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Prazniki in obredi 

 

1. in 2. maj - praznik dela je mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja vsako 
leto praznujejo v večini držav sveta, redka izjema so ZDA. Praznik je izvorno 
spomin na krvave demonstracije v ameriškem Chicagu v teh dneh leta 1886, 
znane pod imenom Haymarketski izgred, pa tudi največje 
praznovanje socialnih in gospodarskih dosežkov mednarodnega delavskega 
gibanja. Zaradi politično levega navdiha, ki ga nosi praznik, je bil prvi maj skozi 
vso svojo zgodovino izstopajoči dogodek za demonstracije 
različnih socialističnih, komunističnih in anarhističnih skupin. 

9. maj - dan zmage je bil državni praznik Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, ki se je proslavljal 9. maja, na obletnico zavezniške zmage v Evropi 
med drugo svetovno vojno. Uveden je bil leta 1967 na ukaz vrhovnega poveljnika 
oboroženih sil in ministra narodne obrambe FNRJ (Josipa Broza - Tita). 

15. maj – svetovni dan družine 

Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan družine. Že 
leta 1989 je z resolucijo A/RES/44/82 generalna skupščina določila leto 1994 za 
leto družine, s čimer je hotela povečati zavedanje družbe o družini in družinskih 
zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z 
ustreznimi domačimi politikami. 

28. maj - SVETOVNI DAN SONCA 

Sonce ima veliko pozitivnih učinkov na dušo in telo: povečuje veselje do življenja, 
izboljša počutje, igra pomembno vlogo pri tvorbi vitamina D, skratka, življenje z 
njim je prijetnejše. 

 

31. maj – svetovni dan brez tobaka 

Vsako leto se 31. maj slavi kot svetovni dan brez tobaka. Ta dan so za dan brez 
tobaka določile članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) leta 1987. S 
tem dnem je želela WHO povečati zavedanje ljudi o škodljivih učinkih kajenja. 
Vsako leto zaradi posledic kajenja umre okoli 5,4 milijonov ljudi. 
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Stari slovenski pregovori o mesecu maju 

 
Brez dežja Pankrac (12. 5.) in Urban (25. 5.), dobre letine up je 

dan. 
 

Če se Servac (13. 5.) kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni. 
 

Če Zofija (15. 5.) zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. 
 

Če se Urbanu sonce zahoče, bo poletje suho in vroče. 
 

Filip napija (3. 5.), Zofija popija (15. 5.). 

 

Predvideni prihajajoči dogodki v maju 

4. maj – Pevski zbor Tacen 

11. maj – Pevski zbor Medenke 

19. maj – PTD Pevci izpod Rožnika 

25. maj – obisk terapevtskega psa  

26. maj – izlet stanovalcev v Kranjsko Goro, Planico 

31. maj – folklorna skupina DU Moravče 



MAJ  
 

Bil pozni mrak je- prvi maj- večerni maj- ljubezni čas. 

K ljubezni vabil grlic glas, je tja v dišeči borov gaj. 

Mah o ljubezni šepeta, cvet jablan laže bol srca, 

slavec jo roži gostoli, 

ljubezen v vzdihih rož dehti.  

Svetovi zvezd, ki so v vesolju, 

na sinjih krožnicah se zgnetli, 

so kot solze ljubezni svetli. 

In polna luna- ves ta čas bledo svetla  

in svetlo bleda - 

kot dekle, ki za ljubim gleda, 

rdeče zagori v obraz. 

Je čas ljubezni- slednjo stvar, 

prešinja zdaj ljubezni žar.  

   

                                                                            

                                                                       Karel Hynek Macha (1810- 1836) 

 

 

Življenje MACHE, nesrečnega pesnika, zagrenjene mladosti, razočarane ljubezni in 
neizpetih sanj, je teklo v široki strugi zadnjih desetletij češkega narodnega in  
literarnega preroda. 

 

 

 



Praznik dela v Sloveniji 
 

Mlaji, drevesa življenja, so z venčki in šopki razširjeni predvsem po osrednji 
Evropi in bolj ali manj tudi na Slovenskem, kjer do vrhnjih vej okleščenemu 
drevesu ponekod rečejo kar maj. Najbolj nenavadna sta majenca in majoš ali 
majuš, oba z roba narodnega ozemlja. Majenco postavljajo v Dolini pri Trstu v 
noči na prvo majsko nedeljo (letos 5. maja) in je posebna še po tem, da ima na 
vrhu s trakovi in sadjem okrašeno cvetočo češnjo. Podobno slikovit je majoš, ki 
ga vse od leta 1919 postavljajo mladi v Gančanih v Prekmurju. Majska drevesa 
na Primorskem, Koroškem in drugod na robu ozemlja, poseljenega s Slovenci, 
kjer je narodna zavest več kot le beseda, pogosto okrasijo s slovensko zastavo ali 
olupljeno deblo bora, smreke, topola ali breze opletejo še s trakom v naših 
barvah. Po vaseh imajo po navadi en mlaj na osrednjem prostoru, kjer se zbirajo, 
v večjih krajih tudi po dva – »zgornji« in »spodnji« konec vsak svojega, kar je po 
tradiciji povod za nagajanje in krajo že pripravljenih debel.  
 
Med prvomajske šege spadajo tudi kresovi in streljanje z možnarji – stari 
litoželezni imajo celo svoja imena in druge oznake, ki jih ponekod napolnijo s 
pravim smodnikom. Še pogostejše in manj nevarno je pokanje s karbidom. Ta 
navada je tesneje povezana z obredi velikega tedna, vendar imajo mnogi ljubitelji 
pokanja za to raje dva vzroka v letu kot enega. Kres, ki ga, najraje na daleč vidnih 
vrhovih, prižgejo za 1. maj, ima prav tako predkrščanske korenine. Sij utripajočih 
plamenov in prasketanje isker na podeželju z magično močjo pritegneta 
predvsem mlajše, na ljubljanski Rožnik pa se ne glede na vreme vsako leto 
povzpne staro in mlado. Ponekod imajo navado kres pospremiti z ognjemetom. 

 

 

 

 

 

 

 



DOGAJALO SE JE V APRILU 

 

Otvoritev fotografske razstave našega stanovalca Aleša 
Klemenčiča ob plesnih ritmih Plesne skupine upokojencev iz 

Dravelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMSKA PRIREDITEV ZA DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
IN PRAZNIKU DELA 

 
Obiskali so nas iz pevskega društva Rožmarin. Ker je bil obisk pred praznikom – 
dan upora proti okupatorju in prvim majem, smo skupaj združili moči in 
obiskovalcem naredili predpraznični šopek pesmi in jih pospremili z besedilom 
o dnevu upora proti okupatorju, ki ga je prebral naš stanovalec Marko Finec, o 
prvem maju – prazniku dela, pa nas je spomnila naša stanovalka Ana Pogorelec 
Tomažič.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S prostovoljci iz farmacevtske družbe Krka so se naši 
stanovalci pomerili v tomboli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alzheimer Cafe 
 

V mesecu aprilu smo organizirali Alzheimer Cafe. Gostja srečanja je bila ga. dr. 
Milica Gregorič Kramberger, vodja Centra za kognitivne motnje.  Tema srečanja 
je bila zdravljenje in zapleti pri demenci. Za zdravljenje demence je 
najpomembnejša pravočasna ugotovitev začetka pojava demence; s 
pravočasnim in pravilnim zdravljenjem lahko upočasnimo potek bolezni in 
izboljšamo posamezniku kvaliteto življenja. Dr. Gregoričeva je poudarila, kako 
lahko s pravilnim ukrepanjem pri posamezniku in sodelovanjem s svojci, kar 
največ storimo v korist ljudi, ki jih je ta bolezen prizadela. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    Milena Avbelj, 

                                                                                                      strokovna sodelavka 

 

 

 

 

 

 

 



Lovro Kuhar- Prežihov Voranc 

 

 

PRVI MAJ (iz zbirke Solzice) 
 

Bilo je takrat, ko sem še bicke pasel pod Uršljo goro. Po ušesih mi je zvonila 
ponarodela Vodovnikova pesem: »Ob štirih zjutraj gori vstanem in ženem bicke 
past. Oh, kako bom srotej bicke pasel, ko mam še komaj sedem let.« 

Treba je bilo vstati ob zori in napasti bicke do šole, ki se je začela ob devetih.                                          
Spal sem kot ubit in težko me je bilo ob tej uri spraviti pokonci. Če me je budil 
oče, ni bilo težko. Ko sem začul odločni glas: »Halo, sonce je že nad Pohorjem!« 
sem treščil iz postelje, sicer bi mi pomagala očetova težka roka.                                                                                                                         
Teže me je bilo spraviti pokonci, kadar me je klicala mati. Tiho se je priplazila do 
postelje, in ko je videla, kako trdno spim, se  oddaljila in šepetala: »Pet minut ga 
še pustim, saj je sirotej …« Čez kratkih pet minut je spet prišla, zvil sem se v 
klopčič in se delal, kot bi najtrdneje spal. Mati me je tiho opazovala, potem pa je 
vzdihnila: «Sirotej, kako bi še rad spal!« Počasi pa se je odločila in me poklicala: 
»Bicke se že derejo.« Kadar me je klicala mati, sem pridobil vsaj pol ure.                                   

Bicke pasti je bila huda reč. Ovčji pašniki so se razprostirali med ostrogovno 
(robidovje), med trnjem, po gozdovih, koder se goveja živina ni hotela pasti. Na 
paši sem bil bos, ker ni bilo denarja za čevlje. Včasih sem imel vse okrvavljene 
noge in ob jutru je bilo še mrzlo. Ovce so bile v našem najemniškem gospodarstvu 
zelo važne.                                                                                                                                   

Neko jutro me je klical oče: »Sonce je že nad Pohorjem!« Seveda o kakem soncu 
še ni bilo sledi. Pobočja planin so bila še vsa črna, po dolinah pa je ležala debela 
megla, ki je zakrivala vse manjše hribe. Velike, mrzle zvezde so počasi ugašale. 
»Kam naj ženem past?« sem vprašal očeta, ki je vsak dan sproti določal pašo. 
»Na vrh boš gnal danes«, mi je mrko odgovoril. Srce mi je poskočilo od veselja. 
Tam je bila najboljša ovčja paša, rasle so tudi bele breze in nekaj orjaških 
macesnov.  Če bi ne bilo premrzlo in premokro, bi lahko zaspal, ker so se ovce 
pasle ko uši. Opazoval sem, kako je nastajalo lepo vigredno jutro. Pod sneženimi 
vrhovi se je razprostiralo široko, temno pobočje, pokrito s planinskim lesom. 
Dolina pod goro je bila še zakrita z meglo, ki se je le počasi pogrezala vase. Naš 



vrh je bil kot samoten otok sredi jutranjega kipenja. Naših gor se ni več dotikala 
rdeča sončna zarja, ampak so bili vanje uprti pravi sončni žarki, ki so prihajali 
naravnost od velike sončne krogle, ki se je nenadoma dvignila  iznad pohorskih 
slemen. Nastopil je pravi dan. Nadnaravno velika, orjaška drevesa so začela 
moleti iz meglenega dna, potem pa robovi valovite doline, ki so razsekali meglo 
na podolgovate jezike in pokazale so se  vsepovsod raztresene domačije, 
nazadnje pa še mala vas z visokim gotskim zvonikom. Spreminjalo se je tudi 
sonce. Ko je vzšlo izza Pohorja, je bilo podobno veliki, žareči krogli, potem pa je 
postajalo bledejše in tudi manjše. Nazadnje se je obdalo z močnim vencem, 
svetlejšim kakor njegova sredina. Iz tega venca so štrleli na vse strani žarki, 
podobni žarečim strelam. Vsako vstajanje jutra je bilo nekaj novega, kaj lepšega. 
Naš vrh se je ob jutranjem svitu potapljal v godbo tisočerih glasov. Ta mogočna 
godba mi je prevzela srce, prihajala je iz neštetih ptičjih grl; vse sem občutil, kot 
del lastnega bitja.  

To jutro sem začutil butanje tovarniških kladiv, spet sem bil samo pastirček, ki je 
zgodaj zjutraj pasel bicke. Moj oče ni maral tovarniških delavcev, ker so takoj, ko 
so povohali v tovarno, začeli nemškutariti, čeprav je bilo znano, da so bili veliki 
reveži. Moj oče pa je bil še večji revež, namreč poljski delavec.                                                                                                                                                                                                 
Nenadoma sem zaslišal človeške glasove. Iz doline na naš hrib je šla vozna pot, ki 
je vodila iz doline, kjer je stala tovarna. Nisem rad srečeval ljudi, tujih ljudi sem 
se bal ali pa jih celo sovražil. Tedaj sem zagledal gručo ljudi, ki se je bližala vrhu. 
Bili so zatopljeni v živahen pogovor. Moški, ženske in nekaj otrok, vsi so bili 
praznično oblečeni. Skočil sem med grmovje in se potuhnil za debeli macesen. 
Razločil sem že posamezne besede, vsi od prvega do zadnjega so imeli v 
gumbnicah zataknjen lepe, rdeče nageljne. Ženske so se veselo smejale.                                                                                                                                                            
Moški so imeli velike srebrne verižice in svetle tolarje na lajbičih. Spoznal sem, 
da so to ljudje iz tovarne, in kot je mislil oče, sem mislil tudi jaz, da so to slabi 
ljudje. »Oh, bicke, bicke, bicke, kako je to lepo …« so vzklikale ženske in otroci, 
ko so zapazili mojo čredo. Za bickami, ki so se umikale, se je pognala belo 
oblečena deklica, na prsih je nosila rdeč nagelj. »Poglejte, pastir!« je vzradoščeno 
zaklicala in nekdo je vzkliknil: »Tako majhen pobič, pa že pase!«                                                                         
Deklica se mi je približala in rekla: »Zakaj se bojiš?« Hotel sem ji odgovoriti, da 
me je sram moje revščine, bosih nog, pa nisem spravil besede iz ust. Nek glas je 
rekel: »Sram ga je, ker ni vajen toliko ljudi. Lenkica, daj mu nagelj, da bo tudi on 
vedel, da je danes 1. maj.«  Lenkica je vzela nagelj in mi ga pomolila z bleščečo 
roko. Njene oči so zažarele. Vzel sem njen nageljček in se pri tem dotaknil njene 



roke. Ta dotik mi je čisto zmešal glavo. Z nageljnom v  roki sem zdirjal v bližnjo 
goščavo in se skril, ne da bi se zahvalil za prelepi dar.                                                                         

Skupina ljudi je izginila na drugo stran vrha. Pretehtal sem vsako besedo, ki sem 
jo slišal to jutro. Beseda 1. maj je bila posebno poudarjena , saj sem tudi nagelj 
dobil od deklice za 1. maj, čeprav me ni poznala, in se bil zanjo le ubog pastirček, 
ki je bicke pasel.                                                                                                                                  

To je bil moj prvi, 1. maj.   

 

 

 

 

 

                                                                     Tekst pripravila Ana Pogorelec Tomažič                                                                                                                                             



VESELA UPOKOJENKA 

 
Sem upokojenka, 

po srcu še mladenka, 

čeprav več nisem mlada, 

zapojem vedno rada. 

V športu sodelujem, 

družabno se udejstvujem, 

vesele sem narave, 

ne branim se zabave. 

Bom penzijo dobila, 

en šnopček bom popila, 

z njim se bom ogrela, 

pa bom še bolj vesela! 

 

                                                                                                        Jakopič Ivanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPLO MI JE PRI SRCU  

 
Gospod se je vsak dan sprehajal. Tako, kot jaz. Prihajal je iz gozda. Srečevala sva 
se vsak dan.  

Gospod je ob sebi imel kolo, ljubeznivo me je ustavil in vprašal: »Koliko mislite, 
da je star?«  

Jaz pa mu odgovorim: »Vi ali kolo?« Iz srca sva se nasmejala.  

»Seveda jaz«, odgovori gospod.  

Štel jih je 93. Naslednji dan pa je bil res moj rojstni dan. Povedala sem mu to in 
že mi je segel v roko in mi iz srca čestital. V gimnaziji smo se z dekleti rade 
pošalile, da če ti moški dan pred rojstnim dnevom čestita, se ti bo zgodilo nekaj 
lepega. Spet sva se iz srca nasmejala. Prišla sem domov. Zazvonil je telefon in na 
drugi strani se je javil moj psihiater. To je bilo veselje - res se mi je zgodilo nekaj 
lepega. Naslednji dan mi je prinesel 10 rdečih vrtnic.  

Z gospodom s kolesom sva spletla posebno vez - čudovito, enkratno. Ne znam 
napisati… Tako toplo mi je, ko pomislim nanj. Vedno, ko sva se srečala na 
sprehodu, sva rada stopila skupaj v korak. Zelo dobro sem se počutila ob njem. 
To mi bo ostalo večno. Med nama je bilo toliko srčnosti.  

Hvaležna sem, da mi je življenje dalo priložnost videti in čutiti toliko lepega okoli 
mene.                                                                                                  
Komu naj se zahvalim, da  mi je dano toliko lepega in pozitivnega občutiti? 

 

                                                                                                                  Silva Rainer 

 

 

 

 

 

 

 



HUMOR 

 
Lepa blondinka potuje iz Ljubljane v Los Angeles. 

Na avionu se usede med imenitneže v oddelek poslovnega razreda. Stevardesa 
jo zaman pol ure prepričuje, da se mora preseliti v ekonomski del, ker nima 

vozovnice za ta oddelek. Nazadnje gre iskat pilota. 

Ta lepi mladenki nekaj zašepeta na uho in takoj uspe, da se potnica preseli tja, 
za kamor ima ustrezno vozovnico, t. j. v ekonomski del aviona. 

»Kako si to storil?« ga vpraša stevardesa. 

»Rekel sem ji, da poslovni razred pelje samo do Pariza, ekonomski pa v Los 
Angeles«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UGANKA 
 

Je spola moškega, 

z glasov pet ime ima. 

Postaven, lep je ta junak, 

pri vseh priljubljen dan je vsak. 

Vesten, dober in pošten, 

renome ima pridobljen.  

Naj tak ostane vse še dni,  

zadovoljni bomo vsi. 

Uganite, kdo je to, 

dobite pohvalo vso! 

                                      _ _ _ _ _  

 

 

Mlada, drobna, gibčna vsa, 

obraz, postavca lepa ta; 

pogled prijazen, nasmejan, 

veselje vzbuja vsekdar. 

Oseba takšna, lik je sestre te, 

ki izpolni naše nam želje. 

Hvaležni ji vsi, 

ki v Dom so ta prišli. 

                                                  _ _ _ _ _  

 

 

 



KREPIMO MOŽGANE 

 
Naštejte čim več besed, ki se začnejo s črko P in končajo na črko A. Besede naj 
vsebujejo le 5 črk. 

Tisti, ki najde 20 besed, naj se oglasi v sredo, ob 10:30 uri v delovni terapiji na 
skupini za krepitev spomina. Čaka vas sladka nagrada.  

Primer:  

P tica A 

P loh A 

P  olk A 

P  ump A 

P _ _ _  A 

P _ _ _  A 

P _ _ _  A 

P _ _ _  A 

P _ _ _  A 

P _ _ _  A 

P _ _ _  A 

P _ _ _  A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

P _ _ _ A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Križanko je sestavil naš stanovalec Aleš Žučko. Res je, da je slabše čitljiva, a jo 
vseeno poskušajte rešiti.  
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