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nove beseDe

Nekoč se me je globoko dotaknila pe-
sem z zgornjim naslovom. O njeni 

vsebini pogosto razmišljam, pogosto ob-
čutim, da jo doživljam kot nek povzetek 
mojega življenja, še več, kot da se vse do-
gaja vsak dan znova.

Ko prihajam v Mengeš, že med potjo 
razmišljam, katere besede naj uporabim 
in katere izraze, da bi lahko vsem, s ka-
terimi se bom v konkretnem dnevu sre-
čala, izrazila svojo naklonjenost, da bi 
tako vsi začutili, da je dom naša skupna 
skrb. Vsak dan znova bi rada našla moč 
in način dela, ki bi bil jasen, usmerjen v 
prihodnost, prijazen do zaposlenih in to-
plo sprejemljiv za stanovalce. Želim si, da 
bi nove in nove ideje izražale kar najve-
čje spoštovanje do stanovalcev, svojcev in 
naključnih obiskovalcev. 

Sebi in sodelavcem iz srca privoščim, 
da bi izčrpali vse svoje talente, da bi »za-
pregli« vse fizične in duhovne moči, da bi 
se dokopali do spoznanja, kako izgovor-
jene BESEDE odražajo našo notranjost, 
odstirajo naša dejanja in vplivajo na raz-
položenje. 

Seveda pa vem, da moje misli, moje spo-
sobnosti, moja dejanja, pa tudi moje ideje 
brez dobrih sodelavcev, brez predane eki-
pe, ki ima skupni cilj – stanovalcem nudi-
ti kar najlepšo jesen življenja – ne pome-
nijo veliko. 

Zato sem hvaležna vsem za vse, kar koli, 
kdorkoli naredi v duhu skupnega dobre-
ga, saj je potrebno le, da slišimo in izžare-
vamo ljubezen do dela, do stanovalcev in 

svojcev, do sodelavca in vsakega, ki vstopi 
v naš dom s kakršnimkoli namenom. 

Še posebej se to lahko odraža v izre-
dnem svetem letu USMILJENJA, ko lahko 
razmislimo tudi o tem, kje sem usmiljenja 
potreben jaz sam in na kakšen način ga iz-
ražam drugim. 

Marija Šterbenc, direktorica

Pesem Prijatelj je iz knjižice: Prihajam k Tebi

Med mnogimi ljudmi najdem prijatelja, 
ki bo vztrajal ob meni,  

ki me bo čakal, kadar bom odšel,  
ki bo ob moji vrnitvi tak kakor zmerom. 

Zame bo imel čas,  
kadar ga bom potreboval,  

pozorno me bo poslušal, ostal bo nevsiljiv.  
Zaupal bo v moje vrline in ne bo prav nič  

v zadregi zaradi mojih slabosti.  
Ne bo omejeval moje svobode in za svoje  

prijateljstvo ne bo postavljal pogojev. 

Ljubi resnico in prepričan sem,  
da me ne bo pozabil,  

opozori me na moje napake in spodrsljaje  
o pravem času, pozorno in ustrežljivo. 

Rad mi odpusti, zame skrbi in trepeta,  
če me zajame obup 

in je nevarnost, da zavijem na stransko pot.  
Zame hrani upanje, če bi ga jaz izgubil. 

Ravnajmo tako,  
da kdor bo iskal takšnega prijatelja,  

da ga bo našel v tebi. 
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»Če hoČemo viDeti, moramo GleDati s srcem!«

K apela Brezmadežne s čudodelno           
svetinjo v Parizu, v Rue du Bac 140, 

ima sredi mestnega vrveža vrata vedno 
odprta za sprejem romarjev in mimoido-
čih, ki se tu ustavijo za molitev. Prihajajo 
od vsepovsod in na svoj način stopajo po 
poti, ki jo je neke noči leta 1830 začrta-
la mlada in preprosta sestra usmiljenka 
Katarina Labouré. Pozneje je ta skromna 
sestra vse življenje delala v domu, kjer so 
sestre oskrbovale starejše ljudi. Bila je go-
spodinja, negovalka, vratarica, kmetica, 
pravzaprav je v roke prijela vsako delo, ki 
ga taka hiša zahteva. Radi so jo imeli, če-
prav je včasih morala nastopiti tudi od-
ločno in zahtevno. Poskrbela je, da so bili 

varovanci zadovoljni. Imela je izostren 
čut za njihove telesne in duhovne potre-
be. Bila jim je prava mati.

Prav je, da se ob četrti številki Žarkov 
sv. Katarine ustavimo ob Hajremonovem 
izreku, kakor ga je učitelj rekel svojemu 
sinu: »Za hip postoj! Ustavi se za trenutek! 
Vedno se je dobro malo ustaviti in pogle-
dati v nebo.«

Takšen postanek in pogled v nebo sta 
od časa do časa potrebna tudi nam. Ko-
liko žarkov je posredovala v teh letih sv. 
Katarina z neba na vas? Kako lep razcvet 
doživlja Dom sv. Katarine? Potujete sko-
zi napore in stiske, toda z dobro voljo in 
močnim sodelovanjem iz dneva v dan gra-
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dite dom in mu dajete vse lepšo podobo in 
dobro ime. Neštetokrat ste zazrti v nebo s 
svojim delom in z žarki ljubezni ogrevate 
to skupnost. Prisrčna hvala prav vsem za 
vsak iskreno položen kamenček v mozaik 
tega doma.

In kaj pričakuje Družba hčera krščan-
ske ljubezni kot ustanovitelj tega doma, 
od vas?

Vse življenje me spremlja nepozabni spo-
min na prva leta moje službe. Na oddelku, 
kjer sem delala, so nam bile odgovorne se-
stre pravi balzam. Dobre, strokovne, z ve-
likim čutom do bolnika in svojcev so nas 
uvajale v delo in skrbele za doslednost in 
dobro medsebojno sodelovanje. 

Najprej želim, da bi bila hiša, v kateri ži-
vite in delate, vaš dom, kjer se zares poču-
tite kot doma. Da pa bo tako, je potrebno, 
da vanj po svojih močeh in sposobnostih 
še naprej in s še večjo zavzetostjo dodaja-
te svoj delež, svoj žarek prizadevnosti, to-
pline, dobre volje in poguma, predvsem pa 
žarke iskrene odprtosti, zaupanja, medse-
bojne pomoči, razumevanja in sodelova-
nja. To, kar ste začeli, nadaljujte in še obo-
gatite. Več bo vaših žarkov dobre volje, bolj 
bo ta skupni dom svetel in prijeten, še bolj 
bo res naš dom. Doma se dobro počutimo, 
če smo sprejeti in se imamo radi med se-
boj. Koliko bolj je ta občutek sprejetosti 
potreben v domu, kjer si skupaj – stano-
valci in osebje – prizadevate za ozračje do-
mačnosti, sprejetosti, medsebojnega razu-
mevanja in spoštovanja! Morda ob tem ne 
bo odveč misel Malega princa: »Če hočemo 
videti, moramo gledati s srcem!« S srcem, 
tudi v strokovnosti, vestnosti in odgovor-
nosti svojega dela.

Če bomo gledali s srcem, bomo vsi skupaj 
gradili dom po zamisli našega ustanovite-
lja sv. Vincencija Pavelskega, ki je svojim 
vedno polagal na srce dostojanstvo sleher-
nega človeka, saj vsi nosimo v sebi Božjo 
podobo. V svetem letu usmiljenja nam naj 
bo Božje usmiljenje še poseben izziv.

s. Bernarda Trček,  
provincialna predstojnica HKL
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PoGovor Z DireKtorico

večina ljudi vas pozna kot predsednico 
aninega sklada, članico stranke nsi, ak-
tivno župljanko župnije ljubljana-Dravlje 
ter direktorico Zavoda usmiljenk - Doma 
sv. Katarine. Kako usklajujete funkcijo di-
rektorice in vse ostale obveznosti?

Pogosto mi kdo zastavi prav to vpraša-
nje. Kar težko odgovorim nanj. Pa vendar 
lahko rečem: vse, karkoli delam, delam z 
velikim veseljem in s hvaležnostjo Bogu, 
da zmorem, da mi domači pri tem stojijo 
ob strani in pomagajo pri usklajevanju ur-
nika. Sama pa se trudim, da kolikor se le 
da vse urejam tekoče. Kadar mi obvezno-
sti prihajajo hitreje kot jih uspem opraviti, 
je potreben razmislek o prednostnih nalo-
gah: družina, služba, župnija, stranka itd.

Kako se je začela vaša pot v Domu sv. Ka-
tarine? Je bil morda za vas to nov izziv?

Pot v Dom sv. Katarine se je začela prav-
zaprav nevede in na nek način tudi nehote. 
Sestra Katarina Jereb, ki je v začetku vodi-
la postopke in začetek delovanja v domu, 
me je zaprosila za pomoč pri »postavljanju« 
ekipe, usklajevanju z zakonom o delovnih 
razmerjih, zakonom o delavcih v javnem 
sektorju in drugih predpisih, ki urejajo ka-
drovsko področje. Vedela je, da imam na 
tem področju dolgoletne izkušnje.

Kakšen je vaš način vodenja Doma in ka-
kšne so vaše naloge? vam vaše dolgoletne 
izkušnje pomagajo pri vodenju doma ali 
gre za popolnoma drugačen način dela?

Marija Šterbenc, direktorica doma sv. 
Katarine, je pri svojih letih polna 

energije, vedrine in zagnanosti za delo. 
Njeno življenje, dolgoletne izkušnje in 
opravljanje različnih poklicev so jo obo-
gatili z mnogimi talenti. Prejete darove s 
pridom vnovčuje in deli z drugimi. V šti-
rih letih je Dom že dodobra zaživel, ka-
kovost bivanja in zadovoljstvo stanoval-
cev direktorici največ pomenita. Za pri-
hodnost si želi, da bo Dom vedno poln, 
stanovalci in svojci zadovoljni ter da bi 
imeli še kakšno dodatno storitev, ki bi 
jo lahko ponudili zunanjim odjemalcem. 
»Vrata moje pisarne so vedno na stežaj odprta«, pravi direktorica. In ne samo pravi, 
vrata so dejansko vedno odprta. Odprta je za nove ideje in predloge, prisluhne vsako-
mur. In ravno realizacija dobrih idej ter vsakodnevno sodelovanje z zaposlenimi, s se-
strami usmiljenkami, bližnjo okolico in zunanjimi izvajalci so rezultat dobrega dela. 
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Moj način vodenja je vedno temeljil na 
timskem delu in to prakticiram tudi tu. 
Moja naloga v domu je menagerska. Pome-
ni, da vodim delo in poslovanje, skrbim za 
uresničevanje delovnega načrta, za ustre-
zno povezavo z dobavitelji, za redne me-
sečne sestanke z zaposlenimi, skrbim za 
ustrezno urejena delovna razmerja in fi-
nančno poslovanje. 

Dolgoletne izkušnje s področja vodenja 
mi pomagajo pri organizaciji dela in vse-
stranski komunikaciji, vodenje pa se razli-
kuje le v toliko, v kolikor je tu poudarek na 
delu z ljudmi, ki v jeseni življenja, potrebu-
jejo našo pomoč. 

nam lahko opišete kako poteka vaš de-
lovnik?

V službo prihajam malo pred sedmo uro 
zjutraj, se udeležim jutranjih hvalnic in 
jutranjega »raporta«. Za tem pregledam 
dnevne obveznosti in morebitne sestanke 
znotraj ali zunaj hiše. Za sestanke znotraj 
hiše imamo utečen urnik, sestanki zunaj 
hiše pa pogosto niso niti napovedani.

Ponedeljkov kolegij ožjega vodstva da 
usmeritve za delo skozi ves teden. 

Dnevno pa pregledam elektronsko po-
što, nanjo odgovarjam tekoče, pregledam 
drugo pošto, grem v kuhinjo, kjer je največ 
usklajevanja z dobavitelji, pogosto se te-
kom dopoldneva ustavim v kapeli, se po-
govorim s tistimi, ki jih srečam, naključno 
ali jih obiščem namenoma. 

Po potrebi in želji zaposlenih opravim 
pogovore o težavah s katerimi se sreču-
jejo pri delu in med seboj. S sekretarko 
Andrejo dnevno usklajujeva naloge, pre-
gledava stvari, ki so podlaga za finančno 
poslovanje in vse tisto, kar sodi v okvir 

upravno-administrativnih in organiza-
cijskih zadev. 

se pri tem soočate s kakšnimi ovirami in 
kako rešujete vsakodnevne izzive?

Pravzaprav nekih posebnih ovir ni. Ka-
dar se pojavijo, jih poskušam reševati. 
Problem nastane takrat, kadar ovir ne za-
znam ali mi zanje iz kakršnih koli razlo-
gov sodelavci ne povedo. 

Kako so v delovanje Doma vpete sestre 
usmiljenke? na kakšen način sodelujete?

Pogosto in zelo iskreno rada povem: brez 
sester usmiljenk si tega Doma ne znam 
predstavljati. Celo mislim, da tudi drugi 
sodelavci ne bi dela tako dobro opravljali, 
če ne bi bilo sester usmiljenk. 
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Tu se preprosto čuti, da je Dom njihov, 
da ga res imajo za svojega, da je njihova že-
lja in skrb, da bi Dom ostal lep, čist, v ve-
selje vsem, ki v jeseni življenja pridejo po 
oskrbo, ki je doma ne morejo več dobiti. 

S sestrami sodelujem preko zaposlenih 
sester usmiljenk, pogosto in z velikim ve-
seljem se ustavim v njihovi jedilnici, na li-
lijah, kjer jih vidim več skupaj, pa tudi s 
katero poklepetam čisto po domače in o 
čisto vsakdanjih stvareh. 

V veliko oporo so mi!

opazila sem, da se vas stanovalci razvese-
lijo vsakič, ko pridete na oddelek. Kaj pa 
za vas pomenijo stanovalci?

Zelo sem vesela, kadar na oddelku v 
dnevnem prostoru vidim več stanovalcev, 
za mizo, pri pomenkovanju, pri zajtrku ali 
obedu, pa tudi pri drugih aktivnostih. Res 
je, vedno so veseli, kadar jim namenim 
pozdrav, stisk roke, nasmeh, vprašanje ali 
preprost »Bog dej dober dan«.

Stanovalci mi veliko pomenijo. Večkrat 
sem si že rekla, da mi »brusijo moj ego«, 

kajti dokler človek ni odvisen od drugih, 
se počuti močnega, nepremagljivega, ko pa 
potrebuje pomoč drugih, pa se mora uklo-
niti in prilagoditi. Sprejemam jih kot del 
mojega življenja, del vsakdana, v katerem 
lahko veliko dajem in še več prejemam. 

sodelujete tudi s prostovoljci. Kakšna je 
njihova vloga pri vsakdanjem življenju 
stanovalcev?

Prostovoljstvo je pravzaprav eno najbo-
gatejših področij, ki ga nekdo lahko živi, 
opazuje in se ob tem uči. Vloga prostovolj-
cev v našem domu je predvsem pomoč sta-
novalcem pri hranjenju in pri družabni-
štvu v popoldanskem času. Biti prostovo-
ljec je na nek način milost, kajti vsak nima 
te možnosti, da lahko svoj prosti čas po-
dari drugim ne da bi za to pričakoval ali 
zahteval plačilo. 

s strani svojcev in okolice dobivamo pozi-
tivne odzive. Če bi morali v petih besedah 
opisati naš Dom, kako bi ga opisali vi?

Naš dom je čist, zaposleni prijazni do sta-
novalcev in svojcev, čutiti je ljubezen do po-
moči potrebnim in vzdušje je sproščujoče.

Za domom je prijeten vrt, s potmi, ki vodi-
jo do marijine kapelice. ima takšna uredi-
tev poseben namen?

Da, park za hišo je namenjen stanoval-
cem in njihovim svojcem, da se sprehajajo, 
poklepetajo, se naužijejo svežine, občudu-
jejo naravo, da v vrtni uti tudi posedejo, 
berejo, se igrajo razne družabne igre. V po-
letnih mesecih imamo mesečne prireditve 
za stanovalce kar v parku. Lahko bi rekli, 
da je to OAZA miru.

Kdaj se vrt največkrat uporablja? se bosta 
vrt in okolica preuredila, se bo morda po-
večal kakšen prostor v Domu?
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Park se največ uporablja v poletnem času, 
sicer pa za krajše sprehode vedno, kadar ni 
padavin. Tudi v zimskem času je primeren 
za kratek sprehod. Kakšnih sprememb pa 
zaenkrat ne načrtujemo. 

Kako se bo Dom razvijal v prihodnosti? 
Kakšni so kratkoročni in kakšni dolgoročni 
cilji?

Prihodnost? Težko je kaj večjega načr-
tovati. Sploh ne, dokler nimamo koncesi-
je ali kakšnih dodatnih virov prihodkov. 
Kratkoročno prevladuje skrb za polno za-
sedenost vseh postelj, dolgoročno pa pri-
dobiti dodatne vire prihodkov, da bi, k že 
sedaj kvalitetnim storitvam, lahko dodali 
še kakšno, ki bi bila v veselje stanovalcem 
in njihovim svojcem. V mislih imam pove-
čanje dejavnosti pri delovni terapiji, fizio-
terapiji, organiziranem družabništvu itd.

velik poudarek je na sami duhovni oskr-
bi stanovalcev in seveda sester, ki bivajo 
v skupnosti? na kakšen način se krepi ta 
vez?

Res je. Prednost našega Doma je v re-
dni duhovni oskrbi. V domski kapeli je 
sv. maša vsak dan. Redno je poskrbljeno, 
da stanovalci lahko opravijo spoved kar 
v domu. To je organizirano nekajkrat na 
leto, predvsem pred večjimi prazniki, kot 
sta božič in velika noč. Duhovna vez pa so 
predvsem sestre, ki v kapeli veliko molijo. 
Prepričana sem, da nam prav ta molitev 
pomaga pri vsakodnevnem delu in prema-
govanju sprotnih težav.

Kako pa je z duhovno oskrbo zaposlenih 
glede na vizijo Doma? Kako bi opisali ko-
lektiv, po prvih štirih letih delovanja?

Če lahko govorimo o duhovni oskrbi za-
poslenih, se ta odraža predvsem v vsako-

dnevni jutranji molitvi pred začetkom dela 
- to so skupne hvalnice in pa redne duhov-
ne obnove, ki sodijo v okvir izobraževal-
nega programa za zaposlene. 

Zaposleni postajamo prava družina. Vsi 
različni, a vsi za en cilj. Služiti ljudem in 
jim biti blizu. Tako kot je v družini potreb-
no usklajevanje in razdeljevanje vsako-
dnevnih opravil, tako je tudi v našem ko-
lektivu. Ko se dogovorimo in ko vemo in 
poznamo naloge, ki jih moramo opraviti, 
delo lepo steče in tudi dan se zaključi v za-
dovoljstvo vseh, tako zaposlenih kot sta-
novalcev. 

Kdo je marija Šterbenc, ko ni v službi in ne 
opravlja službenih obveznostih?

Čisto običajna žena možu, mati štirim 
otrokom, babica enemu vnuku in petim 
vnukinjam, gospodinja, ki dnevno kuha 
za 6 do 8 oseb, ob nedeljah za 12 do 14, k 
nedeljskim kosilom redno pritiče tudi sla-
dica, običajno jabolčni zavitek.

Po svojih močeh pomagam v župniji, 
sem članica župnijskega pastoralnega sve-
ta, članica dekanijskega pastoralnega sve-
ta, pojem v zboru, skrbim za koordinacijo 
zborovskega petja pri nedeljskih mašah, 
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sem redna bralka božje besede. V veliko 
veselje pa mi je, kadar lahko pomagam in 
sooblikujem kulturne dogodke v župniji, 
kot so npr. Draveljski duhovni večeri. 

Anin sklad vodim vse od začetka, letos 
bo to že osemnajsto leto. V sklad je vklju-
čenih več kot 350 družin, ki imajo skupaj 
okrog 2200 otrok. Zadnja leta me to delo 
precej izčrpuje. Finančna kriza je zelo ome-
jila finančne prilive in s tem tudi zmanjša-
la možnost učinkovitejše pomoči številč-
nejšim družinam. To me kar teži, a vendar 
nekako gre. Delo za Anin sklad je več ali 
manj potisnjeno v nočni čas. 

Poleg naštetega me vabijo in navdušuje-
jo planine, pritegne me žuborenje Kolpe, 
delo na polju, obdelovanje in pridelovanje 
zelenjave za ožjo in širšo družino, srečanja 
z brati in njihovimi družinami na domačiji 
vsaj 3 krat letno, za druge radosti pa skoraj 
ni časa. 

vem, da vam zaradi vseh obveznosti ne 
ostane veliko prostega časa. a vseeno, kaj 
radi počnete, ko imate uro zase?

Uro zase si vzamem skoraj vsak dan, ko 
vzamem v roke knjigo, običajno je to du-
hovno branje ali kaj aktualnega. Trenutno 
berem pričevanje narkomana, ki je o svo-
ji življenjski zablodi napisal knjigo »Nar-
koman nikoli«. Zdi se mi, da bi bilo moje 
vsakdanje življenje brez te duhovne hrane 
veliko siromašnejše. Enkrat v letu pa si ne-
kaj dni, vzamem čisto zase. Mir, tišina in 
samota …

na kaj ste najbolj ponosni v preteklih šti-
rih letih vašega mandata? Kateri je vaš 
največji dosežek?

Da je dom polno zaseden in povpraševa-
nje po prostih mestih ne pojenja, da kolek-
tiv postaja kot družina, v kateri skrbimo 
drug za drugega, da smo »otroške bolezni« 
prerasli in postajamo učljivi za vse novo-
sti, ki jih v domu uvedemo. Res postajamo 
dobri in učinkoviti. 

Pripravila: Andreja Boršič,  
Vodja glavne pisarne - poslovna sekretarka
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Kot pravi pesnik Tone Pavček pojdi 
zmeraj do konca. In tako smo tudi mi 

prišli do konca koledarskega leta 2015. 
Verjamem, da smo se prav vsi v domu tru-
dili do zadnje vrstice, da bi prišli do prave 
resnice, predvsem pa skrbeli za boljšo je-
sen življenja vedno znova in znova. Verja-
mem, da bo to vodilo prisotno tudi v leto-
šnjem letu, ko bomo ponovno naredili vse, 
da skupaj pridemo do konca. 

Dom svete Katarine v letU 2015

V letu 2015 smo imeli 19 sprejemov, 
med temi sprejemi je bila najstarejša 96 
letna gospa, najmlajša pa ravno tako go-
spa pri 69 letih. Pri sprejemih je sicer bilo 
večje število žensk, saj tudi slovenska sta-
tistika pokaže, da je v domovih večji de-
lež stanovalk, kot stanovalcev. Povprečna 
starost stanovalcev je 85 let. 

Posebnost preteklega leta so kratkotraj-
ne namestitve. Gre za namestitve, ki traja-
jo največ mesec dni. S tovrstnimi namesti-
tvami pripomoremo k temu, da svojci lah-
ko gredo na dopust, hkrati pa je poskrblje-
no za njihove starejše svojce, ki potrebuje-
jo pomoč pri vsakdanjih opravilih. Najsta-
rejša stanovalka kratkotrajne namestitve 
v lanskem letu je imela 94 let. 

V letu 2015 so bili naši gostje: 

- Ansambel Nemir

- Družina Šuštar

- Mlečna kraljica

- Grega Strajnar z družino

- Mešani pevski zbor Hippemus

- Joži Kališnik

- Mešani pevski zbor Litostroj

- Luka Rajer in folklorna skupina

- Marijanska vincencijanska  
skupina iz Kočevja

- Sorške kresnice

- Glasbena skupina Struna

- Moški zbor Mengeški zvon

- Veroukarji iz Mengša

- Vida Celarec - muzikoterapevtka

- Gledališka skupina Marta-Marta

- Metoda Postolski Košir in  
Ljuben Dimkaroski
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Dom svete Katarine ponuja tudi mo-
žnost dnevnega varstva. Gre za obliko in-
stitucionalnega varstva, kjer so ljudje na-
meščeni v dnevno obliko; torej zjutraj pri-
dejo v naš dom, popoldan pa odhajajo spet 
nazaj domov. Tovrstna oblika storitve je 
primerna za osebe, ki se ne morejo odloči-
ti za domsko varstvo, svojci pa v času, ko 
je njihov starejši svojec pri nas lahko brez-
skrbno opravijo vse obveznosti, ki so si 
jih zadali za tisti dan. Prednost dnevnega 
varstva je, da ljudje v dom prihajajo po nji-
hovi potrebi (lahko vsak dan ali pa samo 
določen dan).

Ena od možnosti namestitve je tudi na-
mestitev namenjena rehabilitaciji po kon-
čanem bolnišničnem zdravljenju. Dom po-
nuja okolje, kjer je poleg ustrezne prehra-
ne, zdravstvene oskrbe, delovne in fiziote-
rapije, prisotno še socialno okolje. Vse sku-
paj pripomore k boljšemu psihofizičnemu 
funkcioniranju. 

Prav socialno okolje, kjer je prisotnih 
več socialnih stikov, je tisto, ki ljudem 
prinaša nekaj več. Počutje se lahko izbolj-
ša s pomočjo vsakodnevnih utečenih ri-
tualov, ki se odvijajo v domu. Posebej ve-
seli pa smo obiskov, ki s kulturnim pro-
gramom popestrijo dogajanje v našem 
domu. 

Pri obilici vseh, ki prihajajo v naš dom, 
si želimo, da bi bili vsi opaženi in želimo 
se zahvaliti vsem imenovanim in tudi 
vsem tistim neimenovanim. Zaradi vaše-
ga prispevka, ki ga namenjate našim sta-
novalcem, se kakovost bivanja pri nas po-
večuje. Zato se vam na tem mestu zahva-
ljujemo in vas hkrati vabimo, da se spet 
oglasite pri nas. 

Ko hodiš,  
pojdi zmeraj do konca

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 
a v sebi - do rdečice 

čez eno in drugo lice.

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 
do krova in pravega kova 

poskusi 
vnovič 

in zopet 
in znova.

Tone Pavček 

V letu 2015 smo prvič spremenili ceno 
oskrbnega dne. Odzivov s strani stanoval-
cev in svojcev skoraj ni bilo. Tako podraži-
tev ni vplivala na samo izvajanje storitev 
institucionalnega varstva in na zasede-
nost doma. Upam, da bomo tudi v bodoče 
lahko govorili o polni zasedenosti doma, 
kot je bilo v letu 2015. 

In eno najpomembnejših dejstev v na-
šem domu pa je: Ko ne moremo življenju 
dodati dni, lahko dodamo dnevom življe-
nje! 

Klemen Jerinc,  
socialni delavec
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Verjetno prav vsakdo od vas pozna pri-
jazen obraz naše sestre Katarine Štic. 

Ob vhodu v dom nas sprejme z nasmehom 
in toplo besedo. Celo svoje življenje je po-
svetila delu z ljudmi, delu z bolniki. Veliko 
ji pomenijo preproste, male stvari, ki de-
lajo dan drugačen in bolj poln. Ob koncu 
lanskega leta je praznovala zlati jubilej - 
50 let poklica. Ob tem častitljivem dogod-
ku je intervju z njo opravila sestra Jelka 
Rupnik. 

Draga sestra Katarina, želimo vam, da 
boste znali in zmogli še naprej s tako srč-
nostjo delati za druge in iz vsega srca se 
vam zahvaljujemo za vsa vaša dela iz kate-
rih odseva globoka ponižnost. Bog povrni!

Klemen Jerinc, socialni delavec

Sestra Katarina je na letošnji božič do-
segla zlati poklicni jubilej! Iskreno ji česti-
tamo!

Kako prisrčno, prijazno, domače je bilo 
na božični sv. večer, ko je, kot pred 45 leti, 
tedaj glasno, sedaj tiho, izrekla sv. zaob-
ljube. Maševal je nadškof g. Alojz Uran in 
pel … si lahko predstavljate? Kako skriv-
nostno in lepo pomirja sveti večer! Precej 
vernih se je zbralo iz obeh Domov. 

Njen jubilej smo uradno proslavili na god 
sv. Štefana, 26. decembra. Na kosilo smo 
medse povabile ne le g. nadškofa, temveč 
tudi g. Štefana Babiča, ki je ta dan godo-
val in pozna s. Katarino že več kot 45 let, 

sKromna in iZ srca PoniŽna
sestra Katarina Štic 

zlati jubilej - 50 let redovnega poklica, 25. 12. 1965 - 25. 12. 2015

g. župnika Janeza Avsenika, ter domskega 
duhovnika, g. Srečka Turka, ki pa zaradi 
zdravstvenih težav ni mogel priti. Popol-
dne so se nam pridružile še vizitatorica, 
s. Bernarda Trček, ekonominja s. Marta 
Rauh in še nekaj drugih sester iz Šentja-
koba ob Savi. 

S. Katarina, zlata jubilantka, bi se vsem 
rada zahvalila za duhovno, sestrsko, brat-
sko podporo na poklicni in službeni poti. 
Z vsem srcem in veliko ljubeznijo je 28 
let stregla oskrbovancem v Domu počit-
ka v Mengšu. Kolikokrat je stala ob umi-
rajočem in molila … Mnogi so jo že vna-
prej prosili, naj pride k njim molit, ko pri-
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de ura, ki jim jo je Bog določil. Ko je bila 
upokojena, je v Domu sester usmiljenk sv. 
Vincencija Pavelskega na Vrhovnikovi 1, 
ljubeznivo sprejemala obiske in telefonske 
klice, nato pa je še pomagala na recepciji 
Doma sv. Katarine, Zavrti 45 v Mengšu. 

Prehodila je težko otroštvo. O svoji ži-
vljenjski poti je ob praznovanju svojega 
zlatega jubileja pripovedovala takole:

Zakaj ste se odločili za redovniški poklic?
Vem samo, da me je vlekla neka skriv-

nostna sila, neka moč, da bi šla v samo-
stan in tam stregla bolnikom. S tem na-
menom sem šla k Sv. Juriju ob Ščavnici, h 
župniku g. Radu Junežu. Če bi on rekel, 
da nisem za samostan, potem ne bi šla ... 
A tega se je razveselil in me vprašal, če 
bi šla v Beograd. Bila sem pripravljena iti. 
Dal mi je naslov sester usmiljenk in na-
slov g. Žagarja. 

Kdo ali kaj je vplivalo na vašo odločitev?
Nihče me ni nagovarjal, naj grem v sa-

mostan. Tudi domači so izvedeli šele, ko 
sem se prišla poslovit. Čutila sem, da me 

nekaj vleče: prepričana sem bila, da bom 
hitro spoznala, če sem ali nisem za to.

Ko sem od sester usmiljenk prejela pi-
smo vizitatorice s. Justine Slana iz Beo-
grada, mi je g. Žagar podelil Božji blago-
slov za pot. Kar tri kandidatke smo se 7. 
avgusta 1964 podale z vlakom iz Maribo-
ra proti Beogradu (a potem sem vztrajala 
le sama). Od doma sem odšla že mesec in 
pol po mamini smrti; z očimom so namreč 
bile težave.

Kakšne spomine imate na vašo življenjsko 
pot?

Rojena sem 24. februarja 1942 v Lokav-
cih, župnija Negova. Imela sem lepo kr-
ščansko življenje ob starem očetu, mami  
in tetah ter ujcu - maminem bratu. Vsi so-
rodniki so me imeli radi, za očetovo mamo 
sem bila njen "Hanzek", tako je bilo ime 
mojemu očetu. 

Na svojo mamo imam zelo lepe spomi-
ne. Ko sem hodila še v osnovno šolo, me je 



18

Žarki svete Katarine

Kdaj ste bili posebej srečni kot sestra 
usmiljenka?

Mislim, da je zame in za mojo srečo v ži-
vljenju molila tudi moja krstna botra. Zelo 
se je razveselila, ko sem se odločila, da 
grem k sestram. Sledila sem Božjemu kli-
cu, se trudila za dobro. To me je osrečeva-
lo. Ko sme prišla med sestre, me je osreče-
valo že to, če sem kateri naredila majhno 
uslugo in jo osrečila. Z ljubeznijo in vese-
ljem sem stregla v Domu počitka v Men-
gšu, kjer sem bila zaposlena vso delovno 
dobo. Vesela sem bila, ko sem ob delu na-
redila srednjo zdravstveno šolo. Najbolj 
srečna sem bila, ko sem naredila zaoblju-

vzela s seboj k sv. maši. Tam se mi je mama 
zdela najlepša. Če sem le mogla, sem med 
mašo gledala le njo. Z menoj je molila zju-
traj in zvečer. Budila me je s pesmijo in za 
lahko noč mi je zapela: "Glav'ca je zaspana, 
postelj'ca postlana. Bog ti daj pomoč, oče, 
mati, lahko noč!" Večkrat mi je povedala, 
kako je razmišljala, ko je bila še dekle, mo-
lila je za svojega sina, da bi postal duhov-
nik, nato pa je dobila hčerko ...

be: tri sestre smo jih delale skupaj in to pri 
polnočnici leta 1970. Že od otroških let so 
bili božični prazniki zame najlepši. Zaob-
ljube pri polnočnici so mi bile sveto in naj-
bogatejše darilo! Zelo srečna sem bila ob 
bolnikih, ko sem jim stregla. Da, če bi se 
znova rodila, bi se enako odločila.

ali vam je bilo kdaj posebej težko?
Da, prišli so kdaj težji trenutki, a takrat 

sem malo počakala, stvari razmislila ali se 
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kdaj z določeno osebo pogovorila. Posebej 
pa sem se vselej priporočala Bogu in Mari-
ji in tako spoznala, da ni bilo tako hudo ... 
Težav gotovo nikjer ne manjka, a trudim se, 
da jih spreminjam v bisere in s tem osrečim 
drugega. Srečna sem v Bogu, vesela s svoji-
mi sestrami, ki jih imam rada. Vsako slovo 
je gotovo tudi težko ... A z vero in zaupa-
njem čakam na Božji klic, ko bo Božja volja, 
da ga slavim v nebeški domovini. 

ali lahko opišete kakšno dogodivščino iz 
redovnega življenja?

Ko sem bila v semenišču, je s. ravnatelji-
ca z vso gorečnostjo razlagala, kako je Je-
zus pomnožil ribe. Ko je pripoved končala, 
sem jo vprašala, kakšne ribe so jedli, ku-
hane ali pečene. Vse so planile v smeh.

Z invalidko Gordano Dobrinjanin, ki je 
stanovala dve leti tu v Domu sv. Katari-
ne, sva se lepo razumeli. Še vedno vzdr-
žujeva stike in se kdaj tudi obiščeva. Ob 
njej sem spoznala, koliko pomeni samo 
skromna, prijazna beseda, nasmeh, skup- 
na molitev ...

Naše lepo praznovanje je povečal in nas 
razveseljeval kvartet iz Medvod, pri kate-
rem poje tudi naš socialni delavec Klemen 
Jerinc.

Bogu smo hvaležne za s. Katarino, za 
njenih 50 let služenja Bogu in ubogim. Že-
limo ji zdravja in še veliko lepih trenutkov 
med nami. 

s. Jelka Rupnik

Intervju je povzet iz glasila slovenske province hčera krščanske ljubezni, letnik 48, št. 2
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naleZlJive boleZni 

in njihovo preprečevanje ter obvladovanje

Tako kot bolnišnično okolje, tudi oko-
lje v domovih starejših občanov, pred-

stavlja posebno nišo za pojav okužb ter z 
njimi povezanih izbruhov. Domovi zago-
tavljajo oskrbo večinoma starejšim sta-
novalcem, ki imajo zaradi ostalih kronič-
nih bolezni slabšo odpornost in so pogo-
sto v stiku z ustanovami, kjer se zagotavlja 
zdravstvena oskrba. Gripa in pljučnica sta 
tisti okužbi, ki ju najpogosteje omenjamo 
v zvezi s frekvenco pojavljanja, zapleti ter 
umrljivostjo pri stanovalcih domov za sta-
rejše občane. Potem so tu še črevesne na-
lezljive bolezni ter okužba ali kolonizaci-
ja z MRSA in ESBL. Pri vseh teh okužbah 
moramo z ustreznimi ukrepi poskrbeti za 
preprečevanje širjena.

standardni zaščitni ukrepi 
- Razkuževanje in umivanje rok.
- Uporaba zaščitnih rokavic.
- Maske, ki prekrivajo usta in nos upo-

rabljamo pri posegih in negi, kjer je ve-
lika verjetnost obrizganja s krvjo, te-
lesnimi tekočinami, izločki in iztrebki, 
da preprečimo prenos na sluznice oči, 
nosu in ust.

- Zaščitne halje ali predpasnike – nosimo 
za preprečevanje kontaminacije obleke 
in za zaščito kože osebja pred krvjo, te-
lesnimi tekočinami in izločki.

- Predmeti za nego stanovalca – s pred-
meti, ki so onesnaženi s stanovalčevo 
krvjo, telesnimi tekočinami ali izločki, 
ravnamo tako, da preprečimo izposta-

vljenost sluznic in kože ter kontamina-
cijo obleke, okolice stanovalca ali dru-
gih stanovalcev. Poskrbimo za ustrezno 
odstranitev predmetov za enkratno 
uporabo.

- Pomembni so postopki sterilizacije, raz-
kuževanja uporabljenih instrumentov 
ter pripomočkov za večkratno rabo, da 
preprečimo prenos mikroorganizmov. 
Izvajamo čiščenje, razkuževanje povr-
šin, postelje, ograje, omarice itd. v skla-
du z navodili.

- S perilom stanovalcev, onesnaženim s 
krvjo, telesnimi tekočinami, izločki ali 
iztrebki, delamo tako, da preprečimo 
izpostavljenost kože in sluznic ter kon-
taminacijo obleke, preprečimo prenos 
mikroorganizmov na okolico in ostale 
stanovalce. Enako ravnamo pri prevozu 
in pranju perila. 

- Zaščita osebja pred boleznimi, ki se pre-
našajo s krvjo – skrbimo za preprečeva-
nje poškodb z iglami, skalpeli ali drugi-
mi ostrimi predmeti. Ostre predmete 
odlagamo v posebne neprebojne zbiral-
nike.

Postopek izvajanja izolacije 
Pri različnih tipih stanovalcev glede na 

njihovo gibljivost, sposobnost razumeva-
nja navodil in sposobnost ustreznega iz-
vajanja priporočenih postopkov:

- Pri nepokretnih stanovalcih izvajamo 
vse ukrepe ustrezne izolacije.

- V primeru, ko je stanovalec še kliceno-
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sec in želi hoditi na obro-
ke v jedilnico, na fiziote-
rapijo, delavno terapijo 
ali na srečanja z ostalimi 
stanovalci, določimo za 
posamezen primer, kako 
bomo vztrajali pri izvaja-
nju ukrepov, da prepreči-
mo socialno izolacijo sta-
novalca.

Odgovorna medicinska 
sestra stanovalca z infek-
tivnim obolenjem ali bolni-
šnično okužbo, ki dobro so-
deluje in razume navodila, 
pouči o ukrepih prepreče-
vanja širjenja okužbe.

Pri stanovalcih, ki niso 
dovolj dovzetni za naša na-
vodila, smo zelo pozorni 

in stalno nadzorujemo nji-
hovo gibanje, da pravoča-
sno ukrepamo, in sicer, da 
mu osebje umije in razkuži 
roke ter z razkužilom pre-
briše vsa oprijemala, kljuke 
in ostale površine, ki se jih 
je tak stanovalec dotikal. 

- Izolacijo izvedemo v eno-
posteljni sobi ali kohor-
tno (skupaj so stanovalci 
z isto boleznijo). Če to ni 
mogoče, moramo zagoto-
viti vsaj 1 meter prostora 
med okuženim stanoval-
cem in opremo ter osta-
limi stanovalci in obisko-
valci.

Priprava sobe za izolacijo
- pred sobo namestimo 

razkužilo z dozatorjem;
- na vrata sobe namestimo 

napis IZOLACIJA z opo-
zorilom za razkuževanje 
rok;

- v sobi odstranimo ves 
nepotrebni material, ki 
otežuje čiščenje in razku-
ževanje in ni last stano-
valca;

- na omarico ali posteljno 
stranico namestimo raz-
kužilo z dozatorjem; 

- pripravimo koš za od-
padke in umazano perilo 
v sanitarni prostor;

- pripravimo osebna za-
ščitna sredstva (maske, 
rokavice, predpasnik) in 
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ostale pripomočke za oskrbo in zdra-
vstveno nego pred sobo za izolacijo;

- vsakega stanovalca obravnavamo indi-
vidualno.

Čiščenje in razkuževanje izolacijskih 
sob izvaja osebje doma. V izolacijskih so-
bah posebno pozornost namenimo hori-
zontalnim površinam in površinam, ki se 
jih ob izvajanju delovnega procesa dotika-
mo (električna stikala, telefon, kljuke) oz. 
je z njimi v stiku koloniziran ali kužen sta-
novalec. 

vrste izolacije
Ukrepe vedno uporabljamo skupaj s 

standardnimi ukrepi. Kadar jih je po-
trebno uporabljati, moramo z njimi se-
znaniti stanovalce in svojce, da se iz-
ognemo nepotrebnim občutjem (npr. 
strahu, občutku stigmatizacije, depresiji 
ob osamitvi).

Kontaktna izolacija
Ukrepi preprečujejo neposreden prenos 

od okužene/kolonizirane osebe in posre-
dni prenos preko osebja z rokami, delovno 
obleko in stikom z okuženimi predmeti, 
pripomočki in površinami.

K standardnim ukrepom dodatno upo-
rabimo kontaktno izolacijo pri stanoval-
cih, za katere vemo ali sumimo, da so oku-
ženi ali kolonizirani z epidemiološko po-
membnimi mikroorganizmi, ki se prena-
šajo z neposrednim ali posrednim stikom 
z njim (črevesne nalezljive bolezni, okužbe 
z večkratno odpornimi organizmi – MRSA 
in ESBL, kožne spremembe, sumljive na 
garje, abscesi ali drenažne rane, ki jih ne 
moremo pokriti).

- Namestitev stanovalca – enoposteljna 
soba ali kohortna izolacija. Kadar tudi 
kohortna izolacija ni mogoča, je treba 
zagotoviti najmanj 1 m prostora med 
posteljami stanovalcev.

- Rokavice in higiena rok – poleg stan-
dardne uporabe rokavic rokavice upora-
bimo tudi ob vstopu v sobo, kadar ne-
gujemo stanovalca. Rokavice odvržemo 
takoj po opravljenem posegu, preden 
zapustimo sobo in roke razkužimo.

- Halje – poleg standardne uporabe halje 
je uporaba nujna, kadar pričakujemo, 
da bomo prišli v neposreden stik z bol-
nikom, njegovo okolico ali s predmeti v 
njegovi sobi, kadar je stanovalec inkon-
tinenten ali ima drisko, ileostomo, ko-
lostomo ali drenirajočo rano, ki ni pre-
krita s prevezo. Haljo slečemo preden 
zapustimo stanovalčevo sobo.

- Transport stanovalca – omejimo njego-
vo gibanje izven sobe glede na kužnost. 
Če je transport potreben, ga higiensko 
uredimo in namestimo razkužilnik na 
voziček, da preprečimo prenos mikro-
organizma na ostale stanovalce, osebje 
ali okolico.

Kapljična izolacija
Ukrepi kapljične izolacije preprečujejo 

prenos okužbe s kapljicami bolnika ob ka-
šljanju, kihanju in govorjenju ter pri pose-
gih, ki razpršujejo izločke dihal (npr. aspi-
racija). Pri tem se kužne kapljice usedajo 
na sluznice (oči, nosu in ust) osebe v bli-
žini (v oddaljenosti 1 m) ter na površine v 
dosegu razprševanja.

Dodatno k standardnim ukrepom upo-
rabljamo kapljično izolacijo pri stano-
valcih, za katere vemo ali sumimo, da so 
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okuženi z mikroorganizmi, 
ki se prenašajo kapljično 
(respiratorne okužbe, pre-
hlad, gripa, pljučnica, oslo-
vski kašelj, gnojni menin-
gitis, itd.). 

- Namestitev stanovalca – 
zagotoviti moramo naj-
manj 1 m prostora med 
okuženim stanovalcem 
in opremo ter ostalimi 
stanovalci in obiskoval-
ci. Zaželena je kohortna 
izolacija ali namestitev v 
enoposteljni sobi. Poseb-
no prezračevanje ni po-
trebno in vrata so lahko 
odprta.

- Maske – poleg maske, kot 
jo je treba nositi pri stan-
dardnih ukrepih, nosimo 
masko, kadar se pri delu 
stanovalcu približamo 
na manj kot 1 m.

- Transport stanovalca – 
omejimo gibanje izven 
sobe na nujne opravke. 
Kadar je transport nu-
jen, preprečimo razprši-
tev kapljic tako, da sta-
novalcu namestimo ma-
sko. Stanovalca naučimo 
higiene kašlja.

Aerogena izolacija
Ukrepi aerogene izolacije 

preprečujejo širjenje okužb 
z vdihavanjem okužene-
ga zraka. Koncentracija ka-
pljičnih jeder ali prašnih 

delcev v zraku, ki vsebuje 
mikroorganizme, je odvi-
sna od intenzivnosti razpr-
ševanja in hitrosti gibanja 
zraka.

Dodatno k standardnim 
ukrepom uporabljamo ae-
rogeno izolacijo pri stano-
valcih, za katere vemo ali 
sumimo, da imajo okuž-

bo z mikroorganizmi, ki se 
prenašajo aerogeno (ošpice, 
norice, pasavec, TBC, SARS, 
pljučni antraks, Ebola). 

- Namestitev stanoval-
ca – vrata sobe naj bodo 
zaprta in bolnik naj se 
zadržuje v sobi. Če eno-
posteljna soba ni na vo-
ljo, uporabimo kohortno 
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izolacijo. Sobo pogosto zračimo (vsa-
ki 2 uri za 10 min.), tako da pri zapr-
tih vratih odpremo okno. Na ta način 
zmanjšamo koncentracijo kužnih del-
cev v prostoru.

- Transport stanovalca naj bo zelo ome-
jen. Če je transport bolnika nujen, naj 
bolnik nosi kirurško ali respiratorno 
masko, da preprečimo raztros infektiv-
nih jeder.

nadzor širjenja mrsa in esbl  
pozitivnih bakterji
MRSA – metilcilin rezistentni stafilo-

kok aureus se lahko nahaja v nosu, žrelu, 
na koži (pazduhe, dimlje), perineju, rani. 
Za odkrivanje kolonizacije z MRSA odvza-
memo brise teh mest.

ESBL – Beta-laktamaze razširjenega 
sprektra (angl. extended spectrum beta-
lactamase) so encimi, ki inaktivirajo be-
ta-laktamske antibiotike. ESBL izločajo 
najpogosteje enterobakterije (Escherichia 
coli), zato je rezervoar ESBL pozitivnih 
bakterij največkrat črevesje. Za odkriva-
nje teh bakterij je tako najprimernejši bris 
črevesja ali vzorec blata.

Pri kolonizaciji z MRSA in ESBL izvaja-
mo vse standarndne zaščitne ukrepe ter 
ustrezno izolacijo glede na mesto priso-
tnosti bakterij (kontaktno in/ali kapljično 
izolacijo).

Oprema, instrumenti in pripomočki 
- Posamezne instrumente in opremo 

uporabimo praviloma samo za stano-
valca z MRSA ali ESBL (merilec krvne-
ga tlaka, stetoskop, dvigovalni trapez, 
pribor za fizioterapijo itd.). Ti predme-
ti morajo biti nameščeni znotraj obmo-
čja 1 m ob stanovalcu (kontaminirano 
področje). 

- Kadar omenjeni način organizacije pro-
stora in opreme ob stanovalcu z MRSA 
ali ESBL ni mogoč, moramo nego in te-
rapijo stanovalcev z MRSA ali ESBL iz-
vajati na koncu programa in vse instru-
mente in opremo po uporabi ustrezno 
razkužiti.

- Predmete, ki jih prenašamo iz stano-
valčeve sobe, prebrišemo z alkoholnim 
razkužilom.

- Jedilni pladenj s posodo in priborom 
položimo na transportni voziček. Po-
sodo in pribor peremo v pomivalnem 
stroju, zadošča uporaba običajnega de-
tergenta.

- Perilo peremo po običajnem postopku.
- Dnevno je potrebno razkužiti površine 

v stanovalčevi bližini (omarice, police, 
stojala za infuzije, ograjice, ipd.).

Gibanje in transport stanovalca
- Stanovalca, koloniziranega z MRSA ali 

ESBL, seznanimo s tveganjem, ki obsta-
ja za prenos MRSA ali ESBL, in ga pou-
čimo o ustreznem higienskem režimu. 
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Če stanovalec biva na odprtem oddelku, 
je psihično urejen, razume naša navodi-
la in jih upošteva, lahko biva s sostano-
valcem, ki nima dejavnikov tveganja za 
pridobitev MRSA ali ESBL. Ne omejuje-
mo mu gibanja in socialnih stikov, ven-
dar ga nadziramo ali upošteva naša na-
vodila. 

- Kadar kolonizirani stanovalec kašlja ali 
kiha (če je MRSA ali ESBL prisoten v 
nosu, žrelu), naj uporablja kirurško ma-
sko, če zapusti sobo. Če kihne ali zaka-
šlja v roko ali robec, naj si roke potem 
razkuži. 

- Preden kolonizirani stanovalec zapusti 
sobo mu svetujemo, da si roke razkuži.

- V primeru, ko njegovemu higienskemu 
vedenju ne moremo zaupati, nadzoruje-
mo njegovo gibanje in pravočasno ukre-
pamo tako, da razkužimo njegove roke 
in predmete, ki se jih dotakne.

- Diagnostični in terapevtski posegi naj 
se izvajajo v bolniški sobi, kadar je to le 
mogoče.

- Kadar moramo stanovalca transpor-
tirati kamor koli na preiskave, terapi-
je ipd., moramo tam zaposleno osebje 
in osebje, ki stanovalca transportira, 
opozoriti na izvajanje zaščitnih ukre-
pov. Po končanem pregledu oziroma 
posegu, je treba vse predmete in povr-
šine, ki so prišli v stik s stanovalcem, 
razkužiti.

Dekolonizacija stanovalcev z MRSA
S postopkom dekolonizacije poskušamo 

odstraniti MRSA s kože in sluznic stano-
valca ali vsaj močno zmanjšati njegovo go-
stoto na koži ali sluznicah stanovalca.

Zaključek
V domovih starejših občanov so, zaradi 

specifike stanovalcev, kolonizacije/okužbe 
lahko pogoste. Z upoštevanjem in izvaja-
njem higienskih, standardnih in izolacij-
skih ukrepov je možno zmanjšati prenos 
okužbe na druge stanovalce in zaposle-
ne, ki izvajajo postopke zdravstvene nege, 
oskrbe ter diagnostično-terapevtskega 
programa. Pri izvajanju teh ukrepov pa se 
moramo zavedati, da stanovalci v domu 
živijo. Pomembno je, da jih čim manj ome-
jujemo v njihovih aktivnostih. Omejuje jih 
že njihovo zdravstveno stanje. Zato mora-
jo zaposleni imeti veliko znanja, izkušenj 
in spretnosti, ob vsem tem pa se morajo 
tudi zavedati, da so moralno, etično in za-
konsko odgovorni, da s svojim delom ne 
ogrožajo stanovalcev, ki živijo in se obrav-
navjo v domovih starejših občanov.

s. Metka Tušar, dipl. med. sestra
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Ko stopimo skupaj, je vsaka stvar lepša, 
je vsaka stvar lažja in bolj zabavna. In 

ko stopimo skupaj, zaposleni v Domu sv. 
Katarine, pripravimo najboljše športne 
igre. V preteklem letu je bil naš dom na 
vrsti za organizacijo športnih iger. To so 
igre, ki jih vsako leto pripravi eden od še-
stih, katoliških domov v osrednje- sloven-
ski in gorenjski regiji. 

Začetek organizacije sega v leto 2014, ko 
smo bili izbrani in zadolženi za organiza-
cijo športnih iger v letu 2015. Direktorica 
me je prosila, naj prevzamem skrb nad or-

ganizacijo. Seveda, so se mi športno-pro-
fesionalni in športno-amaterski sodelav-
ci takoj pridružili in nastal je odličen tim: 
Silva, Marjeta, s. Polona, Mateja, Klemen, 
Primož, Alojz, s. Regina, s. Metka. Naš 
športni duh nam je dal navdiha za kreira-
nje različnih iger. Izbrali smo jih šest, jih 
preizkusili in posamezni igri prilagodi-
li tudi rekvizite. Igre niso bile lahke, po-
pestrili smo jih s hoduljami, plastenkami 
vode, mehkimi žogami, balami slame, ela-
stičnimi povoji, rokavicami in plenicami, 
manjkala pa ni niti prava gasilska čelada. 
Da bi bile igre poštene, smo se organiza-
torji iger odločili, da ne bomo sodelovali 
kot tekmovalci. To smo prepustili drugim 
sodelavcem, ki so več kot suvereno zasto-
pali naš dom.

Na dan iger, 14. aprila 2015, se nas je 
zbralo lepo število. Vsak dom je imel ne-

Ko stoPimo sKUPaJ - ŠPortne iGre 

Kadar nekdo nekaj stori, ploskaj. Tako boš osrečil dva človeka.  
Samuel Goldwyn
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kaj predstavnikov, skupaj nas je bilo 45. 
Pogrešali smo predstavnike doma Talita 
Kum, ki se zaradi drugih obveznosti iger 
niso mogli udeležiti. Ob kavi in piškotih 
smo se najprej okrepčali in malce spozna-
li. Vreme je bilo na naši strani, zato smo 
imeli igre kar na našem vrtu. 

Pri prvi igri Sprint čez ovire so bili tek-
movalci doma sv. Katarine najhitrejši. 
Dom Janeza Krstnika je bil najbolj spre-
ten v igri Obleči, steči, sleči. Pri igri Skok v 
vrečo so imeli največ usklajenosti in dobre 
koordinacije tekmovalci doma sv. Marti-
na. Dom Marije in Marte pa je bil najmoč-
nejši in najhitrejši pri Samokolnici. Pri 
Igra z žogo ter Kviz o Mengšu so bili najbolj 
spretni in znanja polni iz doma gostite-
ljev. V skupnem seštevku pa so bili rezul-
tati sledeči:

1. mesto: Dom sv. Katarine, Mengeš
2. mesto: Dom Marije in Marte, Logatec
3. mesto: Dom sv. Martina, Bohinj
4. mesto: Dom Janeza Krstnika,  

Ljubljana Trnovo
5. mesto: Dom sv. Terezije,  

Videm-Dobrepolje

Ob koncu športnih iger je sledilo še 
presenečenje - družabni Country ples. So-
delavka Mateja nam je pokazala osnove 
tega plesa. Hitro smo se naučili nekaj ple-
snih korakov, jih povezali v koreografijo 
in na ritme pesmi Z nogo ob tla skupinsko 
zaplesali.

Po razglasitvi rezultatov, izmenjavi če-
stitk in obdarovanju je sledil še piknik ter 
druženje ob glasbi. Ob dobri hrani, prije-
tnem klepetu ter smehu smo zaključili pri-
jetno srečanje. 



32

Žarki svete Katarine

Veseli smo, da so se udeleženci športnih 
iger dobro počutili in vživeli v tekmova-
nje. Sodelujoči so pohvalili organizacijo 
iger, kot tudi naš dom in prijetno vzdušje, 
ki je v njem. Hvaležna sem, da smo sode-
lavci tako zagnano in s pozitivno energijo 
pristopili k organizaciji in predhodnemu 
načrtovanju. Polepšali smo dan vsem pri-
sotnim: sodelujočim, stanovalcem, zapo-
slenim, svojcem in sosedom. Sadovi naše-
ga dela so bili bogato nagrajeni in ves vlo-
ženi trud je bil poplačan z nasmejanimi in 
zadovoljnimi obrazi.

Nasvidenje ob naslednjih športnih igrah 
v Mengšu, se veselimo!

Andreja Boršič,  
Vodja glavne pisarne - poslovna sekretarka

Največje veselje je tisto, ki ga nismo pričakovali.
 Sofokles



Žarki svete Katarine

33



34

Žarki svete Katarine

boWnova teraPiJa

Bownova terapija je edinstvena manu-
alna tehnika, pri kateri gre tako za 

fizično kot energijsko stimuliranje tele-
sa. Bistvo terapije predstavljajo t.i. "Bo-
wnove poteze", ki jih terapevti izvajamo 
na specifičnih lokacijah na mišicah in fa-
sciji tetiv in indirektno na živčnih ovoj-
nicah. Uporabljamo jo za zdravljenje že 
navzočih motenj, pri lajšanju bolečin in 
kot preventivno ter sprostitveno terapijo.  
Predvsem bo zanimiva za tiste, ki že dolgo 
trpijo bolečine in še niso našli terapije, ki 
bi jim pomagala.

Bownova terapija temelji na teoriji, da je 
telo somatično-energetska samouravnav-
na enota, ki lahko že z minimalnimi zuna-
njimi dražljaji prične uravnavati porušeno 
ravnovesje. Bownovi terapevti zaupamo, 
da telo samo ve, kje in v kakšnem zapored-
ju morajo pri posamezniku potekati spre-
membe, zato tega procesa ne oviramo.

Bownova terapija ni terapija, ki zdravi ali 
pozdravi. Morda to zveni protislovno, saj je 
terapija pogosto sinonim za uspešno zdra-
vljenje. Mnogi terapevti priznavajo, da je 
prirojena zdravilna inteligenca samega te-
lesa edini pravi zdravilec, mi pa imamo ta 
privilegij, da mu z Bownovo terapijo prisko-
čimo na pomoč. Terapija je tako nenasilna 
in nežna, da jo lahko varno uporabimo pri 
ljudeh vseh starosti – od novorojenčkov do 
starejših ljudi, od športnikov do nosečnic. 
Terapija lahko tudi dopolnjuje načine zdra-
vljenja, ki jih nudi moderna medicina. 

Kako poteka bownova terapija?
Posamezna terapija traja od pol ure do 

ene ure, odvisno od stanja posameznika 

(akutne/kronične bolečine ali preventiva, sta-
rost, poklic, čustveno stanje, reakcije med te-
rapijo). Klient med terapijo udobno leži da 
se lahko čim bolj sprosti. Terapevt izvaja 
Bownove poteze, ki si sledijo v dvominu-
tnih pavzah. Ti časovni premori so zelo 
pomembni, kajti takrat telo sprejema in-
formacije, ki jih terapevt vnese v telo.

odzivi na terapijo:
Utrujenost, žeja, glavobol, občutek spo-

čitosti ali poslabšanje obstoječe težave so 
najpogostejše reakcija po Bownovi terapi-
ji, zato se je treba med tem časom ravnati 
po navodilih terapevta. Običajno takšno 
stanje ne traja dlje kot 24 do 48 ur. Zna-
čilno je tudi izločanje odvečnih tekočin iz 
telesa (pogostejše uriniranje, znojenje, izločki 
iz nosu,…), zato je zelo pomembna dodatna 
hidracija telesa. Telo samo izbere sistem, 
preko katerega se razstrupi. Po terapiji se 
telesno in čustveno dobro počutimo. Telo 
je močnejše, manj boleče, prožnejše in bolj 
sproščeno. 

Pomaga vam lahko pri: 
•	 zmanjšanju	bolečin	v	sklepih	 in	hrbte-

nici, 
•	 hormonalnem	 neravnovesju,	 splošni	

sprostitvi, migrenah, degenerativnih 
spremembah, odpravljanju posledic 
stresa, rehabilitaciji po poškodbah, ope-
racijah, bolečinah v križu, hrbtu (sede-
nje in prisilna drža),

•	 bolečinah	 v	 vratu	 (nihalne	 poškodbe	
mehkega tkiva, prekomerna mišična 
napetost, bolečine, degenerativne spre-
membe, zmanjšana mobilnost),
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•	 bolečinah	v	rami	(dolgotrajne	bolečine),
•	 starejših	osebah	–	boljše	počutje,
•	 išiasu,
•	 prekomerni	mišični	napetosti	 (preven-

tiva in splošna sprostitev),
•	 bolečinah	zaradi	skolioze,
•	 športnih	 poškodbah	 (zvini,	 nategi,	 po	

operacijah in rehabilitacija),
•	 artritisu	 (bolečine,	 oteklina,	 zmanjša-

na mobilnost),
•	 anksioznosti,
•	 alergijah	(npr.	seneni	nahod),
•	 astmi	(dopolnilna	terapija),
•	 bolečinah	med	 lopaticama,	 v	 lumbalni	

regiji (križu), križnici, trtici, išiasu,
•	 burzitisu,
•	 dojkah	(limfni	zastoj,	ciste,	boleče	doj-

ke, problemi z dojenjem),
•	 dojenčkih	 (kolika,	 simptomi	 cere-

bralne paralize, travmatično rojstvo,  
razvojne motnje),

•	 limfnih	zastojih	in	detoksikaciji,
•	 motnjah	 v	 dihalnem,	 prebavnem,	 re-

produkcijskem in hormonalnem siste-
mu (kot komplementarna metoda),

•	 menstrualnih	 motnjah	 in	 bolečinah,	
PMS,

•	 neplodnosti	 (kadar	ni	 infekcij	ali	fizič-
nih blokad),

•	 nosečnosti	 (bolečine	 v	 križu,	 otekanje	
nog, slabost),

•	 omotičnosti	/	vrtoglavici,
•	 sindromu	karpalnega	kanala.

Zgodovina bownove terapije
Utemeljitelj te terapije je avstralski tera-

pevt Thomas Ambrose Bowen (1916-1982), 
po katerem je terapija dobila ime. Bil je iz-
jemen terapevt, ki je uspešno zdravil več 
pacientov hkrati. Njegove zavidljive uspe-
he je opazila tudi avstralska vlada, ki je 
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priznala Bownovo terapijo za obliko ura-
dne medicine. Bownovo terapijo poznajo 
tudi v ZDA, Kanadi, na Novi Zelandiji, v 
zahodni Evropi … V Sloveniji se Bownova 
terapija izvaja od leta 2003. Priznavajo jo 
tudi mnoge zdravstvene zavarovalnice, saj 
se je izkazalo, da je učinkovita v mnogih 
primerih, pri katerih druge terapije odpo-
vedo. Thomas Bowen je bil prepričan, da 
je terapevt katalizator v procesu zdravlje-
nja in ne zdravilec. Struktura človeškega 
telesa pa omogoča, da je proces samourav-
novešenja mogoče pospešiti že z minimal-
nim zunanjim vplivanjem. Bownova tera-
pija prikaže to bistvo terapevtske enostav-
nosti in učinkovitosti, ne glede na to, ali jo 
uporabimo pri čisto določenemu problemu 
ali za ohranjanje zdravega ravnotežja.

Uporaba bownove terapije v 
Domu sv. Katarine
•	 boljše	 počutje	 pri	 nepokretnih	 stano-

valcih,
•	 težave	s	koleni,
•	 težave	s	hrbtenico,
•	 respiratorne	težave,
•	 karpalni	kanal,
•	 sproščanje	fascij	zaradi	nevroloških	 

izpadov,
•	 glavoboli,
•	 psihične	težave,
•	 možganska	kap,
•	 po	poškodbah.

Mateja Potočnik in s. Polona Vidic, 
 delovni terapevtki
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beseDa svoJcev

Beseda ostane najdlje, če jo zapišemo. 
Tako sem na srečanju Kluba svojcev 

svojce povabil, da napišejo svojo izkušnjo 
z našim domom. Spodaj so zbrani prispev-
ki svojcev, ki so "nalogo" oddali in tako pri-
spevali k temu, da se sliši tudi njihov glas. 
Na tak način lahko pripomorejo, da stva-
ri izboljšamo in ostajamo prijazen dom za 
naše stanovalce, svojce in zaposlene. 

Klemen Jerinc, socialni delavec

KaJ Želim sPoroČiti DomU  
sv. Katarine

Sem članica Kluba svojcev. V Domu 
sv. Katarine imam teto, ki se približuje 
90. letu starosti. V domu je dobro leto in 
pol. Če je s pogoji bivanja in osebjem za-
dovoljna naša teta, smo zadovoljni tudi 
svojci.

In dejansko je teta z bivanjem zelo zado-
voljna. Predvsem z osebjem in z uslugami, 
ki jih dom nudi (prijazno osebje, zelo do-
bra hrana, ustrezna telovadba, dobre pri-
reditve, možnost obiska kapele kadarkoli, 
redne sv. maše, dobra zdravniška oskrba, 
urejenost prostorov in okolice).

Seveda nikjer ni idealno bivanje, še naj-
manj pa v domu za ostarele, kjer so oskr-
bovanci s kupom težav že zaradi lastne 
starosti in bolezni, predvsem pa zaradi so-
bivanja tako različnih ljudi. 

Ob obiskih pri teti, njenih sostanovalcih 
in ob sodelovanju z osebjem, so se mi utr-
dila nekatera pomembna spoznanja.

Že mlad moraš sprejeti dejstvo,  
da se enkrat vsi postaramo.

V mladosti običajno ne razmišljamo o 
visoki starosti, ker so takrat prisotni dru-
gi problemi. A vendar je treba vedeti in 
sprejeti, da smo vsak dan starejši. Starost 
je lahko zelo lepa, če znamo sprejemati vse 
kar nam življenje daje. Zelo pomembno je 
medgeneracijsko sodelovanje. Srednja in 
mlajša generacija imamo tega sodelovanja 
in druženja vse manj. V preteklosti pa je 
bilo dokaj »normalno« da so v isti skupno-
sti živele tri generacije: stari starši, otroci 
in vnuki. V skupnost so prinesli vsak del-
ček sebe in tako spoznavali vse plati ži-
vljenja, drug drugemu so pomagali in drug 
drugega bogatili. Vsi so bili prisotni ob ro-
jevanju in umiranju. Ne eno, ne drugo ni 
bilo umaknjeno v institucije. S sobivanjem 
so se mlajši učili od starejših, starejši so 
ohranjali mladost ob mlajših.

Odgovorna mladost pomeni lepo  
starost

Že v mladosti se moramo pripraviti na 
to, da bomo morda dolgo živeli, zato mora-
mo veš čas dobro in odgovorno skrbeti za 
svoje psihično in fizično zdravje ter ureje-
no materialno stanje, le tako, bo naša sta-
rost bolj znosna.

Na bivanje v domski skupnosti  
se je treba pripraviti

Teta je vrsto let živela sama, dobro je 
znala poskrbeti zase in za druge. Vedela je 
in sprejela dejstvo, da se stara, da bo tudi 
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sama v pozni starosti verjetno težko opra-
vljala vse samoumevne dnevne obvezno-
sti. Vrsto let je tudi obiskovala svoje prija-
teljice, ki so bile že v različnih domovih za 
ostarele, tako je bivanje v različnih dom-
skih skupnostih že precej dobro poznala. Z 
vso odgovornostjo je sprejela odločitev, da 
bo odšla v dom, ko bo čutila, da ne zmore 
biti sama več 100% zanesljiva v skrbi zase. 
Ni želela biti nikomur od svojcev v breme. 
To odločitev je sprejela v zrelih letih, ko je 
bila še popolnoma zdrava in samostojna 
in s to odločitvijo normalno živela in ko 
je bilo dejansko treba oditi v dom ni imela 
posebnih težav in pravzaprav nobenih ne-
ugodnih presenečenj. Dom sv. Katarine je 
sprejela za svoj novi dom.

Potrpežljivost in spoštovanje  
sta zelo pomembna

To dvoje je seveda izjemno pomembno v 
vseh obdobjih življenja, toliko bolj pa, ko si 
v 24 urni skupnosti s toliko in tako različ-
nimi drugimi ljudmi. Oboje moramo utrje-
vati vse življenje le tako bomo vse življenj-
ske situacije lažje sprejeli in prenašali.

Vera je velika pomoč in uteha
Vera je pomoč in uteha v vseh življenj-

skih obdobjih. Brez vere bi bilo prazno 
naše življenje in bi bilo popolnoma brez 
smisla trpljenje. V starosti pa še posebej, 
ko je telo onemoglo in um opešan, prsti 
na rokah pa lahko še vedno, četudi poča-
si, prebirajo jagode rožnega venca, za la-
stno tolažbo in zadoščenje, predvsem pa v 
priprošnjo, ter v zahvalo Bogu za vsa z do-
živetji bogata pretekla leta in za vsak nov 
podarjen dan.

Članica »Kluba svojcev«
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anGeli PoGUma
Ljudje smo ujetniki čustvenega stanja 

strahu, ki ga uspešno pa tudi neuspešno 
premagujemo. Neštetokrat pomislimo in 
tudi izrečemo: »Kaj bo, če bo …? Kaj bo, ko 
bo …? Kaj bo, če ne bo …? Kaj bo, ko ne bo 
…?« Ta vprašanja in strahovi se prav go-
tovo zgostijo, ko na vrata naših domovanj 
potrka starost. Postavljajo si jih ostareli, 
postavljajo si jih tudi njihovi bližnji soro-
dniki. Minoritski pater Šamperl ljudske-
mu reku o strahu, ki da je votel, okoli ga pa 
nič ni, ne pritrjuje. Strah razume kot neiz-
bežno stanje, ki ga premagujemo s pogu-
mom, še več, z angelom poguma, se pravi 
z božjo pomočjo. 

V osebju Doma sv. Katarine spoznavam 
angele poguma že četrto leto. V oddelku 
Vijolice, kjer je demenca na zmagovitem 
pohodu, se vživljajo v resnične, še večkrat 
pa namišljene zgodbe varovancev. Pozna-
jo redne obiskovalce (še zlasti bližnje so-
rodnike), obljubljajo skorajšnje njihove 
obiske in opravičujejo njihove zamude in 
izostanke, pomagajo delovodji na gradbi-
šču, vedo, kdo je ta večer pomolzel krave, 
ugibajo, kdo je farni zavetnik v Šmartnem, 
že ob Veliki noči ocenjujejo, kako je to leto 
obrodil krompir, vedo, v katerem kraju so 
bili šolarji najbolj pridni, pritrjujejo, da se 
je pri dedovanju zgodila huda krivica, na 
vratih vztrajno dopovedujejo, da je peša-
čenje do starega doma predolgo in prena-
porno, se ne čudijo, da ima devetdesetle-
tnica že kar osemdeset let staro mamo, ne 
morejo prešteti, kolikokrat dan za dnem 
poslušajo ponavljanje iste pesmi, vedo kje 
se pasejo koze, ki pozirajo slikarju, znova 
in znova pomagajo na straniščih, znova in 
znova umivajo in preoblačijo … Lajšajo sti-

ske in preganjajo strahove varovancev in 
z nasmehom prenašajo nerodnosti, grobo-
sti ter včasih tudi vzgibe sovražnosti. Tega 
ne zmorejo navadni uslužbenci, na delu so 
angeli poguma.

Dom sv. Katarine je tudi hiša molitve. 
V njem za pogum skrbijo angeli v temno-
modrih oblekah, ki se jim teža let sicer 
že krepko pozna, vendar jih to pri njiho-
vi vnemi v hišni kapeli ne moti. Zasleplje-
ni in nehvaležni slovenski narod jih je bil 
po zmagi revolucije izgnal in večina izmed 
njih je s poslanstvom angelov poguma na-
daljevala v južnih republikah nekdanje dr-
žave. Od tam se telesno šibke, vendar du-
hovno močne, vračajo v Mengeš. Hvala 
jim za desetletja služenja Bogu in človeku 
v stiski!

V tretjo skupino angelov spadajo duhov-
niki, ki v Domu sv. Katarine redno opra-

Angel poguma

Angel poguma 
se straha ne boji, 
ker strah je votel 

okoli pa ga nič ni.

A čisto tako 
žal ni,  

kar angel poguma  
rad potrdi.

Zato vedno  
na pomoč hiti …

p. Janez Šamperl 
Angeli na poti življenja,  

Ognjišče 2015
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vljajo božjo službo. S hvaležnostjo naj med 
njimi omenim Srečka Turka, ki kljub tež-
ki bolezni odriva svoje strahove in vedno 
kaže vedro lice. Poseben blagoslov za dom 
je bilo bivanje upokojenega nadškofa Aloj-
za Urana. Hude preizkušnje ga niso zlomi-
le in še vedno razdaja nalezljivi smeh. Tudi 
sicer so škofje pogosti obiskovalci doma. 
Kdor želi biti za praznik pri škofovi maši, 
naj ne poskuša v stolnici, ampak pride kar 
v Dom sv. Katarine.

Moje razmišljanje o angelih poguma je 
daleč od dognanj, do katerih se je že v 5. 
stoletju dokopal oče krščanske mistike Di-
onizij Areopagit. V delu Nebeška hierarhi-
ja je namreč pisal o devetih zborih angelov 
(trikrat po tri), katerih poimenovanja iz-
hajajo iz Svetega pisma. 

Andrej Tomelj

Štiri leta DomovanJa v DomU 
svete Katarine

Moram priznati - bila je težka odločitev 
- oddati mamo, ki je še pred kratkim žive-
la in skrbela popolnoma sama zase in bila 
v še kar dobri kondiciji. Potem pa nenado-
ma možganska kap in vse se je obrnilo na 
glavo. Imeli smo srečo, da se je ravno malo 
pred tem odprl Dom svete Katarine. Prvi 
stik je bil dober. Vse je bilo novo, prijazno 
osebje, lepe sobe. Kljub vsemu, je bil obču-
tek težek, tako zanjo, kot za mene. Želja 
iti domov ni pojenjala kar dolgo, tako so 
bili najtežji vsakokratni slovesi. Čas pa je 
tako, kot pri vseh stvareh, tudi tukaj od-
igral svojo vlogo. Prijazno osebje, domači 
odnosi, aktivnosti v dopoldanskem času, 
navezovanje vezi med sovrstniki, je počasi 
poganjalo drobne koreninice in sedaj lah-
ko rečem, da je mama zadovoljna, da je ne-
kako sprejela Dom svete Katarine za svoj 
drugi dom. 

Večkrat mi s ponosom pove, kako lepo 
in čisto je tukaj, kako pozorni so do njih, 

Trije kori angelov, izrez iz slike Vnebovzetja device Marije (Francesco Botticini, 15. stol.)
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kako so namestili ograje ob stenah, ki jim 
pomagajo pri hoji po velikih, svetlih ho-
dnikih. In še posebej mi je všeč, ko opisuje 
gospodinje pri njihovem delu in jih glasno 
pohvali - rekoč - veš, tale je pa zelo pridna, 
vedno nekaj dela, nikoli ne "zabušava".

Taka je moja mama, še vedno je v duhu 
radoživa in iskrena - pove tisto kar res 
misli. 

Darja Kovačič, hčerka

 

PrePoroD naŠe mame
Naša mama Milena je postala varovan-

ka Doma sv. Katarine v decembru 2014. V 
istem letu je dopolnila 90 let. Po moževi 
smrti, eno leto prej, je sama živela na vasi 
v šoli, v kateri je poučevala od prvega de-
lovnega dne do upokojitve. Vsi njeni otroci 
živimo v Kamniku.

Po očetovi smrti je bil vsakokraten od-
hod od nje prežet z žalostjo in skrbjo, kako 
bo osamljena preživela večer, noč. Jesen-
ski in zimski kratki dnevi občutek osa-
mljenosti samo še poglobijo. 

Za odhod v dom se je odločila zaradi bo-
lezni. Brez dvoma je odločitev za odhod v 
dom starostnikov tako za samega staro-
stnika, kot tudi za svojce, težka. Zato je to-
liko bolj pomembna izbira pravega doma. 
Globoka vera naše mame je bila odločilna 
za izbiro Doma Sv. Katarine, saj dom že 
ob vstopu vanj ponuja mir, prvi stik z ose-
bjem in sestrami usmiljenkami pa spošto-
vanje in prijaznost.

Po enem letu bivanja v domu se naša 
mama zdi kot prerojena. Pred nekaj meseci 
sta z gospo Marijo, s katero sta se ob preho-
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dnem bivanju na Oazi spoprijateljili, dobili 
še svojo sobo in jo, seveda z veliko skrbno-
stjo in pomočjo zaposlenih, predvsem so-
cialnega delavca g. Klemena, uredili v pri-
jetno bivališče. Kot pravita sami, se v njej 
počutita kot doma. Tudi zato vas bosta ob 
obisku pričakali dve nasmejani oskrbovan-
ki. In ker je dobra volja nalezljiva, boste iz 
te sobe lahko velikokrat slišali prešeren 
smeh. Skrb za osamljenost je odveč.

Verjetno bi naša mama v kakšnem dru-
gem domu težko zaživela tako polno življe-

nje, kot ga živi sedaj. Lep, strpen in oseb-
ni odnos zaposlenih ter sester do oskr-
bovancev, dobra strokovna obravnava na 
vseh področjih, razne dejavnosti, nastopi 
pevcev, zborov, skupin (tu naj omenim ve-
sel in ganljiv dogodek pred novim letom: 
nastop ansambla Nemir, ki je s sodelova-
njem kar vsega »doma«, razveselil in obo-
gatil dan ne le oskrbovancem, temveč tudi 
nam, obiskovalcem) so dejavniki, ki naj-
več doprinesejo k dobremu počutju oskr-
bovancev, nam, njihovim sorodnikom pa 
vedenje, da so naši dragi svojci v res do-
brih rokah.

Hvala vsem zaposlenim in sestram za 
njihovo skrb in topel, ljubeč odnos do naše 
mame in vseh ostalih oskrbovancev. Dom 
Sv. Katarine je res dom z dušo.

Marjana Farazin in Lidija Zupan-Romšak

veliKa DrUŽina
Za Dom Sv. Katarine smo izvedeli po na-

ključju, ko smo iskali bivališče za našega 
ostarelega strica in kasneje še za teto. Bili 
smo več kot prijetno presenečeni nad oskr-
bo in skrbjo celotnega kolektiva. Zato bi se 
ob tej priložnosti radi iskreno zahvalili ce-
lotnemu osebju doma in sestram usmiljen-
kam, ki tako nesebično in res srčno skrbijo 
ter se zanimajo za vse svoje varovance in 
tudi za nas – sorodnike. Vsi lahko vidimo, 
da delate in dihate kot ena velika druži-
na, ki si pomaga med seboj, se spodbuja in 
vsak dan z dobro voljo opravlja svoje delo. 
Želimo vam še obilo uspehov in božjega 
blagoslova na tej poti.

Marta Vidmar  
– v imenu sorodnikov Marije Dolinšek
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hvala
Domu želiva sporočiti, da se zahvaljuje-

va celotnemu osebju doma svete Katari-
ne kjer lepo skrbite za stanovalce z zdra-
vstveno oskrbo, higieno, čistočo in prehra-
no. Vzamete si tudi čas za prijazno besedo 
ali pogovor z oskrbovancem ali njihovim 
svojcem - skrbnikom. Hvala!

Majda in Tone Kuhar

v DomU vlaDa veselJe
Ko sem teti prvič omenila, da je v Men-

gšu dom za starejše, ki ga vodijo usmi-
ljenke, je takoj izrazila željo, naj se poza-
nimam za njeno namestitev v ta dom. Po 
nekaj mesecih je bilo na naše veliko veselje 
to mogoče. Kljub vsemu me je le malo skr-
belo, ali ji bodo prostori in vzdušje v domu 
všeč. Ko sem se na dan sprejema popoldne 
oglasila pri njej, mi je takoj povedala, da 
jo je osebje zelo prijazno sprejelo in, da ji 
je soba zelo všeč. Kako je to pomembno! 
V taki situaciji prijaznost res veliko po-
meni. Ob nekem drugem obisku, ko sta 
k njej prišla stric in teta, je gospodinja z 
Oaze sama prišla vprašat, če morda želijo 
kavo. Zelo sta bila presenečena nad njeno 
prijaznostjo. Čez nekaj časa sem na obisk 
k teti, mamini sestri, pripeljala svoje star-
še, ki imajo kar nekaj strahu pred tem, da 
bi nekega dne morali v dom. Po obisku sta 
bila oba pozitivno razpoložena do bivanja 
v domu, kar je zame skoraj čudež. Ko sva 
čez nekaj dni odhajali od nedeljske maše v 
domu, je mama zadovoljno rekla, da bi tja 
še rada prišla. No, tega pa res nisem priča-
kovala. Hvaležni smo vsem, ki so bili in so 
vsak dan prijazni z našo teto in nami, ki 

jo obiskujemo, kar ni samoumevno. V tem 
domu se zelo čuti, da vse skupaj podpira 
požrtvovalna molitev redovnic, ki kljub 
starosti in onemoglosti še vedno živahno 
in hitro švigajo sem in tja, ter na različne 
načine še vedno prispevajo k življenju v 
domu in v diskretnosti živijo svojo redov-
no karizmo. Podprti z njihovo molitvijo 
tudi ostali zaposleni laže zmorejo vsako-
dnevne napore. V nekem miru in veselju, 
ki vladata v domu, se to zelo čuti.  

Olga Marija Bergant
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romanje na brezje  
ob dnevu bolnikov in invalidov

V petek, 19. junija 2015, sva s kolegi-
co sostanovalko Doma svete Katarine v 
Mengšu – Mileno Romšak, nepričakova-
no dobili sporočilo, da se lahko udeleživa 
romanja k Mariji Pomagaj na Brezjah. Žu-
pnijska Karitas je to romanje organizirala 
z avtobusnim prevozom in je Domu svete 
Katarine v Mengšu ponudila nekaj prostih 
mest. Bili sva prijetno presenečeni, da smo 
imeli poleg sester usmiljenk tudi oskrbo-
vanci možnost, da se jim pridružimo. 

Tako smo se ob 8-ih odpeljali proti Go-
renjski, čeprav vreme ni kazalo najlepšega 
dne. Po poti tja smo prepevali Marijine pe-
smi in tudi molili. 

Na Brezjah je bil glavni parkirni prostor 
skoraj poln avtobusov iz vse Slovenije, ne-
kaj pa je bilo tudi tujih registrskih številk. 
Udeležencem z vozički so takoj pri izsto-
pu ponudili prevoz slovenski skavti in nas 
prijazno popeljali na določeni prostor za 
vozičkarje pod velikim šotorom. Moram 
reči, da so to bili skoraj sami starejši mo-
žaki. Videla pa sem tudi zelo majhnega 
skavta. Kmalu so nam ponudili tudi toplo 
pijačo, kasneje pa še prigrizek. Ves čas je 
bila tudi možnost spovedi in obhajila. 

Udeležencev je bilo veliko, vendar je bila 
organizacija odlična, posebej za težje in-
valide. Kmalu so začeli prihajati visoki go-
stje, med njimi slovenski kardinal dr. Franc 
Rode in naš novi nadškof mons. Stanislav 
Zore. Ta nas je tudi nagovoril in nam vlival 

PrisPevKi stanovalcev in soDelavcev

upanje in zaupanje za priporočilo Mariji, 
zavetnici in priprošnjici ob vseh mogočih 
bolečinah, telesnih in duševnih. Posebej 
je bila lepa zahvala vsem, ki so omogočili 
in spremljali ostarele bolnike in invalide. 
Veliko je bilo ljudskega petja. Vsak udele-
ženec je poleg revij in slik z Brezij, dobil 
tudi priročno besedilo predvsem Mariji-
nih pesmi, ki so jih peli zbori in solo pevec 
frančiškan iz Kamnika. Na koncu nas je 
voditelj povabil k Mariji v baziliko. Ker pa 
je bila gneča velika in je grozila nevihta, 
nam je svetoval, naj bodo prošnje kratke, 
sicer pa Marija sama najbolje ve, kaj naj-
bolj potrebujemo. Še pred hujšim nalivom 
smo se rešili v avtobus in se zadovoljni in 
tudi zamišljeni vračali v Mengeš. Še v av-
tobusu so nas člani Karitas Mengeš spet 
pogostili. Za povabilo, prevoz in prijazen 
sprejem se prisrčno zahvaljujemo in želi-
mo uspehov pri njihovem humanitarnem 
delu. Tudi prijaznemu vozniku se lepo za-
hvaljujemo. 

Marija Dolinšek,  
Dom sester usmiljenk, Mengeš

Ljubi Jezus lahko noč,  
ti me varuj celo noč,  
če to noč umrla bom,  
sprejmi dušo v večni dom.  
Amen. 

pesem povedala sestra Benita



48

Žarki svete Katarine

Pejmo spat,  
Bog je zlat,  
Devica Marija,  
dušice napaja 
pa v sveti raj posaja. 

Pejmo še mi,  
da še nas napoji,  
da še nas posadi.

pesem povedala ga. Helena Tomelj

voščilo za god 
(iz okolice Komende)
Dons je Vaš god,  
Vam srečo voščmo povsod,  
na duš in na teles,  
pa kak everček tut vmes. 

Srečo vi imejte,  
Everček pa men dejte!

po spominu povedala ga. Dolinšek

Srečali smo mravljo 
Srečali smo mravljo,  
smo rekli ji gospa,  
ker take tanke noge ima  
in je tako pretegnjena.

pesem povedala ga. Plevel

Čez 300 let  
ne bomo več na svet' prepevali!

povedala ga. Bitenc

Po zajtrku se pogovarjamo kako se časi 
spreminjajo. Včasih je bilo tako, zdaj je 
drugače. Pa g. Kunstelj reče: »Ja, še ogle-
dalo sedaj drugače pokaže!«

K gospe Dolinšek pride na obisk nečak 
Boštjan. Sestra Antoneta ga objame čez 
ramena in ga vpraša: »No, kdo sem jaz?« 
Boštjan ji odgovori: »Teta župnik!«

Ga. Dolinšek in ga. Romšak sta šli na pra-
znovanje že pred kosilom. Pri kosilu reče 
gospodinja g. Žumru: »Zdaj so vam pa vse 
ušle!« Pa g. Žumer odvrne: »O, saj bodo 
prišle nazaj!«

G. Peterca je od svojca dobil belo vino. 
Gospodinja Silva reče: »Oh, jaz pa ne ma-
ram belega vina, bi me želodec bolel, če bi 
ga pila.« G. Peterca pa pravi:  
»A veste, kaj je dobro?« Gospodinja Silva 
povpraša: »Kaj?« G. Peterca odvrne:  
»Da mene ne!«

Zahvala nemirovcem
Fantje mladi in veseli 
lepe pesmi ste nam zapeli 
saj ste naša srca napojili 
z veseljem, srečo in ljubeznijo. 

A ljubezen do te pesmi naše 
kujte, kujte za naš slovenski svet, 
naj pesem Vaša iz grla zadoni 
in v naših srcih srečo prebudi. 

To pisano Vam je v zahvalo,  
beseda pa je moja srčna hvala,  
da postanemo kot bratu, brat,  
pri Gospodu pa njegov zaklad. 

zapisala Damjana Kravcar
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Kralj gora in ljudomrznik
Romantično komična čarobna igra  
s petjem

Napisana pred več kot 200 leti in jo je po 
svoji vsebini in namenu mogoče postaviti 
v današnji čas.

Igro je postavilo na oder letno gledališče 
Studenec in jo je bilo mogoče videti in po-
slušati v juliju in avgustu 2015 z več po-
novitvami ob petkih, sobotah in nedeljah 
zvečer. Predzadnja prestava je bila v sobo-
to, 29. avgusta. 

Tudi Dom svete Katarine je dobil nekaj 
vstopnic (po posredovanju gospe Damja-
ne Kravcar). Šest oskrbovancev in vod-
stvo Doma smo se z veseljem odzvali in 
kljub pozni uri smo uživali ob uspešnici 
dobrega besedila in zabave, komike ter 
prav posebno smešnih naključij in odlič-
nega orkestra. 

Plemeniti gospod Trapež je bil bogat 
podjetnik. Posojal je obubožanim ljudem 
veliko denarja na upanje. Tega mu nikoli 
niso mogli vrniti. Razočaran se je osamil z 
družino in služničadjo na svoje posestvo. 
Prepričan je bil, da je poleg odtujene dru-
žine, izgubil ves svoj vloženi denar ob času 
krize v neki denarni ustanovi. Postal je 
čudak, nezaupljiv LJUDOMRZNIK. Dobri 
duh – KRALJ GORA mu prikaže njegovo 
početje. Bogataš je spregledal svoje življe-
nje in početje in svoje napake. Spremenil 
je odnos do svoje žene (tri žene so že prej 
umrle!), odnos do svoje hčere in njenega 
ženina – slikarja, posebno pa ravnanje s 
služničadjo in rešil bede številno oglarje-
vo družino. 

Ljudska igra je ugajala preprostim lju-
dem, prav posebno zaradi težkih gospo-
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darskih in političnih razmer raznih dik-
tatorjev tedanje Evrope. Tako so podobne 
igre ostale privlačne tudi za današnji čas. 
Glavni igralci so bili izkušeni gledališčni-
ki, ostali pa domači nastopajoči amaterji 
zrele in mlajše generacije in bili zato tako 
sprejemljivi za različne obiskovalce ljud-
skega gledališča. Teh udeležencev je bilo še 
v naši, predzadnji letošnji uprizoritvi pol-
no gledališče. 

Kljub pozni uri smo se, obogateni za 
marsikatero spoznanje, vračali domov in 
se še dolgo pogovarjali o predstavi in nje-
nih akterjih. Zahvaljujemo se vsem, ki so 
nam omogočili lep kulturni večer in celo-
tnemu ansamblu želimo še novih uspehov 
v naslednjih letih. 

po spominu zapisali  
Milena Romšak in Marija Dolinšek

Iz pesmi 
Jaz pa pojdem na Gorenjsko

Štajerke me bodo spaševale,  
Štajerke me bodo spraševale,  
Štajerke me bodo spraševale,  
kje sem pušeljček dobil?

Men ga je Kranjica dala,  
men ga je Kranjica dala,  
men ga je Kranjica dala,  
moj'ga srca ljubica.

zapela ga. Angelca Kern
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Draga mama!
Vem, vsako se prične s pozdravom, pa 

bom vendarle začela to pismo drugače - z 
besedo življenje.

Dobro veš, da so mi minila otroška leta, 
ki se jih zelo spominjam. Prepevala si mi 
pesmice, pripovedovala pravljice in me 
tako marsikdaj zazibala v sladko spanje. A 
ta leta so že minila. Danes sem odraslo de-
kle, dekle življenja; dekle, ki so ga poznali 
le redkokateri, danes pa je krog njenih pri-
jateljev velik. Živim življenje bolnika.

Gotovo se boš začudila, zakaj Ti pišem. 
Mogoče bo Tvoja prva misel: gotovo je iz-
gubila voljo do življenja in namerava nare-
diti samomor. Ne, to ni res! Zmotila si se! 
Veš, naj Ti kar takoj napišem: življenje je 
umetnost in borba. Vživela sem se v življe-
nje bolnika. Priznam, včasih je bilo težko, 
borila sem se sama s seboj. A zmaga je bila 
moja. Danes je to življenje lepo, včasih lep-
še kot življenje zdravega dekleta, ki drvi  
z mislimi in dejanji z vso brzino in nihče 
je ne more ustaviti. Ne misli na posledice. 
Ko pa je vse že za njo, se šele zave, kaj se 
je zgodilo. Da pa bi to prekrila, priteče k 
zdravniku ali pa kar sama naredi gnusno 
dejanje - splav.

Ti nisi naredila tega. Vem, veliko si pre-
stala pred in po mojem rojstvu. Ljudje so 
govorili marsikaj, ko si me nosila v naro-
čju, se posmehovali, ko si me še dokaj do-
raslega otroka vozila v otroškem vozičku. 
Ti pa si držala glavo pokonci in skrila mar-
sikatero solzo. Nisi takrat vzela življenja 
meni in ne sebi.

Zato Ti, draga mama danes rečem: »Hva-
la za Tvojo ljubezen in življenje.«

zapisala Damjana Kravcar

mama,
brez tebe na svetu bilo bi hudo, 
ob tebi in s teboj mi res je lepo, 
saj življenje je lepo, ki ga živim,  
saj ljubezni je polno, 
ki po njej hrepenim 
in blagoslovov obilo zato Ti želim.

zapisala Damjana Kravcar

prispevke zbrali: Silva Rajer,  
Marjeta Pestotnik, s. Antoneta Demaj,  

Klemen Jerinc
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Zakaj potrebujemo spomin?
Spomin je miselna aktivnost, ki med 

drugim omogoča priklic informacij, ki se 
jih je človek v življenju naučil (procedural-
ni spomin), oziroma jih je doživel (epizo-
dični spomin). Ohranjanje in utrjevanje 
spomina je pomembno, da lahko upravlja-
mo s časom, primerjamo preteklost s pri-
hodnostjo in da s pomočjo shranjenih in-
formacij predvidevamo in načrtujemo pri-
hodnost. Brez spominskih sposobnosti bi 
se na vsako situacijo odzvali tako, kot da 
jo doživljamo prvič. 

Spominski sistem je osnova delovanja 
mnogih kognitivnih funkcij, hkrati pa je 
tudi pomembno odvisen od delovanja dru-
gih kognitivnih procesov. S pomočjo ko-
gnitivnih procesov namreč pridobivamo 
informacije (čutenje), jih organiziramo in 
ohranjamo (zaznavanje, učenje, spomin), 
predelujemo in modeliramo (mišljenje), 
komuniciramo (govor) ter integriramo 
(zavest).

Spominske sisteme lahko ločimo glede 
na njihovo trajanje: senzorni spomin traja 
nekaj delcev sekunde, kratkoročni spomin 
je zelo kratkega časovnega obsega in tudi 
majhne zmogljivosti, dolgoročni spomin 
pa ima neomejeno zmogljivost in neome-
jeno trajanje. Te tri vrste spomina lahko 
po svoji funkciji razporedimo drugega za 
drugim, to pomeni, da vsaka informacija, 
ki jo človek sprejme, prispe najprej v sen-
zorni spomin in običajno prek kratkoroč-
nega spomina potuje naprej v dolgoročni 
spomin. Dolgoročni spomin je torej do-

končen spomin, iz katerega človek prikli-
če vse informacije, ki so bile sprejete pred 
več kot 20 minutami. Seveda se lahko te 
informacije tudi pozabijo po določenem 
času oziroma lahko izginejo zaradi inter-
ference, prepletanja starih in novih infor-
macij ali zaradi posameznih poškodb spo-
minskih sistemov.

Kako ohranjamo bistrino spomina?
Ko govorimo o bistrini spomina, ima-

mo v mislih ravnovesje med pomnjenjem 
in pozabljanjem. Sposobnost pomnjenja se 
kaže kot učinkovitost procesov, s katerimi 
shranjujemo informacije in jih izročamo 
dolgoročnemu spominu. Pri pozabljivosti 
pa je pomembno ločevati med normalno, 
starostno in bolezensko pozabljivostjo. 
Kako dolgo se bo informacija ohranila v 
dolgoročnem spominu, je odvisno pred-
vsem od tega, kako pogosto informacijo 
uporabljamo in jo s tem obenem ponavlja-
mo in kako zapomljiva je bila informacija.

Za ohranjanje bistrine spomina je po-
trebno učinkovito procesiranje informa-
cij, ki vključuje več procesov (pozornost, 
shranjevanje, sprejemanje, organizacija in 
obnavljanje informacij), ki so med seboj 
tesno povezani. Procesiranje informacij je 
treba prilagoditi lastnostim in sposobno-
stim posameznika. Za učinkovito procesi-
ranje informacij so potrebni:

•	 vključevanje	 različnih	 čutil	 (barv,	 vo-
njev, okusov),

•	 povezovanje	informacij	s	stvarmi,	ki	so	
že poznane,

o sPominU
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•	 organiziranje	 informacij	 (beležke,	 mi-
selni vzorci)

•	 in	 ponavljanje	 naučenega	 glede	 na	 in-
dividualni učni stil (slušni ali vizualni 
tip).

Kaj je značilno za spomin v starosti?
Izsledki raziskav potrjujejo splošno pre-

pričanje, da spominske funkcije s staro-
stjo pešajo. Upad spomina je odvisen od 
različnih okoliščin in ne zajame vseh spo-
minskih funkcij enako izrazito. Starostni-
ki imajo dokazano težave s pozornostjo, z 
zmanjšanjem reakcijske hitrosti in kapa-
citete kratkoročnega spomina. Prav tako 
imajo včasih težave s priklicem informa-
cij, ki so jih shranili v dolgoročnem spomi-
nu (shramba neomejenih zmogljivosti in 
neomejenega trajanja). Pogosto se ne mo-
rejo spomniti določenega podatka (imena, 
dogodka), a jim ga po daljšem premisleku 
uspe priklicati v spomin. 

Starostniki imajo slabši epizodični spo-
min (spomin na pretekle dogodke, ki so se 
človeku zgodili), manj pa imajo prizadet 
semantični spomin (spomin na podatke, 
ki niso vezani na prostor in čas) in povsem 
ohranjen proceduralni spomin (znanje o 
tem, kako izvajati določene procese, od gi-
balnih do umskih veščin).

Prave motnje spomina so pri starostni-
kih največkrat prvi znak resnih težav, ki 
jih je treba zdraviti tudi z zdravili in se pri 
veliki večini bolnikov postopoma slabšajo. 
Vsekakor pa je pomemben podatek, da se 
pri nekaterih bolnikih težave s spominom 
in drugimi spoznavnimi (kognitivnimi) 
sposobnostmi z leti ne povečujejo in se ni-
koli ne razvije demenca, pri drugih pa te-
žave sčasoma celo minejo.
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ali lahko preprečimo pešanje  
spomina?

Upadanje spomina je povezano z našo bi-
ološko starostjo in tudi z drugimi dejavni-
ki, ki pospešujejo staranje naših možgan-
skih celic. Med dejavnike tveganja spadajo 
tudi: okvare v delovanju možganov zara-
di pomanjkanja kisika, obsevanje, strupi 
v okolju, vnos škodljivih snovi (alkohol, 
pomirjevala) itd. Sami si lahko učinkovi-
to pomagamo z upoštevanjem nasvetov za 
zdravo življenje, ki vključujejo intelektual-
no, fizično in družbeno aktivnost, s pred-
pisanim zdravilom pa vam lahko pomaga 
tudi vaš zdravnik.

Ojačevalci spomina (učinkovine za ob-
navljanje živčnih celic, med katere uvršča-
mo piracetam (Nootropil®), psihostimu-
lansi, antidepresivi, kofein itd.) delujejo 
na možgane in spreminjajo našo sposob-
nost mišljenja oziroma spoznavanja. Prav 
tako pa lahko varno in preprosto prek mi-
selnega treninga spreminjamo možgane 
(učenje, vaje za vadbo spomina in pozor-
nosti, psihoterapija itd.).

Dejstvo je, da konstantna miselna ak-
tivnost, ki presega vsakdanjo rutino in 
monotonijo, pripomore k boljši kakovo-
sti življenja ter izboljša spomin in druge 
spoznavne sposobnosti. Znanstvene raz-
iskave potrjujejo, da ostajajo naši možga-
ni dinamični do pozne starosti in zato je 
smiselno, da redno izvajamo vaje za vadbo 
spomina in pozornosti ter s tem utrjujemo 
različne miselne poti in obnavljamo pove-
zave med živčnimi celicami.

Vir: Šešok S., Spomin – Kaj je to in kako  
deluje? Zdrav Vest 2006; 75: 101–4

Zbral: Klemen Jerinc, socialni delavec
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Zdravnik je vprašal ženo: 
»Kako to, da niste opazili, 
da je vašega moža infarkt?« 
»Saj se mi je zdel nekam 
čuden ... po dvajsetih letih 
je spet enkrat rekel: 'Žena, 
moje srce!'...«

Sredi puščave ob oazi vpra-
ša turist Arabca: »Koliko je 
do naslednje vasi?« 
»Dva dneva naravnost, 
nato pol dneva levo, pa še 
en dan desno.«

Izrek izkušene ženske: 
»Moški ne bodo nikoli od-
rasli, samo starejši, starejši 
in starejši bodo ...«

Janez se dela norca iz 
Franceta: »Sem slišal, da 
si včeraj pijan sredi Grosu-
pljega karjolo vozil! Ško-
da, da te nisem videl! To je 
moral biti smešen prizor!« 
»Saj nisi mogel gledati tega 
prizora - ko pa si bil v kar-
joli!«

Različna obravnava  
bolnikov
Dva bolnika sta hkrati od-
šla k zdravniku z istim 
zdravstvenim problemom. 

Oba sta imela resne teža-
ve s hojo. Zdi se, da bo pri 
obeh potrebna zamenjava 
kolka. 
Prvi pacient je bil pregle-
dan z rentgenom v rednem 
delovnem času. Po preu-
čitvi slik je bila odrejena 
operacija. Termin: v enem 
tednu. 
Drugega bolnika je ambu-
lantni zdravnik poslal k 
specialistu. Naročen je bil 
čez osem tednov. Po preuči-
tvi slik je specialist odredil 
operacijo. 
Termin: čez pol leta. 
V čem je razlika? 
Prvi pacient je nemški ov-
čar Runo, drugi pa sloven-
ski upokojenec.

Kaj je največja tragedija v 
življenju cigana? 
Alergija na baker.

Bolnik pride k zdravniku. 
Ta ga preiskuje do onemo-
glosti, na koncu pa reče: 
»Ne morem in ne morem 
odkriti kaj vam je, ampak 
mislim, da je kriva pijača.«  
Pacient odgovori: »Nič hu-
dega, bom pa prišel, ko bo-
ste trezni.«

Janez pride k psihiatru: »V 
spanju govorim.«  
Psihiater: »To ni nič poseb-
nega, to se dogaja veliko 
ljudem.«  
»Ampak meni se smejijo so-
delavci v celi upravni enoti.«

Janezek: »Mama, jaz bi rad 
imel bratca ali sestrico!«  
Mama: »Ati je na ladji, ko 
se vrne, se bom pogovorila 
z njim.«  
Janezek: »Zakaj ga pa ne bi 
presenetila?«

Dve znanki se pogovarjata: 
»Sem slišala, da si se loči-
la.« »Ja, je delal z menoj kot 
s psom.« »Kako?« »Je hotel, 
da bi mu bila zvesta.«

Stranka v trgovini: »Možu 
bi rada kupila eno lepo kra-
vato, takšno, ki 
bi poudarila njegove oči.« 
Trgovka: »Vsaka kravata 
lahko moškemu poudari 
oči, samo dobro jo je 
treba zategniti.«

Zakaj se reče 'materni je-
zik'? Zato, ker očetje redko 
pridejo do besede.

ste PosKrbeli Za smeh?
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Ah, kako sem bil srečen s 
to žensko. Potem pa se je 
zgodilo to, česar sem se 
najbolj bal. Spakirala je ku-
fre, pustila moža in prišla 
živet k meni.

SMS možu: 
»Pojdi danes po otroka v 
vrtec.« 
PS: »Ne skrbi, te bo on pre-
poznal!«

Kaj je klofuta? Ročni vnos 
informacij ...

'Vegetarijanec' je stara indi-
janska beseda za 'slab lovec'.

Otrok, ki bi se zgledoval po 
naših politikih, bi končal v 
popravnem domu.

Ansambel
Natakar: »Ali vaš ansambel 
zaigra tudi kaj po želji go-
stov?« »Seveda!« 
»Potem pa članom ansam-
bla povejte, naj zaigrajo bi-
ljard, da bom lahko v miru 
pojedel večerjo.«

Opica
»Simon, kaj bi bil rad, če bi 
se še enkrat rodil?«, vpraša 
sošolka Cilka. »Opica.« 
»To pa ne. Dvakrat ne mo-
reš biti isto.«

Tovornjakar
Šofer tovornjaka ustavi 
prostitutki: »Kaj narediš za 
50 evrov?« 
»Vse!« 
»No, pol mi boš pa pomaga-
la cement dol zložit!«

Gorenjec v čistilnici
Gorenjec se v čistilnici raz-
burja: »Ne bom plačal tega 
računa! Prati sem dal samo 
dve srajci, tu pa je še kup 
drugih stvari!« 
»Gospod, v žepih vaših 
srajc smo našli še dve maji-
ci, tri pare nogavic in dvoj-
ne spodnje hlače.«

V kadetski šoli profesorica 
predmeta Prva pomoč bodo-
čim policistom razlaga: 
»Osebe z omrzlinami pona-
vadi masiramo s snegom.« 
»Kaj pa poleti?« vpraša 
eden od kadetov.

Poslovodja gradbišča delav-
cu naroči, naj nekje poišče 
samokolnico in mu jo pri-
pelje. Po dolgem času po-
slovodja zagleda delavca, ki 
pelje samokolnico naloženo 
v drugi samokolnici. 
»Zakaj si pa pripeljal dve, saj 
sem ti naročil samo eno?« 
»Pa menda ja niste mislili, 
da vam jo bom prinesel na 
ramenih?« odvrne delavec.

Avion dvosed se zruši na 
vaško pokopališče. Poli-
cista napišeta poročilo o 
ogledu: »... na kraju nesreče 
sva našla 3500 mrtvih ...«

Štajerc vpraša Ljubljanča-
na: »Kako se najhitreje pri-
de do Kliničnega centra?« 
Ljubljančan prizadevno: 
»Zaprite oči, prečkajte ce-
sto in tam boste v 
desetih minutah.«

Mihec bere knjigo. Ko 
mama vidi naslov knjige, ga 
vpraša: »Mihec, zakaj bereš 
knjigo o vzgoji otrok?« 
»Nadziram, ali me pravilno 
vzgajata!«

»Očka, kdo je bil v tvojih 
otroških letih najbolj pa-
meten?« 
»Moji starši.« 
»Kdo pa je danes najpamet- 
nejši?« 
»Danes ste najbolj pametni 
otroci.«  
»Ubogi očka. Ti pa res ni-
koli nisi bil pameten.«

Vsa razkuštrana in neure-
jena gospodinja z vedrom 
smeti priteče k smetnjaku 
in vpraša smetarja: 
»Ali sem prepozna?« 
»Ne, kar skočite noter!«
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Nujni primer
»Ali je tam reševalna posta-
ja?« 
»Da.« 
»Prosim, povejte, ali je člo-
vek, ki ob šestih zjutraj na 
ves glas navije trobento in 
spravi vse pokonci duševno 
zdrav?« 
»Ne ni.« 
»Potem pa pošljite rešilca!« 
»Na kateri naslov pa?« 
»V vojašnico.«

Včeraj je v kuhinji eksplodi-
rala plinska jeklenka. Naju 
z možem je vrglo na dvori-
šče. Kakšno doživetje. Po 
ne vem koliko letih sem šla 
ven skupaj z možem.

Mož vstopi v kopalnico in 
želi oprati majico v pral-
nem stroju. Gleda gumbe 
na stroju, a po dveh minu-
tah razmišljanja nima poj-
ma, kako. 
Mož: »Kateri program je 
potrebno vklopiti za pranje 
majice?« vpraša ženo. 
Žena: »Ali je majica bomba-
žna ali sintetična?« 
Mož: »Ne vem!« 
Žena (znervirano): »Kaj 
piše na majici?!« 
Mož: »Laško je zakon!«
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Osel in sorodniki
Se pelje župnik z avtom in 
naleti na mrtvega osla, ki 
leži na cesti, pa pokliče po-
licijo in reče: »Tukaj župnik 
Anton, imate enega mrtve-
ga osla na cesti, pa sem ho-
tel, da ga umaknete, da se 
ne bi kdo zaletel v njega.« 
Dežurni policaj se hoče 
malo pošalit in reče; 
»Gospod župnik, ali ste mu 
že zmolili očenaš?« 
»Še ne, sem hotel najprej 
obvestiti najbližje sorodni-
ke.«

Ženska se pritožuje arhi-
tektu, ki je projektiral hišo, 
da se tla in zidovi nezno-
sno tresejo, ko pelje mimo 
hiše avtobus. »Tresenje je 
tako močno, da me skoraj 
vrže iz postelje. Če misli-
te, da pretiravam, preiz-
kusite!« Arhitekt res leže v 
posteljo. V tem hipu vsto-
pi mož in začuden zavpije: 
»Kaj pa vi v moji postelji?!« 
»Saj vem, da mi ne boste 
verjeli: na avtobus čakam.«

Učiteljica: »V katero skupi-
no uvrščamo kače naočar-
ke?« 
Ivica: »V skupino kratkovi-
dnih.«

Raje imam mamino sestro 
kot pa svojo. Mamina se-
stra mi je tetka, a moja mi 
ni nič!

Moja mama ima dojenčka v 
trebuhu, kako pa ga je poje-
dla, pa na žalost ne vem. 

Na mame se ne smemo jezi-
ti, one so koristne. 

Kadar se dva zaljubljena 
prvič poljubita, padeta in si 
vsaj eno uro ne opomoreta. 

Polotok je otok ki še ni do-
končan. 

Babi je debela, ker nas ima 
zelo rada. 

Starejši, kot je človek, draž-
ji so njegovi zobje.

Deklice ne morejo stoje lu-
lati zato, ker se nimajo za 
kaj držati.

Kadar babico bolijo zobje, 
jih enostavno da v čašo.  

Jaz nimam več babice, so jo 
posadili  v zemljo. 

Nekoč sam bila tako bo-
lana, da sem imela 40 kg 
temperature. 

A morajo mame tudi jesti 
travo, da bi jim iz prsi teklo 
mleko? 

Na Marsu ni življenja. Ata 
pravi, da je to hipotenuza.

Izraelci so naredili zlato 
tele, ker niso imeli dovolj 
zlata za zlato kravo.

Švicarske krave se gojijo za 
pridelavo čokolade.

Prebivalkam Sardinije reče-
mo Sardine. 

Da bi bila dobra, medicin-
ska sestra moram biti po-
polnoma sterilna.

Doktorji pravijo, da so smr-
tnonosne bolezni najhujše. 

Ko se je rodil moj mlajši 
bratec, so ga morali dati v 
akumulator. 

Metulj je insekt iz družine 
helikopterjev.

otroŠKe moDrosti
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Zoološki vrt je super stvar. 
Tam lahko vidimo  živali, 
ki ne obstajajo.

Življenjsko zavarovanje je 
denar, ki ga dobi tisti, ki 
preživi smrtni slučaj. 

Razlika med vasjo in me-
stom je ta, ker je trava na 
vasi iz enega dela, a v me-
stu pa je prekinjena.

Ne vem, koliko sem stara, 
ker se to stalno spreminja. 

Zelo sem se ustrašil, ko 
je mama zbolela. Pomislil 
sem, da nam bo ata kuhal. 

Ne razumem, zakaj se mama 
toliko jezi, če razbijem vazo. 
Saj je bila zelo stara in kitaj-
ska, ne pa naša! 

Vsi psi imajo radi vodo. Ne-
kateri celo tako, da v njej 
tudi živijo. To so morski psi. 

Akvarij je malo stekleno 
morje, kjer živijo domače 
ribe. 

Posvojitev je boljša mo-
žnost kot pa rojstvo. Tako 
lahko starši sami izberejo 
otroka, ne pa da dobijo kar 
enega, ki jim ni všeč. 

Papež živi v Vakuumu. 

Vse ribe nosijo jajca, le ru-
ske imajo kaviar. 

Krave ne smejo hitro teči, 
da ne bi polile mleko. 

Pri nas, se moški lahko 
oženi s samo eno ženo. 
Temu se reče monotonija.

Moja sestra je spet konča-
la razred z odličnim, vse 
same petice. Ona mi to dela 
zanalašč! 

Babi je odšla na drugi svet. 
Zdaj tudi mi imamo neko-
ga v tujini!  

Najkoristnejša žival je svi-
nja. Od nje lahko uporabi-
mo vse, meso odspredaj in 
odzadaj, kožo za čevlje, šče-
tine za ščetke in ime za po-
litike! 

prispevke zbrali: Andreja 
Boršič, Klemen Jerinc, Dušan 

Osolin in Marija Šterbenc

Vir: http://static.genspot.com/files/images/goslar/__tfmf_2drbvs452o5d5i55b4mn
2knl_417100a9-1265-40fc-af9a-d9adf6d21af2_0___selected.jpg
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Bregove rek objekt  
med sabo povezuje, 
nad prepadi ziblje se,  
mnogim pot skrajšuje. 
(TSOM)

Kadar si bolan,  
ti predpiše ga zdravnik, 
če pa ješ ga, ko si zdrav,  
boš postal bolnik.  
(PURIS)

Perilo, oblačila  
so temu stričku hrana, 
ko jih prežveči,  
znova so čista in oprana. 
(INLARP JORTS) 

sive celice

Na sobna tla  
je ta zadeva položena, 
smet marsikatera je podnjo 
pometena.  
(AGORPERP)

Kadar zmanjka toka  
in ni luči nobene, 
njen vroči plamen temo  
okrog nas prežene.  
(AČEVS)

Lahko je dolga, kratka,  
plastična, lesena..., 
za skok na glavo v lonec  
le je izučena.  
(ACINLAHUK)

Rdečeglave sestrice  
v škatlici tičijo, 
če igraš se z njimi,  
požare povzročijo.  
(ECILAGIŽV)

Majhna je, ploščata  
in okrogle oblike, 
v njej pa so zaloge glasbe, 
znanja velike.  
(DC)

Nič užitni gobi ni  
podobna tale stvar, 
le čistoča šolske table  
ji zares je mar.  
(ABOG)

Kadar stopiš nanjo,  
se ti nesramno zlaže, 
in več kilogramov,  
kot ti je všeč, pokaže. 
(ACINTHET)

UGanKe
Na koncu vsake uganke je rešitev zapisana od zadnje črke proti prvi.

sUDoKU

Vir: https://www.google.si/search?q=sudoku+print&client=fir
efox-b&biw=1600&bih=791&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ved=0ahUKEwjyoIyPvv_MAhXLtRQKHbYjB5gQsAQIIg
#imgrc=KtWB71DouRNDwM%3A
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Vir: https://www.google.si/search?q=labirint&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjDn5XKuv_MAhXDvBQKHQlJAcsQsAQIGg&bi
w=1600&bih=791#imgrc=TYFReiisAeU0sM%3A

PomaGaJ Čebelici naJti Pot Do roŽic 

Hladen je,  
ko ga nihče ne potrebuje, 
ko ogret je,  
po perilu rad potuje.  
(KINLAKIL)

Svinčnik vanj potisni,  
ko je zlomljen, top, 
za ostrenje  
pa ne uporabljaj zob! 
(KEČLIŠ)

Vir: http://www.oma.si/Ang/main.
asp?id=16E2C7FF

PoiŠČi raZliKe

Vir: http://www.zmajcek.net
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OLESENELI
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NASLOV

NA[ 
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(ANTON)
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SEVERNE
POLOBLE

^USTVENA
PRETRE-
SENOST

PRIPADNIK
ALPSKE

RASE

GORA
BLIZU

TRIGLAVA

TABORI[ -̂
NIK

V MESTU
DACHAU

ITALIJAN-
SKI

IGRALEC
VALLONE

PREBI-
VALEC
ENE

OD CELIN

PESEM
GREGORJA
ZAFO[NIKA

RASTLINA
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PRESA-
DITEV

ZNAK PRI
ELEKTRON-

SKEM
NASLOVU

PRETEO,
RAVSANJE

PRIPADNIK
DOLO^ENE
STRANKE

STO
KVAD-

RATNIH
METROV

SPODNJA
PLOSKEV

METAL
(PO

SLOVEN-
SKO)

NEBE[KI
KRILATI

SEL

[EF
NA ZAHODU
(PONA[ENO)

KAMEN
NA OGLU

PISATELJ
TAV^AR

OLEG
VIDOV

JAVNO
SMETARSKO
PODJETJE

GLAVNO
MESTO

TUR ÎJE

HRVA[KA
UGANKAR-

SKA
REVIJA

@ARKI
SVETE

KATARINE

@ARKI
SVETE

KATARINE

@ARKI
SVETE

KATARINE 
 

GESLO
KRI@ANKE

@ARKI
SVETE

KATARINE

IME IN
PRIIMEK

KOT
ZNAKA

VELJAV-
NOSTI

VULKANSKA KAMNINA
Z VOTLINICAMI

KME^KI
KOMPOT

@ENSKO
IME

ZDRAVILO
Z OPIJEM

23. IN 6.

DISNEYEV
JUNAK,

RACMAN

MESTO
V EGIPTU
(PREKOP!)

RUDI
AH^AN

PESNICA
BUDAU

NASPRO-
TOVANJE

POVZPET-
NIKI

PESEM
HVALNICA

JAKOB
ALJA@

RUDI
AH^AN

ZNAK
ZA NATRIJ

NEM. FIZIK
(GEORG)

NOVO
MESTO

MANEKENKA
(MELANIJA)

IZGUBA
@IVLJENJ-

SKIH
SIL

ENAKI
^RKI

LUKA V
IZRAELU

23. IN 15.

DE@ELE
NA VZHODU

LJUBITELJ
LEPOTE

PAPIR ZA
KOPIRANJE;
TUDI DOBA

ZAHODNI GERMAN,
PREDNIK FURLANA

FRANCOSKI
ANTON

KNJI@EV-
NIK (FRAN)

PRVA
@ENSKA

SKANDI-
NAVSKI
DROBI@

DIVJE RACE

OGROMNOST

HINKO
SMREKAR

POLITIK
(BARACK)

VZVI[EN
PROSTOR

NINA
IVANÎ

HI[NI
SVET

DAVID
NIIVEN

PRETAKA-
NJE SOLZ

IGRALEC
ASTAIRE

SNOV BREZ
OBLIKE

TOVARNA
V KRANJU

SLIKAR
MAVEC

SANITETNI
MATERIAL

ODTISI NOG
NA PODLAGI

NEZNANI
LETE Î

PREDMETI

MAJHEN
DIVAN

LESENI
SPOJ

Ga. Tinca celo popoldne hodi naokoli in 
se odpravlja domov. G. Srečko jo hoče 
malo zamotiti in ji reče, da gre on pa jutri 
v Zagreb, na semenj. Tinca slabo sliši in 
ga vpraša: »Kaj boste pa vsejali?«

Ga. Tinca globoko zamišljena reče:  
»O, mi bomo vsi prišli v nebesa!«  
Ga. Zofka jo presenečeno pogleda in vpra-
ša: »Kako pa to veš?«  
Tinca: »V peklu je že vse zabasan.«
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ZavoD UsmilJenK 
duhovno-karitativni  
in prosvetni zavod

Dom svete Katarine

Zavrti 45, 1234 mengeš

telefon: 059 365 400
telefaks: 059 365 401
e-pošta:  
dom.sv.katarine@zavod-usmiljenk.si
www.zavod-usmiljenk.si

Z upanjem  
v jesen življenja


