jure je bil nenehno 
aktiven na vseh področjih. Imeli smo veliko 
predavanj, udeleževali smo se maš v cerkvah. 
Najbolj občuten in lep dogodek pa je bilo zame 
romanje v St. Benedikt. Pot je bila deloma tudi 
kamnita, zato sta me moja spremljevalca morala 
z vozičkom vred celo nositi. Ko smo prispeli 
na cilj, je bil moj občutek čudovit, preplavljen s 
svetlobo, energijo in novimi močmi. Klub moji 
invalidnosti je bilo romanje nepopisno lepo. 

Zahvaljujem se vodstvu doma, da mi je darovalo 
to lepo življenjsko izkušnjo, ki pa seveda ne bi 
bila enaka brez mojih spremljevalcev. 

Gasilska olimpijada v Domu sv. Jožef
Valerija Dimec

Romanje v izobraževalni center  
St. Benedict v Avstriji
Marija Korošec

Sadovi ustvarjalnosti Sadovi ustvarjalnosti
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Zelo je impozantno, kako se človek v življenju spreminja. Kako z leti 
dozoreva. Danes uvidi to, česar prej v mlajši dobi ni dojel. Z odtekanjem 
mladosti, njene lepote in energije prihaja v zrelih letih na površje spet nekaj 
dragocenega. Širši je naš zorni kot, bolj smo bistroumni, bolj razgledani.

So stvari, ki jih nismo pripravljeni sprejeti, a se 
vanje vedno zapletamo, ker želimo uresničiti 
čiste odnose med ljudmi v svoji sredini. Čeprav 
nam to ne uspeva vedno.

Življenje je vredno nekaj dobrega! Preprostost, 
velikodušnost, dobrota in pozornost so skrivnosti 
učenja in razmišljanja.

Starega človeka je strah pred boleznimi, 
tegobami, strah pred vsem, kar ga v življenju 
čaka. Težko se sooči sam s svojo usodo. Težko 
sprejme realno podobo svojega stanja. Tako tudi 
težko zaupa in še težje se prilagodi okolju. Še 
posebno, ko potrebuje tuje varstvo in nego. Ne 
more se sprijazniti z dejstvi, vse ga ovira, težko se 
prilagaja, še zlasti ko prihaja iz domačega okolja 

v varstvo. Tu potrebuje veliko časa, da se miselno 
spremeni, se prilagodi novi obliki vsakdanjega 
življenja in negovalnemu okolju, ki ga obdaja. Tu 
ima pač občutek, da je obravnavan kot predmet, 
ne pa kot čuteče bitje! Čeprav s časom spozna, 
da ni tako, zato tudi pogosti »kratki stiki« med 
varstveno srenjo in uporabniki niso naključni. 
Če bi obe strani z razumevajočo strpnostjo 
prispevali svoj delček prilagajanja, še bolje – 
zadržanosti, bi redkeje prihajalo do neljubih 
soočenj! Zato najprej pri sebi skušajmo obvladati 
svojo notranjo »eksplozivno mino«. Potem bo 
marsikdaj sožitje lepše in mirnejše za obe strani 
udeležencev!

Skupaj bomo močnejši in obojestransko bolj 
zadovoljni.

Pogled na medsebojne razdalje
Marija Hrovat

Sadovi ustvarjalnosti
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V Domu sv. Jožefa sem začela delati 16. septembra 2019. Že od nekdaj me 
je delo s starejšimi in ranljivimi skupinami zelo zanimalo in veselilo. 

V domači oskrbi sem deset let oskrbovala moževo 
staro mamo in spoznala, da je to delo zame, saj 
me navdihuje in osebnostno izpopolnjuje, hkrati 
pa vedno preizkušam sebe, svojo kreativnost in 
iznajdljivost. To delo je zame poslanstvo in ne 
samo navadna služba. Zato sem se odločila za 
poklic bolničarke – negovalke. Vesela sem, da 
sem lahko del družine pri Svetem Jožefu, del 
srčnih ljudi, ki ne samo, da dobro mislijo, ampak 
tako tudi delajo. Spoznala sem posebne pristope 
v paliativni oskrbi in hkrati dobila številne 
priložnosti za izobraževanje in osebno rast.

Pogled na medsebojne razdalje
Marija Hrovat

»Delo s starejšimi je zame poslanstvo!«
Anica Irmančnik

Sadovi ustvarjalnosti Sadovi ustvarjalnosti
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PRED NAMI

Za nami sta že dva kuharska tečaja iz celoletnega 
sklopa praktičnih izobraževalnih programov v 
Domu, ki sta bila zelo dobro obiskana. Kot v 
predkoronskih časih jih vodi naša kuharica 
Jožica Ferleš. Povpraševanje je izredno veliko, saj 
so udeležneci željni novih kulinaričnih navdihov 
in izmenjav kuharskih izkušenj. Prijavite se 
pravočasno, saj je naslednji v februarju skoraj že 
zaseden. 

Tema tečaja, ki bo 28. februarja, so vegetarijanske 
jedi, sledil bo še kuharski tečaj na temo kvašenega 
testa, kruhov, potic, rogljičkov ter pletenic, in 
sicer 16. maja 2023. 

Prijave in dodatne informacije:  
info@jozef.si, 0590 73 800.

V soboto, 7. januarja in 11. februarja 2023, bo v 
Domu potekal prvi tečaj za romarske vodnike, ki 
ga bova vodila mag. Jure Levart in Viljem Kaučič. 
Vabljeni vsi, ki vas zanimajo pohodi po romarskih 
poteh. Usposabljanje bo potekalo po programu, 
ki smo ga ustvarjali v okviru evropskega Erazmus 
projekta Train2eupilgrimage. Prvo soboto 
boste tako lahko spoznali bogato zgodovinsko, 
duhovno, religiozno in kulturno sporočilo 
romanj, kakor tudi praktična navodila vodenja 
skupine romarjev. Izobraževanje druge sobote 
pa bo bolj praktični preizkus pridobljenih znanj, 
združen s pohodom po romarski poti. Prosimo 
za prijave do 5. januarja 2023.

Kuharski tečaji v Domu sv. Jožef
Viljem Kavčič

Usposabljanje za romarske vodnike

REVIJO IZDAJA:
Dom sv. Jožef - LAZARISTI

Plečnikova ulica 29, 3000 Celje
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Naročite revijo  Naročite revijo  
Prijatelj Prijatelj 
zase, za prijatelja bolnika ali invalida!

• Pričevanja bolnikov in invalidov
• Predlogi izletov za gibalno ovirane osebe
• Koristne informacije za bolnike in invalide
• Dogodki in srečanja
• Duhovna spodbuda
• Na leto izzide 6 številk
• Letna naročnina znaša 13,80 €

REVIJO IZDAJA:
Dom sv. Jožef - LAZARISTI

Plečnikova ulica 29, 3000 Celje

UREDNIŠTVO REVIJE:
T: 059 073 805; 
E: revija.prijatelj@rkc.si



V sivino, mraka in teme  
Detece prižiga Luč in nam jo podarja,
da v svojih okoljih zasvetimo tudi mi.

Blagoslovljen božič! 
Miru, sreče in obilo zdravja  

v letu 2023!


