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Prazniki in obredi 

 

  Velika noč – 1. april 
je največji krščanski praznik, na katerega se praznuje Jezusovo 
vstajenje. Je premakljiv praznik, odvisno od datuma velike noči pa 
se spreminjajo tudi datumi nekaterih drugih cerkveni praznikov in 
pust. Na prvem ekumenskem koncilu v Nikeji so določili, da se 
veliko noč praznuje na prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni. 
Velika noč je lahko med 22. marcem in 25. aprilom. 

 

       Dan norcev – 1. april 
je neuradni praznik, ki izvira iz 18. stoletja, ko je 
dvorni norec nasmolil kralja Ludvika XIV. Na ta dan 
so v navadi potegavščine, ki jih objavljajo tudi TV in časopisi. 
»Prvi april je dan, ko se spomnimo, kaj smo ostalih 364 dni v letu.« 
- Mark Twain 

 

       Velikonočni ponedeljek – 2. april 
je dela prost dan in je tako državni, kot cerkveni praznik. Ta dan 
kristjani namenjajo obiskovanju bližnjih in deljenju veselja ob 
Jezusovem vstajenju. Ponekod pa so v navadi tudi posebne igre, kot 
sta trkanje in sekanje pirhov. 
 

   Svetovni dan zdravja: 7. april 
Na ta datum je bila pred 68 leti (leta 1948) ustanovljena Svetovna 
zdravstvena organizacija (ang. WHO). 

 

Svetovni dan Zemlje: 22. april 

je letni dogodek namenjen osveščanju glede varovanja okolja na 
Zemlji. Praznovanje se je prvič organiziralo 1970. leta in ga zdaj 
koordinira globalna mreža Dneva Zemlje. Dogodek vsakoletno 
praznujejo v več kot 192 državah. 
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Svetovni dan knjige: 23. april 

... in avtorskih pravic je namenjen promociji branja, založništva in 
avtorskih pravic. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki praznik 
knjige praznuje en teden. Ob priložnostih dneva knjige je bilo 
predstavljenih kar nekaj predlogov, kako narediti povprečnemu 
bralcu knjigo bolj dostopno. Tudi ta, da bi se davek na knjige ukinil 
ali vsaj zmanjšal iz zdajšnjih 20% na 8% vrednosti knjige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan upora proti okupatorju: 27. april 
(včasih samo dan osvobodilne fronte ali dan OF) je slovenski 
državni praznik. OF je bila sicer ustanovljena dan prej, 26. aprila 
1941, v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sestali 
predstavniki nekaj političnih strank in kulturnih delavcev. To so bili: 
Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler (za KP), Josip Rus (za Sokole), 
Tone Fajfar (za krščanske socialiste), Ferdo Kozak, Franc Šturm in 
Josip Vidmar (za slovenske kulturne delavce). Prvotno ime ob 
ustanovitvi je bilo »Protiimperialistična Fronta.« 

 

 

Povzeto po spletnih virih (Wikipedija in rtvslo.si). 
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Stari slovenski pregovori 

 

Če malega travna sneži, siromaku zemljo gnoji. 

Če malega travna rado grmi, slane se bati več ni. 

Slana malega travna je bolj nevarna, kot poleti toča in suša soparna. 

Če sončen je mali traven in suh, bo veliki traven za lepo vreme gluh. 

 
 

Predvideni prihajajoči dogodki v aprilu 

 
4.4. 2018 – Predstava dnevnega centra PUHOVA z 
vrtcem, ob 10h in delo na vrtu ob 15h ob pomoči dijakov 
iz dijaškega doma Bežigrad 
 
Med 9. 4. 2018 in 13. 4. 2018 lahko cel teden pomagate 
pri urejanju domskega vrta. Vabljeni. 
 
11.4.2018 – ob 9:30 se zberemo v glavni jedilnici Doma, 
kjer bo potekala TOMBOLA, s prostovoljci iz Krke. Ob 16h 
pa bo nastopila folklorna skupina KD Črnučan 
 
18.4.2018 – bo v Domu potekala modna revija trgovine 
Senior 
 
25.4.2018 – bo znova z nami folklorna skupina KD 
Črnučan 
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VELIKONOČNA SIMBOLIKA 

 Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan 

praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Velika noč je praznik veselja in upanja, 

saj je po krščanskem izročilu Jezus na ta dan s svojim vstajenjem presegel 

telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje za odpuščanje grehov in 

posmrtno življenje v nebesih. 

 Velikonočne tradicije se v veliki meri razlikujejo od države do države. Po 

tradiciji je na veliki petek zapovedan strogi post, na veliko soboto se žegnajo 

(blagoslovijo) jedila, ki se potem zaužijejo na velikonočni zajtrk. Na velikonočno 

nedeljo so v Sloveniji v navadi vstajenjske procesije. Praznik sam ima korenine v 

judovstvu in v starih poganskih navadah, ko so praznovali prihod pomladi. V 

Sloveniji prazniku rečemo tudi Vuzem. 

 

 Zgodnje kristjane so krščevali na predvečer velike noči in tudi danes 

odrasle osebe običajno krstijo na ta praznik. Ker je Kristus vstal iz kamnitega 

groba podobno, kakor pišče pride iz jajca, kar pa se enači s pomenom krsta kot 

vstopa v novo življenje, je jajce tako znamenje Kristusovega vstajenja, kot krsta. 

Izmenjevanje velikonočnih jajc (pirhov) izhaja že iz starih poganskih navad. Jajca 

predstavljajo ljubezen in prijateljstvo ter celotno stvarstvo kot kozmično jajce. 
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 Veliko noč pa zaznamuje še veliko drugih simbolov; 

Velikonočne jedi so tipično pobarvana jajca (pirhi, pisanice), prekajeno meso, 

sol, hren, redkvice, mlada čebula, žolca, potica, sladek in odišavljen kruh. 

Katoliki jih pred velikonočnim zajtrkom prinesejo na blagoslovni obred – žegen. 

Kos nekvašenega kruha se je v znak spomina na Jezusovo žrtev. 

Rdeče vino se pije v znak spomina na Jezusovo kri, ki je bila prelita za vse ljudi. 

Pomladno cvetenje velikonočnega cvetja je simbol Jezusovega vstajenja od 

mrtvih. Lilije spominjajo na Jezusovo novo življenje, hkrati pa so simbol čistosti 

Marijinega devištva. Mačice imajo (predvsem v Angliji in Rusiji) poseben 

pomen. Ljudje se z vejami mačic dotikajo ramen drugih ljudi in jim na ta način 

želijo srečo. Med ostalo cvetje velike noči sodita tudi narcisa in tulipan. 

Butare so imele nekoč na deželi tudi statusni pomen. To je v šope (butare) 

povezano pomladansko zelenje. Večje in lepše okrašeno, ki jo je družina imela, 

več je veljala. Veje palm in oljk pa so simbol miru. 

Jagnje je simbol človeka. Jezus namreč predstavlja dobrega pastirja, ki varuje 

svoje ovce (ljudi). Jagnjeta prihajajo na svet prav tako spomladi. 

Zajci nas spominjajo na pomlad in novo življenje. 

Piščanci se valijo iz jajc in so tako kot jajca simbol pomladi in velike noči. 

Svečka tako kot Jezus predstavlja svetlobo. Jezus je večna svetloba, ki 
kristjanom kaže pot od smrti do življenja. 
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Do velike noči pa vodi tudi več praznikov, kateri nas opominjajo na 

Jezusove poslednje dni in njegov prehod v večno življenje; 

Cvetna nedelja nas spominja na Jezusov prihod na oslu v Jeruzalem, ko so mu 

ljudje metali oljčne vejice pod noge. Na cvetno nedeljo v cerkvah blagoslavljajo 

oljčne vejice in butare (butarice, presnece, presmece, pušeljc) s pomladnim 

cvetjem in zelenjem (pušpan, bršljan, jelka, brinje, tisa). Blagoslavljanje butaric 

sega v 9. stoletje in je poznano po vsej Sloveniji in večini srednje Evrope. 

Veliki četrtek nas spominja na Jezusovo zadnjo večerjo z učenci. Med večerjo je 

učencem umival noge in jim postavil zapoved medsebojne ljubezni; pozabimo 

vsa sovraštva, bodimo ljubeznivi do vsakogar, ki ga srečamo. Temu dogodku je v 

cerkvah posvečena dopoldanska maša. Pri večerni sveti maši pa se bere Pasijon 

– poročilo o Jezusovem trpljenju. Pri nas je najbolj znan Škofjeloški pasijon, ki so 

ga pripravili kapucini leta 1721. Besedilo je prvo ohranjeno dramsko besedilo v 

slovenščini. 

 

Veliki petek je dan Jezusove smrti na križu. Cerkveni zvonovi na ta dan utihnejo 

v spomin na njegovo trpljenje. Na ta dan je zapovedan strogi post. V cerkvah ni 

svete maše, središče obredov je čaščenje križa. Popoldne se moli križev pot, ki 

ima 14 postaj, zvečer pa se bere ali poje Pasijon iz Janezovega evangelija. 
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Velika sobota je dan čaščenja Jezusa ob grobu. Zgodaj zjutraj duhovniki 

blagoslavljajo ogenj (tleče gobe) in vodo. Doma kristjani barvajo jajca (pirhi ali 

pisanice) in pripravljajo jedila za žegen – blagoslov. Zvečer je slovesna sveta 

maša z blagoslovom velikonočnih jedi. Verniki imajo prižgane sveče. 

Simbolika velikonočnih jedi: hren je simbol za žeblje, rdeči pirhi so kaplje 

Jezusove krvi, potica je trnova krona, šunka je simbol Jezusovega telesa. 

Velika noč je dan Jezusovega vstajenja. Po župnijah so vstajenjske procesije. Na 

čelu nosijo kip Kristusa, ki je vstal od mrtvih. Na ta dan se družine zberejo na 

velikonočnem zajtrku in kosilu. 

Velikonočni ponedeljek je dan oznanjanja vstajenja Jezusa Kristusa. To je dan za 

obiske. Kristjani veselo novico delijo s sorodniki, prijatelji, znanci. Ljudje si 

izmenjujejo pirhe in darila. V Sloveniji je to državni praznik in dela prost dan. 

 

Zanimivost: Najbolj slavna okrašena velikonočna jajca so Fabergejeva jajca. 
Fabergej je bil zlatar, ki je po naročilu cara Aleksandra izdelal posebno darilo za 
carico Marijo. Bila je tako navdušena, da je car nemudoma pooblastil Fabergeja 
za izdelavo jajca za vsako veliko noč. Prvo Fabergejevo jajce je bilo jajce v jajcu. 
Zunanja lupina je bila narejena iz platine. Ko se je ta odprla, se je v notranjosti 
prikazalo manjše zlato jajce, ki se je prav tako odprlo. V njem sta bila zlati 
piščanec in kopija carske krone iz draguljev. 

Povzeto iz spletnih virov. 
Milena Dobernik 
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PRIDI SPET POMLAD 
 

Pridi spet pomlad, 
vsak te učaka rad. 

 
Ogrni naravo v zelenje in cvetje, 

življenja novega to razodetje. 
 

Zdaj mačica vsa zlata zacveti, 
se zvonček skromni veseli. 

 
Trava zelena preprogo razgrne, 
občutju, očem, veselje povrne. 

 
Se marjetica, vijolica smehljata, 

lepoto barv v soncu podata. 
 

Gaj in log ves oživi, 
oko vsako zažari. 

 
Iz grl ptičjih veselje zadoni, 
pesem usklajena se glasi. 

 
Pomladi se vsakdo radosti, 
domove prelepo rad okrasi. 

 
Narcise, tulipani, nageljni vrtove krase, 

občutja lepote in sreče bude. 
 

      A.P.T.  
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Literarni kotiček: Cankarjevo leto 
 

O IVANU CANKARJU 

 
Letos, v Cankarjevem letu, se spominjamo stote obletnice smrti našega 
največjega pisatelja Ivana Cankarja, to bo 11. decembra 2018.  

 
Zares zasluži, da imamo nanj lep spomin in spoštovanje, saj smo lahko nanj 
ponosni, ko je napisal v svojem kratkem življenju (umrl je star 42 let) tako 
pomembna dela, ki bodo ostala večno in jih bodo občudovali tudi še naši daljni 
potomci.  
 
Čudovito, z največjim občutjem, je znal prikazati svojo mater, ki je s tolikšno 
požrtvovalnostjo in odrekanjem ter največ ljubezni sama skrbela za vseh osem 
otrok, ki so od dvanajstih ostali živi, oče je namreč odšel za zaslužkom v svet.  
Materi je pisatelj posvetil veliko krajših črtic pa tudi obširen roman Na klancu, 
po katerem je bil posnet film.  
 
Cankar še vedno velja za najboljšega slovenskega dramatika. Veliko njegovih 
iger so igrali na odru ljubljanske Drame ( Hlapci, Kralj na Betajnovi, Za narodov 
blagor,…). V vseh teh igrah je veliko zanimivega in poučnega še za današnji čas. 
 
V Ljubljani danes veliko stvari spominja nanj; tako Cankarjeva cesta, Cankarjeva 
založba. 
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Najpomembnejši je Cankarjev dom, kjer so vedno najrazličnejše razstave in 
kulturne prireditve. 
 
Zelo lepa je bila prav Cankarjeva razstava. 
 
Iz Tivolija nas gozdna pot pripelje proti Cankarjevemu vrhu, kjer je pisateljev 
spomenik. Lahko si ogledamo tudi Cankarjevo spominsko sobo.  
 

Zofija Šivec 

 

 

Utrinek ob Cankarjevem kipu z ekskurzije tehnične grafične šole 
Ljubljana  leta 1972. Prepoznate našega sostanovalca Marka? 
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Ivan Cankar je ustvarjal v prozi z izrazitimi poetičnimi oblikami. V svoja dela je 
zajel poglavitna vprašanja narodnega, družbenega, socialnega in osebnega 
življenja, nekatera značilna za svoj čas, mnoga pa z brezčasno veljavo. Posegal je 
po vseh oblikah daljše in krajše proze od črtic, satire, novele do povesti in 
romana. Med njegovimi deli so taka z ljubezensko, psihološko, z moralno 
snovjo, kot tudi s politično in bojevito vsebino. Ena od glavnih oblik njegove 
proze sta jezik in slog.  
 

ŽIVLJENJE IN OSEBNOST 
 
Rodil se je 10.5.1876 na Vrhniki kot osmi otrok v družini revnega obrtnika z 
dvanajstimi otroki. Družino je po očetovem odhodu na delo v Bosno hranila 
mati, in to osem še živečih otrok.  
 
Osnovno šolo je z odličnim uspehom končal na Vrhniki, leta 1888 je s podporo 
vrhniških veljakov odšel na ljubljansko realko. Podporniki so nanj kmalu 
pozabili, in tako je v velikem pomanjkanju gimnazijo končal 1895. 1896 je odšel 
na Dunaj študirat tehniko, a se je prepisal na slavistiko, ki je zaradi pomanjkanja 
ni končal. Je prvi, ki se je preživljal samo s pisateljskim delom.  
 
1897 se je vrnil na Vrhniko, jeseni mu je umrla mati. Nato je nekaj časa živel pri 
sorodnikih v Pulju, potem se je vrnil na Dunaj, kjer je živel v okrožju Otakring do 
leta 1909. vmes je je 1907 kandidiral na Jugoslovanski socialdemokratski listi, 
vendar ni bil izvoljen. Leta 1909 je živel nekaj časa pri bratu duhovniku v 
Sarajevu, nato pa se je vrnil dokončno v Ljubljano. Najprej je živel na tivolskem 
gradu, nato pa vse do 1917 v gostilni na Rožniku.  



 

13 

Že pred začetkom 1. svetovne vojne je bil nekaj časa zaprt zaradi izjave v prid 
jugoslovanski politični zvezi, po začetku vojne je bil zaradi ovadbe zaprt na 
ljubljanskem gradu, pozneje je bil še pri vojakih v Judenburgu. Od tam so ga 
zaradi bolezni odpustili.  
 
Tik pred smrtjo se je preselil v Ljubljano. Tu je umrl 11. decembra 1918.  
 

 
Cankar je bil telesno šibak, zato pa duhovno nenavadno močna, vsestranska 
razvita osebnost. Njegov um je bil nenavadno oster, sposoben predirne kritike 
okolja in samega sebe, pa tudi ironije in sarkazma. S tem se je spajala močna 
čustvenost, ki je bila nagnjena, k sanjarjenju, domišljijskim predstavam in željam 
pa tudi k sentimentalnemu razpoloženju. Imel je izredno razvil etični čut, ki je 
ostro zaznaval neskladnost  med načeli in ravnanjem, ne le pri drugih, ampak 
tudi pri samem sebi.  
 
Zato pri njem tako neravnovesje med duhovno in telesno obliko življenja. Z 
veliko energije, razuma in čustev je obvladoval vse življenjske pojave, jih 
analiziral in presojal.  
 
V praktičnem življu stvarnega sveta pa je bil nemočen, zato se je umikal v 
domišljijo in ustvarjalno delo. To ga je telesno tudi prezgodaj zlomilo.  
Duhovno ljubezen je vedno bolj povezoval s spominom na umrlo mater, ki mu je 
pomenila simbol čiste ljubezni, žrtvovanja za druge in zato najvišje ideal 
človečnosti.  
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CANKARJEVO PESNIŠTVO 
 
Cankar se je kot pesnik razvijal vzporedno z drugimi člani slovenske moderne 
(Murn, Kette, Župančič). Pripovedno prozo je imel za priložnostno delo, 
največkrat za honorar. Nanj sta vlivala Heine in Anton Aškerc.  
 
Po prihodu na Dunaj sta nastala ciklusa pesmi HELENA in DUNAJSKI VEČERI. 
Viden je vpliv naturalizma in dekadence.  
 
Vse pesmi je zbral v zbirki  EROTIKA. Obenem z Župančičevo ČAŠO OPOJNOSTI 
uvajata leta 1899 literarno smer MODERNA.  
 

 
 
Čeprav v poeziji ni pokazal vseh svojih talentov, je v njej že zajel nekatere motive 
in ideje pisateljskega sveta – hrepenenje, kritika družbe in moralna kritika 
samega sebe.  
 
Spoznal je, da je njegovo poslanstvo v prozi.  
 
Hlapčevstvo in kult osebnosti je osmešil v zgodbi o sultanovih sandalih. Pod 
vplivom Antona Aškerca je vzel motiv iz vzhodnih kultur.  

 
A.P.T. 
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SULTANOVE SANDALE – Ivan Cankar 

 
Vsi vezirji in vse paše, 

vsi klečali so pred njim. 
» Slava ti nebeško sonce, 

slava sultan Ibrahim!« 
 

Kolikor jih je sedelo 
na  prestolu kdaj popred, 

do kolena ti ne seže, 
niti prerok Mohamed. 

Ah, kadar te vzame Alah – 
k sebi v sveti sedmi raj, 

kaj bo z nami 
hlapci tvojimi tedaj!« 

In so tarnali, jokali 
In še bolj in zmerom bolj, 

on pa vzame z nog sandale, 
položi jih na prestol. 

Ne prestanite, otroci – 
meni se mudi v harem, 
tukaj so sandale moje, 
pa častite jih med tem! 

 
In vsi paše, vsi vezirji, 
vsi hiteli so navzkriž, 

» oj, sandale, naša radost, 
O naš bog, naš paradiž!« 

 
To poskoči takrat sultan, 

to jim zakriči v obraz: 
»Oj, vi tepci, vi sleparji, 
kaj ste rekli, da sem jaz? 
Ibrahim je na prestolu 
In je sonce in je kralj, 

Na prestolu so sandale 
In vaš kralj je par sandal. 

 
Deni jih na osle, suženj 

pa jih ženi naokrog pa bazarjih: to so hlapci, 
in sandale so jim bog!« 
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ŽENSKE V ŽIVLJENJU IVANA CANKARJA 
 
Ženske so prihajale in odhajale iz življenja Ivana Cankarja, nobena pa se ni v 
njem za stalno zasidrala. A ni je bilo ženske, ki bi tako močno zaznamovala 
njegovo življenje kot njegova mati, in ni ga pisatelja, ki bi s svojimi deli postavil 
materi tako veličasten spominek, kot ga je on.  
 
Čeprav si jo zaradi romana Na klancu predstavljamo kot Francko, je bilo njeno 
pravo ime Neža. Komaj štiriletna je v nesreči izgubila očeta. V takih razmerah ni 
bilo pogojev, da bi obiskovala šolo, in  se je kasneje naučila pisati od otrok.  
 
Njena mati je sama skrbela za štiri otroke. Podobna usoda je doletela Nežo, le 
da ona ni tako zgodaj ovdovela. Njen mož, krojač Jože, se v poslu ni najbolje 
znašel in Cankarjeva mati se žal ni mogla zanašati nanj. Zavedala se je svoje 
odgovornosti do dvanajstih otrok, od katerih so štirje umrli v prvih letih 
življenja. Z delom dninarke in samoodpovedovanjem je poskrbela, da so bili 
otroci vsaj za silo nahranjeni.  
 

Iz Cankarjevih del jo poznamo kot ljubečo, blago mater, iz njenih oči je odsevala 
vsa »nebeška luč, vsa nebeška blagost in ljubezen«, ko je s skodelico kave v 
rokah prihajala k sinu na podstrešje. To je bila mati, ki otroku takrat ko ji je 
ukradel suhe hruške, ni rekla žal besede niti ga ni udarila, le bridko je zaihtela.  
 
Cankar je do matere gojil izredno spoštljiv odnos, ki pa se je pogosto prepletal z 
občutki krivde. Ko piše o materi, ni stavka, kjer ne bi bilo zaznati pisateljeve 
naklonjenosti do nje. Morda pa največ pove iz besed, ki so vzete iz obsežnih 
črtic Moje življenje: »Ali se da trpeti toliko in tako dolgo, kakor je sotrpela moja 
mati, to je bili čudež, ki  si ga še zdaj ne morem natanko razložiti.« 
 
Čeprav jo je od rojstva do smrti spremljalo uboštvo, ni bila  pokopana tako kakor 
drugi reveži. Za dostojen pogreb je poskrbel sin Ivan, denar je izprosil od 
založnika Otomarja Bamberga.  
 

VELIKO SIMPATIJ   
 
Ivan Cankar je imel rad ženske, še bolj pa so ga imele rade one, toda redno jih je 
zapuščal in do svoje smrti je ostal samski. V mladih letih se je navduševal nad 
učiteljico Ano Lušin, ki mu je bila navdih za številne pesmi. V njih je zaznati 
občutek krivde, ki se ga je polastil, ker jo je zapustil. To samoobtoževanje je 
sploh značilno za Cankarjev odnos do žensk. 
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Zaljubljen je bil tudi v Mici  Kessler. Izhajala je iz znane družne Marije Kessler, 
katere dom je bil center kulturnega dogajanja in najbolj cenjen salon na 
Slovenskem. Njegov utrip lahko zaznamo v romanu Novo življenje. Micina sestra 
Ani se je poročila z Otonom Župančičem, druga sestra Vera pa s Franom 
Albrehtom. 
 
Najbolj nenavadno je bilo Cankarjevo razmerje z Albino Löffler, šiviljo na Dunaju 
in njeno hčerjo Štefko. Pod streho družine Löffler je nastalo veliko, pisateljevih 
del, saj je tu s krajšimi ali daljšimi presledki živel enajst let in imel razmerje 
najprej z materjo, nato pa še s hčerko. S Štefko sta bila tik pred tem, da se 
poročita, a ker nista imela denarja, se je vrnil v Ljubljano.  
 
Poseben prijateljski odnos je vzpostavil z drugo Albinino hčerko invalidko Malči. 
Med drugim je poskrbel, da so jo sprejeli v bolnišnico za neozdravljive otroke. 
Njeno zgodbo spoznamo v romanu Hiša Marije pomočnice.  
 
Znano je, da so bile Cankarju ženske naklonjene, a bi težko našli katero, ki bi se 
v tem lahko merila z Mileno Rohrmann. Bila je učiteljica iz dokaj premožne 
ljubljanske meščanske družine. Izrazito željo, da bi pomagala pisatelju, je 
izkazala v obliki denarne pomoči, z občasno nastanitvijo na svojem domu ali s 
tem, da mu je poskrbela stalno službo. Zadnje je sicer padlo v vodo. Od njenih 
prizadevanj je niso odvrnile niti včasih grobe zavrnitve njenega oboževanega 
pisatelja niti prijazna opozorila staršev. V načrtu je bila tudi poroka, do katere – 
pa tako kot na Dunaju – tudi tu ni prišlo. Imela se je za njegovo nevesto in 
pisatelj je ob smrti našel prostor v grobnici Rohrmannovih, kasneje pa so 
njegove posmrtne ostanke prenesli v skupno grobnico slovenske moderne na 
ljubljanskih Žalah. 
 
Vzporedno se je na Rožniku odvijalo še druga romanca. Pisatelj, ki je v 
tamkajšnji gostilni živel sedem let, se je zapletel z gostilničarko Marijo Pfeifer. Ta 
ga je na Vrhu, kot so imenovali Rožnik, zadrževala zaradi dolgov. Tja so zahajali 
Josip Vidmar, Hinko Smrekar, Ivan Levec, sočasno s Cankarjem sta tu nekaj časa 
živela tudi Rihard Jakopič in Oton Župančič. 
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Dve violini in violončelo 
 

V sredo 14. marca sta v naši jedilnici nastopali glasbenici iz Slovenske 
filharmonije, Anja Bukovec in Petra Greblo na violini in violončelu.  
 
Igrali sta: 
 

1. L. V. BEETHOVEN: Duo za violino in violončelo v F  -duru allegro affetuoso 
aria. Larghettto rondo. Allegretto madarato (vivace). 

2. M. RAVEL : Sonata za violino in violončelo: ALLEGRO, TRES VIF, LENT VIF, 
AVEC ENTRAIN. 

3. J. HALVORSEN: PASACAGLIA za violino in violončelo.  
 

Igrali sta enkratno, čudovito, čustveno in zbrano, mi pa smo uživali v njunem 
izvajanju na glasbilih. Bili sta deležni velikega aplavza in sta za dodatek odigrali 
še: 
 
A Dvorak: Humoreske in 
J. Brahms: Madžarski ples št. 5. 
 
 

 
 
 
Izgleda, da nas je precej stanovalcev, ki radi poslušamo tudi klasično glasbo.  
Zahvaljujem se naši delovni terapevtki Špeli, da ji je uspelo pripeljati v naš Dom 
tako vrhunski umetnici, saj vendar uspešno nastopata v Slovenski Filharmoniji.  

 
Marko Finec 
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PESNIŠKO GLASBENI POPOLDAN 
 

V sredo, 21. marca 2018, sta popoldne prišla 
Doroteja Pukšič in Gaj Jordan Cizelj na povabilo 
delovne terapevtke Špele Sečnik. Recitirala, pela in 
igrala sta svoje pesmi. Gaj je igral na kitaro, 
Doroteja pa je vmes zaigrala na orglice. Ta datum 
sta za nastop izbrala, ker je bil svetovni dan 
poezije. 

 
Predstavila sta pesmi, ki sta jih vse ustvarila 

sama. Uvodna pesem je bila Poletje, nato pa so 
sledile: Krčmar; Kam; Ko mati se k otroku nagiba; 
Ocean; Od neba; Melanholija; Napol kurent; Opij 
1; Beg; Izpita reka; Nekaj je imeti nekoga rad; 
Kateri, katero, katerega. Za zaključek pa sta nam 
zapela od Adija Smolarja »Daleč je za naju 
pomlad.« 

 
Doroteja in Gaj pišeta pesmi in glasbeno ustvarjata. Od letošnjega leta 

skupaj nastopata na raznih pesniških dogodkih in tudi na ulici. Tako sta tudi nas 
počastila s svojim sporedom. Povedala sta, da pesmi vedno povežeta v skupno 
zgodbo. Na ta dan sta predstavila: prepletanje odnosov in minljivosti občutij 
trenutka. 

 
V imenu našega Doma se jima zahvaljujemo za čudovito popoldne, saj 

smo zelo uživali ob njunem nastopu. 
 
Vsi stanovalci verjetno ne veste, da je Doroteja bila pri nas na 9 

mesečnem pripravništvu, kot delovna terapevtka in je v tem času vodila tudi naš 
pevski zbor. Njena mentorica pa je bila Špela Sečnik 
 

Marko Finec 
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ALZHEIMER – DELAVNICA IZDELOVANJA VOŠČIL 

 

V sredo, 21. marca smo prav tako imeli letno srečanje Alzheimer cafe. Stanovalci 
z alzheimerjevo in njihovi svojci so se družili ob izdelovanju voščilnic. 
 
Nekaj utrinkov z dogodka: 
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HUMOR 

 

 

 

»Mama, ali angeli res letijo?« vpraša sin mamo. 

»Seveda.« 

»Ali potem moja varuška tudi leti?« 

»Zakaj sprašuješ?« 

»Ker sem včeraj slišal, da ji je očka rekel moj angelček.« 

 

 

Zakaj Gorenjec stoji pod cvetočo lipo, kadar je naliv in 

pada toča? 

Zato, da se enkrat zastonj napije ledenega čaja. 

 

 

Pepca zavistno prijateljici Štefki: 

"Ohoho, kako si lepo shujšala. Kakšna nova dieta?" 

Štefka: "Kje pa? Le krompir, korenje in fižol." 

"A res? Pa si vse to kuhala ali pekla?" 

"Okopavala." 
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RAZVEDRILO 

Tokratnemu razvedrilu dodajamo tekmovalno noto. Iščemo mojstra besedišča, 

ki zmore najti kar največ ustreznih sinonimov za primere podane spodaj. Svoje 

odgovore lahko oddate v modro škatlo v avli do 27. aprila. Zmagovalec bo 

objavljen v naslednji številki. 

 

Sinonimi 

Če ima več besed isti pomen, so to SINONIMNI IZRAZI. 

Poišči sinonimne izraze: 

Primer: trud – muka, napor,… 

bistvo – 

uboštvo – 

lepota – 

zgoden – 

izobrazba – 

znanost – 

natančnost – 

skromnost – 

radosten – 

lep – 

grd – 

suh – 

hudoben – 

pogumen – 
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Spodnje povedi dopolnite po sledečem vzorcu: 

Navadni pomen: Preneseni pomen: 

Rokav pri obleki. Rokav pri Savi. 
Goveji jezik. Francoski jezik. 
Človeška noga. Noga pri mizi. 
Ustrelil je lisico. Teta je prava lisica. 
Rodil se je v revni 
hiši. 

Luč življenja je učakal v revni 
hiši. 

 
Navadni pomen:                           Preneseni pomen: 
 
To je bistra glava. Na vozu so _____________ _____________. 

V rokah ima težko kovino. Glava je bila polna __________ __________. 

V posodi je sladki med Poslušala je njegove _________ __________. 

Prašič je debel. Te besede so ____________ ____________. 

Nad nami je jasno nebo. V nas vzbuja ____________ _____________. 

Konj vleče težak tovor. Obšlo ga je _____________ _____________. 

Na mizi je širok trak. Njegovo znanje je __________ __________. 

 
POIŠČI NASPROTJA 
 
ljubezen -__________________ 

minljivost -__________________ 

sladkost -__________________ 

pravica -__________________ 

kazen -__________________ 

plemenitost -__________________ 

bogastvo -__________________ 

natančnost -__________________ 

pridnost -__________________ 

podrejenost -__________________ 

dobrohoten -__________________ 
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