
  



DSO Bežigrad - Mesečnik - December - 2016 

KAZALO 

PRAZNIKI IN OBREDI ....................................................................................... 3 

STARI SLOVENSKI PREGOVORI O MESECU DECEMBRU ........................ 4 

PREDVIDENI PRIHAJAJOČI DOGODKI V DECEMBRU .............................. 5 

UVOD .................................................................................................................... 7 

ZANIMIVOSTI, NAVADE IN OBIČAJI BOŽIČNEGA ČASA ........................ 8 

VESELO MARTINOVANJE ............................................................................. 11 

DOGAJANJA V NOVEMBRU .......................................................................... 13 

Izdelovanje adventnih venčkov pred 1. Adventno nedeljo .............................. 13 

In dogajanja na začetku decembra ................................................................... 14 

ČAR ..................................................................................................................... 16 

V PRIČAKOVANJU NOVEGA LETA ............................................................. 16 

BOŽIČNA ........................................................................................................... 19 

ZANIMIVOSTI O SLOVENIJI IN SLOVENCIH 3 .......................................... 20 

INTERESANTNI FAKTI SLOVENSKEGA FILMA 2 .................................... 22 

ŠTOSI ZA VESELI DECEMBER ...................................................................... 24 

 

  



DSO Bežigrad - Mesečnik - December - 2016 

PRAZNIKI IN OBREDI 
 

1. december – mednarodni dan boja proti HIV/aidsu  

Že od leta 1988 ima svetovni dan aidsa posebno mesto pri soočanju 

s pandemijo aidsa. Je dan, ki spomni in poudari na številna 

prizadevanja, ki potekajo skozi vse leto, da bi se povečal pretok 

informacij in izkušenj ter socialne tolerance. 

 

3. december – svetovni dan invalidov 

Združeni narodi so leta 1992, z resolucijo razglasili 3. december 

za mednarodni dan invalidov, z namenom, da bi v najširši družbi 

spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z 

invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem 

invalidov v družbo. Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba 

enakopravni in enakovredni člen družbe, ki lahko prispeva svoje 

najboljše moči in bogati politično, družbeno, gospodarsko in 

kulturno življenje. 

 

5. december – svetovni dan prostovoljcev 

Mednarodni dan prostovoljstva omogoča organizacijam, ki v svoje 

programe vključujejo prostovoljce/prostovoljke, ter posameznim 

prostovoljkam in prostovoljcem, da pokažejo javnosti, kaj so 

prispevali s prostovoljskim delom na lokalni, nacionalni in 

mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev tega tisočletja. 

 

25. december - Božič  

Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga 

praznujejo katoliki, protestanti  kot spomin na rojstvo Jezusa 

Kristusa, čeprav natančen datum njegovega rojstva ni znan. Pod 

istim imenom Božič praznujejo južno-slovanski rodnoverci zimski 

sončni obrat. 

 

26. december – dan samostojnosti in enotnosti 

26. decembra 1990 so bili razglašeni izidi plebiscita o samostojni in 

neodvisni Sloveniji. Ob izjemni volilni udeležbi (90,8 odstotka 

volivcev) je za samostojno državo glasovala velika večina (88,5 

odstotka) državljanov ali 1.289.369 volivcev.  

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=111
https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkveni_koledar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezusovo_rojstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Kristus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Kristus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Datum
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STARI SLOVENSKI PREGOVORI O MESECU DECEMBRU 
 

 

Zelen božič, bela velika noč. 

Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima. 

Grudna suh veter piska, poleti po suhi pomladi nato suša 

pritiska. 

Slaba bo letina, revščine vir, če mokrota moti božični večer. 
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PREDVIDENI PRIHAJAJOČI DOGODKI V DECEMBRU 

Četrtek, 1. 12. - Miklavžev sejem: prodajali se bodo medeni izdelki, 

zelišča, kreme, oblačila, nogavice, kape, glineni izdelki, naši stanovalci pa 

bodo pobirali dobrodelne prispevke za svoje priročne izdelke, katere so 

izdelovali čez celo leto v delovni terapiji.  

Petek, 2. 12. – peka Miklavževih piškotov na oddelku demenca in v 

delovni terapiji 

Ponedeljek, 5. 12 –  Pevski nastop Miklavževih pomočnikov iz vrtca 

Pingvin in razdelitev piškotov vsem stanovalcem 

Četrtek, 8. 12. – Kratek glasbeni nastop otrok iz OŠ Danile Kumar 

Torek, 13. 12. – pevski nastop otrok iz vrtca Ciciban 

Sreda, 14. 12. – Literarno popoldne ustvarjalcev, ki živijo in so živeli v 

našem Domu 

Petek, 16. 12. ob 15.uri – ogled ljubljanske Opere 

Sreda, 21. 12. ob 13:30 – praznovanje rojstnih dni 

Sreda, 21. 12. – Otroški pevski zbor Višajčki 

Sreda, 21. 12.  ob 16. uri– Alzheimer Cafe -  izdelovanje voščilnic skupaj s 

svojci 

Četrtek, 22. 12. – Domski pevski zbor  poje stanovalcem po oddelkih 

Petek, 23. 12. – petje božičnih pesmi po Domu 

Nedelja, 25. 12. ob 15. uri – božična maša 

Sreda, 28. 12. PZ LPP 

Četrtek, 29. 12. ob 13.uri – Novoletno kosilo ob živi glasbi ansambla 

Mladi godci 
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Sprehod po ljubljanski Operi 

 
 

 

 

 

 

V petek 16.12.2016 ob 15. uri vas vabimo, 

da si skupaj 

ogledamo notranjost Opere; 

Prijave na recepciji. 

PROGRAM: 

15.00 zbor stanovalcev v avli Doma, 

15.15 odhod s taksiji do Opere, 

15.30 ogled Opere, 

16.30  

16.45  

 

Vabljeni ! 
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UVOD 
 

Spoštovane stanovalke in stanovalci! 

 

Ko se oziramo na iztekajoče se leto ugotovimo, da nam je postreglo vsega 

po malem. Po dolgi zimi smo se veselili pomladi in prvih toplih sončnih 

žarkov. Na novo posajene rastline na domskem vrtu so lepo rasle, predvsem 

zaradi vašega občudovanja in ljubezni do njih. Čeprav še niso zagotovile 

zadostne sence, ste se v toplih poletnih dneh radi potepali po potkah med 

rožami in jih občudovali. Tudi one so skupaj z nami uživale v domskem 

pikniku in nas vabile med njih. Njihovo mirno rast je v juliju zmotil ropot 

delavcev, ki so začeli prenavljati vaše sobe. Prav tako je ropot zmotil tudi 

vaš mir in prosti čas. Ker s prenovo še nismo zaključili, se vam vsem iskreno 

zahvaljujem za potrpljenje in dobro voljo, s katero zmorete preko vseh 

nepredvidenih situacij in ropota.  

Bližajoči se prazniki so tudi čas, ko si s stiskom roke in lepo besedo zaželimo 

vse dobro. Včasih je dobrodošel tudi objem in le pogled. Kakorkoli smo si 

različni, pa vsi potrebujemo bližino sočloveka in sočutje. Verjamem, da tako 

vi, kot mi, to zmoremo dati drug drugemu. 

Naj vam v prihajajočem letu ne zmanjka objemov in dobre volje. Naj vam 

zdravje dobro služi. Naj bo vsak dan poseben in čaroben. Mi se bomo trudili, 

da vam pri tem pomagamo in se veselimo skupaj z vami. 

 

Vesel Božič in srečno v letu 2017 vam želimo vsi zaposleni Doma starejših 

občanov Ljubljana Bežigrad. 
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ZANIMIVOSTI, NAVADE IN OBIČAJI BOŽIČNEGA ČASA 
 

 V Boliviji imajo na božični večer mašo posvečeno petelinu, t.i. Misa del Gallo 

(Maša petelina). Nekateri ljudje k maši prinesejo tudi svoje peteline. Te živalce 

simbolizirajo prihod Jezusa, saj se je petelin oglasil prvi in s tem naznanil 

prihod Odrešenika. 

 Na Poljskem na božično drevesce položijo pajka in ali pajčevino. Saj glede na 

legendo, naj bi bil pajek spletel dojenčku Jezuščku odejo. Na Poljskem pa so 

pajki simbol dobrote. 

 V ZDA posekajo in prodajo približno 30 do 35 

milijonov smrekic. 

 V Avstriji Miklavža spremlja resnično grozljiva 

satanska prikazen imenovana Krampus, ki blodi po 

ulicah in kaznuje poredne otročičke. 

 Na Češkem se ženske postavijo s hrbtom proti vratom 

in vržejo čevelj čez ramo; če čevelj pristane z konico 

proti vratom, potem jih v prihajajočem letu čaka 

poroka. 

 Na Norveškem verjamejo, da ob božiču prispejo tudi 

zlobni duhovi in čarovnice, zato je potrebno skriti 

metle. 
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 V Grenlandiji se za božič uživata: 

- matak - surova kitova koža z malo masti 

- kiviak - vrsta arktičnega ptiča zavitega v kitovo kožo 

 Na Japonskem so prepričani, da se mora ženska poročiti najkasneje do 25. leta. 

Če tega ne stori, je označena kot neprivlačna in kot tista, ki je nihče noče. 

Zanimivo pa je, da je vse to povezano tudi z božičem. Za božič na Japonskem 

namreč vsaka družina kupi torto, narejeno iz čokolade, jagod in smetane. Za 

slaščičarje je to velik dan, saj ljudje torte naročajo kot nori že tedne in mesece 

v naprej. Tista japonska božična torta, ki se do 25. decembra ne proda, je 

označena kot neokusna in tista, ki je nihče noče. Tako torto bo slaščičar vrgel 

stran. Zato samske ženske po 25. letu kličejo tudi božična torta. 

 Božič v Južni Ameriki je 40 stopinj v senci in kljub temu pojejo Sveto noč. 

Božična drevesa so tam redka, ampak zelo zaželena. Ker ni snega, jih okrasijo 

z vato. Najpogosteje okrasijo kar kaktuse in pinije. Priljubljena zabava je 

božična bikoborba in božična loterija. 

 V Britaniji, na Irskem ter v Franciji se mnogi pogumneži tradicionalno božično 

“namočijo” v morju. 

 Po svetu med božično sezono prodajo vsako sekundo približno 28 škatlic Lego. 

 Na Portugalskem boste pri božični večerji lahko opazili tudi pogrinjke za umrle 

sorodnike; duh pri večerji naj bi prinašal srečo v hišo. 

 V Nemčiji je v prazničnih dneh vse v lučkah, najsi bo to soj sveč, trikotniki z 

lučkami na oknih ali pa verige z lučkami na smrekah pred hišami. V adventnem 

času prižigajo svečke na adventnem venčku in pečejo piškote. Na sveti večer 

okrasijo božično drevesce, najraje s kroglami in svečami. Darila se, tako kot pri 

nas, položi pod drevesce. Ampak otroci (in odrasli) morajo še malo potrpeti, 

ker se darila odpirajo šele po tradicionalni božični maši. Na božični dan pa si 

Nemci privoščijo slastno božično gos. 

 Božič za Katoliško Cerkev v Sloveniji 

tradicionalno pomeni klic k Kristusu - 

k njegovemu rojstvu - da nas objame 

s svojo milostjo. Ob množici plehkih 

trgovinskih izložb in ponudb, ki 

ostajajo daleč od božične blagovesti, 

nas božična Luč vodi v objem upanja 

in osvoboditve od vsega, kar nas 

duhovno ne bogati in ne osrečuje. 
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Jezus nas ni obdaril z materialnimi darovi, kot nas tudi noben otrok, ko se rodi, 

ne obdari z materialnimi darili, ampak s svojo navzočnostjo. 
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VESELO MARTINOVANJE 
 

V sredo, 9.11.2016 smo imeli domsko martinovanje. V  nabito jedilnico je 

prišel Janez Korošec, oblečen v mašnika, krstil mošt in ga spremenil v vino. Ta 

obred je opravil profesionalno in zabavno kakor on to zna. 

 Ko je bila ceremonija končana, so naše uslužbenke nosile na pladnjih 

sendviče z domačim kruhom in pršutom, francoske rogljičke, ocvirkovko, za 

žejo pa krščeno vino in sok. 

 Janez se je preoblekel v veselega muzikanta in nam igral za ples ali pa 

smo skupaj z njim vsi prepevali. Kdor je hotel, se je lahko ob taktih harmonike 

naplesal, kolikor so mu dale noge in sapa. Harmoniko je igral do 16.30 ure,  

nato pa se je utrujen, toda vesel poslovil od nas.  

 V domu sem Martinoval že petič in mislim, da je vsako leto organizirano 

drugače, vendar vedno čudovito. 

          

 

         Marko F. 

v Ljubljani, 29.11.2016 
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DOGAJANJA V NOVEMBRU 
Izdelovanje adventnih venčkov pred 1. Adventno nedeljo 
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In dogajanja na začetku decembra 
 

Peka Miklavževih piškotov na skupini demenca in v delovni terapiji. Na sliki so 

glavne Miklavževe pomočnice. 
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Otroci iz vrtca Pingvin so nam pripravili lep glasbeni program in našim 

stanovalcem razdelili miklavževe piškote. 
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ČAR 
 

Narodu podari svoj čar. 

Ni pomembno 

Ali je bel, ali rdeč, 

Samo, da je čist in svetleč! 

 

 

Sava Mravlje 
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V PRIČAKOVANJU NOVEGA LETA 
 

V življenju človek dan na dan hiti, 

storiti, kar se prav mu zdi. 

A čas, strateg, po svoje vse obrača, 

Da se dobro, slabo plača. 

 

Mnoga leta so za nami že, 

težave te nekdanje so odšle. 

Bivanje urejeno je, 

za jed in spanje poskrbljeno vse. 

 

Lepo bilo bi in vse prav, 

če človek bil bi vedno zdrav. 

A večkrat cvilijo kosti, 

V drobovju reda ni. 

 

Vseeno se ne damo, 

saj dobrih dni še kaj imamo. 

Se radi veselimo, 

dogodivščinam smejimo. 

 

In že se novo leto bliža, 

bo prineslo nam še kaj drobiža? 

Čeprav že vsi sivimo, 

si še lepega želimo. 
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Lahko je to trenutek lep, 

prijazen in iskren pogled; 

al’ tudi želja izrečena, 

misel dobra, zaželena. 

 

Skromen za naprej je naš želja obseg, 

le ljubega še zdravja dar prelep. 

Obzir in razumevanje med nami, 

pravo naj sožitje to ohrani. 

 

 

A. Pogorelec T. 
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BOŽIČNA 
 

 

Božični zvonovi zvonijo, v naših srcih spomine budijo. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

V kotu so jaslice, sveta družina, Jezušček vabi odprtih nas rok. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

Zvonovi vabijo, luč si prižgimo, z baklo kot nekdaj v svetišče hitimo. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

Slavnostno luči v cerkvi gorijo, s kora oglaša se znani nam spev. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

Angelci božji nam mir oznanijo, mir naj bo z nami in vsemi ljudmi. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

V miru zdaj vsi skupaj zaspimo, utihnil božičnih zvonov je že glas. 

Sveta noč, blažena noč. 

 

 

      Marija Zofija Šrekl 
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ZANIMIVOSTI O SLOVENIJI IN SLOVENCIH 3 
 

 Geografska in podnebna raznolikost Slovenije omogočata, da na en dan, 

dopoldan obirate jesenske sadeže, se popoldan skopate v Jadranskem 

morju, zvečer skočite še na nočno smuko in se zatem okopate ter sprostite 

še v toplicah. 

 V Sloveniji stoji najvišji 

industrijski dimnik v Evropi. S 

tem rekordom se ponaša 

dimnik termoelektrarne v 

Trbovljah, ki je visok vrtoglavih 

362 metrov. Z njegovo izjemno 

višino so hoteli preprečiti 

onesnaževanje nižjih plasti 

zraka in zadrževanje le-tega v 

ozki dolini, v kateri ležijo 

Trbovlje. 

 Slovenija je dežela z močno katoliško tradicijo. Mnogi jo zaradi številnih 

svetih objektov imenujejo kar dežela cerkva. V Sloveniji je po podatkih 

slovenske rimskokatoliške cerkve skoraj 3000 cerkev, kapelic in drugih 

"božjih" znamenj. 

 Ustoličevanje knezov in vojvod na Gosposvetskem polju je potekalo 

izključno v slovenskem jeziku, in to vse do leta 1414, ko je bil ustoličen 

zadnji knez – Ernest Železni. Kasneje je do leta 1651 potekal poklon 
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deželnih stanov vladarju na Vojvodskem prestolu v slovenščini, nato pa do 

1728 v deželni hiši v Celovcu. Prav tako v slovenščini. 

 Slovenec, Herman Koroški oz. Herman iz Karintije, prvi prevedel Koran v 

latinščino sredi 12. stoletja. 

 Ljubljansko barje je 150 kvadratnih kilometrov velika ravnina južno od 

Ljubljane. Zaradi ohranjene narave slovi Ljubljansko barje kot 

mednarodno pomembno območje za ptice. Tam gnezdi prek 100 vrst ptic, 

še nadaljnjih več kot sto pa ga obišče med preletom ali prezimovanjem. 

 Slovenija je dežela gozdov. Več kot 56% površine Slovenije pokriva gozd, 

kar jo uvršča med tri najbolj gozdnate države v Evropi. Slovenija je izjemna 

tudi po tem, da za razliko od večine ostalih držav, v njej delež gozda v 

zadnjih desetletjih narašča. 

 Ena največjih slovenskih kraških znamenitosti je Cerkniško presihajoče 

jezero. Jezero ob Cerknici svojo slavo dolguje spreminjajočemu se 

vodostaju. Spomladi in v jeseni, ko se jezero napolni, lahko njegova 

površina znaša tudi do 38 km2, s čimer postane največje slovensko jezero; 

poleti pa jezero ponudi svojo "suho sliko", na kateri razpokano in izsušeno 

jezersko dno preraščata jezerska trava in trstika. Jezero polnijo številni 

pritoki in padavine, njegovo vodo pa odvajajo raznorazni požiralniki in 

jame. 
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INTERESANTNI FAKTI SLOVENSKEGA FILMA 2 
 

 To so gadi je 96-minutni slovenski celovečerni film, 

ki je bil posnet in premierno predvajan leta 1977. 

Scenarij in režija sta delo Jožeta Bevca. Film se je 

skoraj petnajst let ponašal z rekordom, da si ga je 

samo v ljubljanskih kinematografih ogledalo največje 

število gledalcev - 112.000, v celotni Sloveniji 

verjetno okoli 280.000. 

 

 Na svoji zemlji je prvi slovenski zvočni celovečerni 

igrani film. Gre za vojni film, posnet v črno-beli 

tehniki v letih 1947 in 1948. V okviru podjetja Triglav 

film ga je režiral France Štiglic, prvič pa so ga predvajali 21. novembra 1948. 

Film je posnet po noveli Očka Orel Cirila Kosmača. 

 

 Kajmak in marmelada je slovenski film režiserja Branka Đurića posnet leta 

2003. Govori o vzponih in padcih v razmerju med južnjakom Božom in 

Slovenko Špelo, katere oče strogo nasprotuje njeni vezi. Medtem ko Špela 

hodi v službo, Božo najraje doma gleda televizijo, pije pivo in si ne najde 

nobenega dela. Špeli je nekega dneva tega dovolj in ga zapusti. 

 

 Majda Potokar, slovenska filmska, gledališka in TV igralka je bila rojena 1. 

marca 1930, umrla pa je 25. aprila 2001 v Ljubljani. Bila je hči igralca Lojzeta 

Potokarja, diplomirala je leta 1952 na 

takratni AIU. Že prej je nastopila v 

filmu Na svoji zemlji. V sezoni 

1952/1953 je bila sprejeta v 

ljubljansko Dramo, kjer je nastopala 

vse do leta 1990. Upodabljala je 

predvsem mladinske junakinje, šele 

kasneje je dobila vloge starejših žensk. 

Sodelovala je z mnogimi slovenskimi 

režiserji, še najbolj pa je nastopala v 

filmih Franceta Štiglica. Vidimo jo 
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lahko v filmih kot so Na svoji zemlji (1948), Samorastniki (1963), Ne joči, Peter 

(1964), Rdeče klasje (1970), To so gadi (1977), Ko zorijo jagode (1978), 

Dediščina (1984), Poletje v školjki (1986) in Poletje v školjki II (1988), Umetni 

raj (1990) in Triangel (1991). Prejela je tudi obilico nagrad, in sicer Zlata arena, 

Pulj 1963, za vlogo Branke v Lažnivki, Srebrna arena, Pulj 1971, Carica Teodora, 

Niš 1971, za vlogo Zefe v Rdečem klasju, Igralka leta, Celje 1977, za vlogo Rozi 

v filmu To so gadi, Priznanje Metod Badjura, Celje 1983, za vlogo v filmu 

Kronika upora (Trije prispevki k slovenski blaznosti)... 

 

 Dolina miru je jugoslovanski vojni film iz leta 1956, ki ga je zrežiral France 

Štiglic. Film je bil leta 1957 predstavljen tudi na filmskem festivalu v Cannesu, 

kjer je John Kitzmiller prejel nagrado za najboljšega igralca za vlogo narednika 

Jima. 

 

 Ne joči, Peter je slovenski vojni film, ki govori o častni 

zadolžitvi dveh partizanskih minerjev, ki morata 

pripeljati tri vojne sirote iz nevarnega območja, kjer 

potekajo boji, na varno osvobojeno ozemlje. Minerja 

sta na začetku ponižana, saj sta pričakovala kakšno 

večjo akcijo, a se kasneje spoprijateljita z otroki, še 

posebej z najmlajšim Petrom, ki je tudi krivec za vse 

kasnejše smešne in nežne prizore. Po naključju jima 

kasneje uspe tudi večja akcija, ko razstrelita nemško 

skladišče. Peter ves čas samo joče in zganja neumnosti. 
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Želimo vam čudovit 
 

 

 

 

 


