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»Božja Beseda je meso postala in se naselila med nami« (Jn 1.14) 
 

Prvi Jezusov prihod napovedan po prerokih stare zaveze se je izpolnil, 
»Božja Beseda je meso postala in se naselila med nami« (Jn 1,14), v 
družini, v polnem ljubezni pričakovanju sv. Jožefa in Marije, vendar v 
zelo skromnih razmerah v betlehemskem hlevcu. Ob božičnih praznikih 
gledamo na Sveto družino in ljubeče odnose med sv. Jožefom, Marijo in 
Jezusom. Sveta družina nas spodbuja in kaže najboljšo pot za obnovo 
in krepitev vezi ljubezni v naših družinah. Prav tako Sveta družina nam 
pomaga graditi odnose polne ljubezni in spoštovanja v našem Domu 
Marije, Marte in Lazarja, da bi se vsak naš stanovalec počutil kot v 
družinskem, domačem okolju. Za božične praznike in novo leto želim 
Vam vsem naši dragi stanovalci in tudi vašim družinam vse najboljše. 
Naj Jezus Kristus odrešenik sveta podeli vsakemu izmed vas svoj 
blagoslov, milost zdravja, veselja, moči in miru. Naj Kristusova ljubezen 
iz Betlehema napolni vaša srca za božič in za celo novo leto 2017. Vse 
to Vam želiva in Vas blagoslavljava, 

kaplan Rafael in župnik Janez 
 
 

SVETNIKI – BOŽJI PRIJATELJI 
 

God sv. Nikolaja  

 

God sv. Nikolaja ali Miklavža, 
enega izmed najbolj priljubljenih 
svetnikov, s katerim je povezano 
tradicionalno obdarovanje otrok, 
praznujemo 6. decembra. 
 
Sv. Nikolaj je živel v 4. stoletju in je 
bil škof v mestu Mira v Mali Aziji 
(današnje Demre v Turčiji). Bil je 
sin edinec, saj njegova starša 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://s1.mojalbum.com/17379361_17585202_19916801/cerkve-cerkvice-kapelice-in-znamenja/sv-nikolaj-v-logatcu_z.jpg&imgrefurl=http://www.mojalbum.com/pena/cerkve-cerkvice-kapelice-in-znamenja/predvajaj-veliko&docid=STGFN0ptSYvO4M&tbnid=QN3nfKSaSftLwM:&vet=1&w=960&h=720&hl=sl&bih=764&biw=1536&ved=0ahUKEwj5kfiY2vvQAhWCtRQKHeE_ArE4ZBAzCAUoAzAD&iact=c&ictx=1
https://www.google.si/imgres?imgurl=https://www.vjeraidjela.com/wp-content/uploads/2014/12/isus.jpg&imgrefurl=https://www.vjeraidjela.com/tag/bozic/&docid=M8J9BXW0I5kZ6M&tbnid=9m_ovTT_myKwDM:&vet=1&w=1600&h=1000&hl=sl&bih=764&biw=1536
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dolgo časa nista mogla imeti otrok. Starša sta bila odprta za reveže, sin 
Nikolaj (v grščini pomeni njegovo ime zmaga ljudstva) ju je v tem 
posnemal. Ko sta mu starša zapustila lepo premoženje, ga je razdelil 
med reveže, sam pa je postal redovnik. Ko je v Miri umrl škof, so se 
verniki odločili, da bodo za škofa izbrali tistega duhovnika, ki bo 
naslednje jutro prvi stopil v cerkev. To je bil ravno Nikolaj. Ko je nastopil 
škofovsko službo, so kristjane v rimski državi še preganjali in tudi sam 
je bil zaradi vere v zaporu. Leta 325 se je udeležil zgodovinskega 
cerkvenega zbora v Niceji. Vernikom je hotel biti zgled, zlasti v 
dobrodelnosti. Po izročilu je priskrbel primerno doto trem obubožanim 
dekletom, ki bi sicer zabredle v sramoto, tako pa so se lahko pošteno 
poročile. Kmalu po smrti, okrog leta 350, so ga ljudje začeli častiti kot 
svetnika. Zaradi dobrote je postal priprošnjik v različnih življenjskih 
stiskah. 
Sv. Nikolaj je eden izmed najbolj priljubljenih svetnikov vzhodne 
Cerkve. Njegov spomin so v carski Rusiji obeleževali z dvema 
praznikoma: 6. decembra, ko je spomin njegove smrti, in 9. maja, ko je 
spomin prenosa njegovih posmrtnih ostankov. Leta 1086 so namreč 
pomorščaki iz italijanskega mesta Bari v Miri ukradli njegove relikvije in 
jih prenesli v Bari, kjer so shranjene še danes. 
Za svojega zavetnika ga častijo mornarji, brodarji in splavarji. Prve 
cerkve njemu v čast so postavljali ob vodah. Ljubljanska stolnica, ki je 
posvečena sv. Nikolaju, je bila prvotno cerkev ljubljanskih ribičev in 
čolnarjev. Na Slovenskem je temu priljubljenemu svetniku posvečenih 
največje število cerkva – okoli 200. Po mnogih cerkvah so naslikani 
prizori iz legende o njegovem življenju. Ime Nikolaj je povsod, posebno 
pa v Rusiji, zelo pogosto (pri nas so poleg Nikolaja in Miklavža znane 
še druge oblike: Niko, Niki, Miko, Mikec, Milček – Nikolaja, Nika in 
Nikica). 
 
Izročilo obdarovanja otrok 
V 19. stoletju se je skoraj po vseh slovenskih pokrajinah razširilo 
miklavževanje – obhod Miklavža s spremstvom na predvečer 
svetnikovega godu. Po legendi namreč ta svetnik na predvečer svojega 
godu s spremstvom (angeli in parkeljni) hodi od hiše do hiše in pridnim 
otrokom prinaša darila, porednim pa šibe. Njegov godovni dan je 
ponekod še posebej namenjen krščanski dobrodelnosti 

 
Pripravila Marica 
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HIPOKRATOV KOTIČEK 

 
Zdravilni čaji 

 
Moje znanje o zdravilnih rastlinah je pri koncu. Zelo rada sem pisala o 
izkušnjah z zdravilnimi rastlinami. Vsega tega sem se naučila na 
predavanjih, ki jih je organiziralo Društvo za zdravilne rastline Ognjič 
Logatec. Ideja, da smo društvo ustanovili, je obrodila veliko sadov. 
Veliko naših občank in celo nekaj občanov se ukvarja z nabiranjem in 
gojenjem zdravilnih rastlin in ocenjujem, da je to za našo občino dobro 
in predvsem koristno. Včasih so naše babice vse to že znale, pa smo jih 
premalo poslušali, a sedaj je to znanja spet aktualno. Farmacija nas 
verjetno ne bi tako pohvalila, kot se hvalim jaz, mnogi zdravniki pa nas 
podpirajo in veseli smo tega. 
Toliko za uvod in  v nekakšno slovo od pisanja v Hipokratov kotiček. 

Ker je sedaj čas pitja čajev, sem 
se odločila, da napišem še nekaj 
o čajih; kako s čaji preživeti ves 
dan. 
 
Jutranji čaj: 
meta in šipek 
Mešanica je izredno dober in 
okusen čaj, meta nas poživi, 
šipek nas obogati s čajem. Šipek 

bi lahko zvečer namočili v vodo, zjutraj ga precedimo, ostanku v cedilu 
dodamo še malo mete in poparimo, po desetih minutah pa zlijemo 
skupaj in začnemo dan z odličnim čajem. Seveda lahko  dodamo malo 
medu, a okus je tako dober, da ni potrebno. 
Bezeg, lipa in kamilica: to je okusen čaj, če se nas prijemlje prehlad. 
Večina v mešanici je bezeg, lipe je pol manj, kamilic pa res malo, 
odvisno od okusa. Kamilico lahko tudi izpustimo in dodamo malo ajbiša. 
Nekateri so mi posebej povedali, da jih kamilica ne prepriča. Naj 
povem, da pri čajih najboljše zmešaš malo po občutku, pa z veliko 
ljubeznijo do tistega, ki mu ga namenjate. 
Večerni čaj: melisa, malo cvetov sivke, pa še listi jagode, maline, 
robide, tudi kamilice, melise pa je največ. 
Če ste imeli težak dan in se težko umirite, pa še malo šentjanževke. 
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Praznični čaj – božični čaj pa mora biti malo poseben, zato mešanici 
dodajte še cimetovo skorjico in kakšno nageljnovo žbico, malo listov 
vrtnice, lahko še posušeno bio skorjico limone ali pomaranče. In 
prazniki bodo postali sladki in čarobni. 
Vsem želim, da zmešate svoj najboljši čaj in veliko zdravja, miru in 
vsega dobrega vam želim, 
 

Metka R. 
 

LITERARNI KOTIČEK 
 

TAKE ŠOLSKE – nadaljevanje v 4 delih 
  
III. PREPISOVANJE 
Bilo je v tretjem letniku učiteljišča v Tolminu. Pisali smo naloge iz 
pedagogike. Do tedaj nikoli nisem prepisovala. Tisti dan pa me je 
prijelo. Odprla sem zvezek iz pedagogike pod mizo in prepisovala. 
Sedela sem zadaj. Naenkrat me je profesorica zagledala in prišla je k 
meni. Vzela mi je nalogo in rekla: »Gospodična pa prepisuje.« Rekla 
sem: »Mene ste takoj našli, nekateri pa prepisujejo zmeraj, pa jih ne 
vidite.« »Dobila boš eno, pa še ukor ti lahko dam zaradi takega 
govorjenja,« je rekla. Nikoli več nisem prepisovala. Navada, da 
marsikdaj prehitro kaj rečem, predno premislim, pa je ostala. 
 
Izpit iz vožnje z mopedom 
Tudi to se je dogajalo v tretjem letniku učiteljišča, in sicer konec 
šolskega leta, v maju. Bili smo stari 18 let in iz Avto-moto društva so 
nas ves mesec poučevali v vožnji z mopedom. Nekega dne sem bila na 
vrsti jaz. Pri dijaškem domu Petra Skalarja, kjer sem stanovala, sem se 
dobila z inštruktorjem. Vprašal me je, če sem kdaj vozila moped in rekla 
sem, da ne. Razkazal mi je moped, povedal, kako in kje se ga vžge. 
Sedla sem na moped, ga vžgala in že sem se odpeljala. Vozila sem se 
tako, kot da že znam voziti. Vpil je za mano, naj ne vozim prehitro. 
Peljala sem se precej daleč, se obrnila, peljala nazaj in nekajkrat 
zavpila: »Kako se ga pa ugasne?« Zavpil je, naj pripeljem k njemu. 
Rekel je: »Spustite plin in izpit ste naredili.« 

 (se nadaljuje) 
Karolina Medvešček 
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SPOMINSKE DROBTINICE 
 

Vinko Vegelj pri nas v Domu 

  
Vinko Vegelj, dušebrižnik, kakor je dejal 
pokojni stolni župnik sv. Nikolaja v 
Ljubljani, Tone Smrkolj, za duhovnike, 
katerim je bilo na prvem mestu briga za 
duše »fare«, na drugem mestu pa skrb 
za sakralne objekte ter drugo. Gospod 
Vinko je zelo preprost in ponižen človek, 
pa čeprav je s svojo milino – kakor mi 

pravimo: »zlezel« v sam vrh slovenske Cerkve; a je ostal skromen. 
Zakaj to pišem? V Domu Marije in Marte je »pristal« pred dobrim 
mesecem in pol. Na oddihu ob morju je padel in si poškodoval glavo. 
Danes, 30. novembra 2016, je nas, domovce, pri zajtrku povabil k 
poslovilni maši v domsko kapelo Marije in Marte. Homilija in prošnje za 
nas, domovce, sta nam dali novega upanja za bivanje tu. Vašega 
blagoslova in zahvale se bomo še dolgo spominjali. Petdeset dni –  
nove binkošti za nas. 

Slavko Ogrizek 
 

Domači čaj 
 

V naši skupini z Matejo večkrat 
vprašava, o čem bi se člani radi 
pogovarjali pri naslednjem srečanju, 
da se lahko še malo bolj pripraviva. 
Tako je prišla ideja, da bi se bilo 
zanimivo pogovarjati o zdravilnih 
rastlinah, saj se bliža čas prehladov in 
je čaj lahko večkrat na mizi. 
Lepo je bilo poslušati, kako so včasih 

nabirali in sušili različne zdravilne rastline, saj so nekatere rastle na vrtu 
ali okrog hiše. Kamilice, pelin, lipovo cvetje, rman, šentjanževka, 
materina dušica ... nekatere članice so povedale tudi kakšno svojo 
izkušnjo, tudi Zvonko je sodeloval.  Povedali so tudi, da se z domačim 
čajem ne sme pretiravati, ker lahko škoduje, če ga je preveč. 
Tudi sama rada nabiram in sušim zdravilne rastline, zato sem jih nekaj 
prinesla pokazat, da jih vidijo in povohajo, kako lepo dišijo. 



6 

V kuhinji sem si sposodila malo večji lonec in skuhala sem mešani 
domači čaj. Zraven smo dali tudi domači med in popili vsak skodelico ali 
pa tudi in še kakšen piškot smo dodali. 
Videla sem, da jim je bil čaj všeč, saj so predlagali, da bi lahko enkrat 

na mesec namesto kave pri skupini pili 
domači čaj. 
Dogovorili smo se, da bo tako. 
 
Na koncu pa smo zapeli še pesem »Lipa 
zelenela je« in čas za druženje ter 
pogovor je kar prehitro minil. Naslednji 
teden pa bo pogovor tekel o kakšni drugi 
zanimivi temi. 

Sonja 
 

CINGL CANGL 
 

zvoni zvonček v jedilnici. Molitev pred jedjo in po jedi. Ob dvanajsti uri 
še angel Gospodov. 
To je naša Viktorija Šemrl. Z molitvijo vseh nas zadrdra voziček s 
hrano. Hvala, Viktorija. Če te pa slučajno ni, te nadomesti Minka, ako 
pa predolgo čakaš, te dregne soseda Karlina. Pa Bog požegnaj! Naša 
Viktorija – naša molivka – 15. novembra je praznovala 80 let svojega 
življenja. Kaj vse je doživela in preživela, ve samo ona in Bog. Hčerka 
ter vsi, ki te ljubijo, so poskrbeli, da ne praznuješ samo ti ter »žlahta«, 
tudi za nas, domovce, so poskrbeli. Tvoje prisrčno narečje – smetana – 
pa tudi kakšna pikra na naš račun, ni zlonamerna. Tu, v Mariji, si 
štirinajst let. Marsikaj si preživela, ko si bila sama, a tvoji te imajo radi 
pa vedi, da tudi mi. 

 

Draga Viktorija! V imenu nas vseh 
v Domu ti želim še zdravja in 
veselja med nami in pazi, da ne 
boš več zgrmela po tleh. To se ti 
je zgodilo tik pred tvojim 
praznikom. Viktorija, Gospod te 
ljubi, Gospod je tvoj, moj in naš 
pravični pastir. Nič nam ne 
manjka! 

Slavko Ogrizek 
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Naše delavnice 

 
Nov veter je zavel, ko sta prišli 
fizioterapevtki. Jutranja 
telovadba, organizacija 
prireditev in nenazadnje smo v 
petek, 11. 11. 2016, izdelovali 
praznične dekoracije. Zbrali 
smo se v sobi Marte. Malo 
sem razočaran! Bilo nas je 
malo. Najbolj se je upirala 
moja žena. »Ne znam!« je bil 
izgovor. Kot učitelj sem ji rekel: 
Pridi in poglej. Pogled na 

strokovnjaka – aranžerko – in poskusi.« 
Žena je postala kot avtomat. Dela, dela in ni mogla končati. No, moja 
malenkost je želela kvaliteto in ne kvantiteto (količino). Vsi prisotni so 
pod vodstvom aranžerke ustvarjali čudeže. Animatorke pa so 
poskrbele, da so naši izdelki iz lesne skorje, jesenskega listja ter drugih 
naravnih sestavin držali skupaj – lepile so. 
Po prijetnem druženju in ustvarjanju, upam, da smo bili vsi nagrajeni s 
svojimi izdelki. 

Slavko Ogrizek 
 

Slovenska pesem 
 

Slovenska pesem naj doni. 
To donenje slovenskega 
pevskega bogastva je v 
četrtek, 17. novembra 2016, 
predstavil Obrtniški pevski 
zbor Logatec. Pevci niso 
samo iz Logatca, ampak 
tudi iz širše okolice 
sosednjih občin. Pevke, 
oblečene v bordo svečane 
obleke, pevci v srajce z 
vinsko barvo. Pevovodja je 
dejal, da bo nekaj pesmi 
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tudi v duhu martinovanja. Po pevskem sprehodu po Sloveniji od 
Gorenjske, Koroške, Štajerske, Prekmurja, Zasavja, Dolenjske in 
Primorske pa vse do dvorane sv. Jožefa v Logatcu se je pevovodja 
obrnil proti nam in skupno z zborom smo zapeli kar nekaj znanih 
slovenskih pesmi, seveda tudi hvalnice slovenskemu vinu. 
Pevci, pridite še in nas razveselite! 

Slavko Ogrizek 
 

TAKE LUŠTNE  
 

 

Domska pisma sv. Miklavžu 
 

Dragi sv. Miklavž! 
Ti, ki imaš tesne zveze v nebesih, posreduj in prinesi mi obilo moči, da 
bom lažje služil in oznanjal, da nas ima Bog rad.  

Župnik Janez 
 
Dragi sveti Miklavž, lepo prosim, če mi prineseš eno veliko košaro 
potrpežljivosti. Hvala lepa. Prisrčno te pozdravljam. 

Marija 
 
Dragi sv. Miklavž, prosim te, da moliš zame in mojo družino, da nam 
ljubi Bog podari mir, zdravje in razumevanje. Hvala ti. 

 
Dragi sveti Miklavž. Prosim, prinesi mi kavo, rulado, 
čokolado, mandarine. Hvala za vse. 

Lojzka Murn 
Sv. Miklavž! 
Kje so časi, ko sem ti zadnjič pisala? Upam, da se me 
še spominjaš in spomni se me še to leto (2016) z 
molitvijo. 

Ana Ogrizek 
 

 
Dragi Miklavž, če boš hodil kot duh, 
pa mi prinesi kakšno mehko deko, 
da si pokrijem noge.  

Doroteja Moroz  
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Dragi sv. Miklavž, 
prinesi nam malo več miru in prave pameti. To bo dovolj veliko in precej 
lepo darilo. Nam, oskrbovancem, pa izprosi veselja, nostalgije, miru. 
 
Spoštovani Miklavž. 
Ti si sveti in dober. Prinesi mi malo več milosti, dobre volje in Božjega 
miru. Hvala ti za vse. 

Dori 
Dragi Miklavž. 
Spet je leto naokrog in spomnimo se tega dobrega moža. Sveti Miklavž, 
spomni se tudi name, ki te zelo spoštujem. Od otroških let te imam v 
lepem spominu. Vsakokrat si me lepo obdaroval, še danes sem ti 
hvaležna. 

Marija 
Dragi Miklavž. Lepo te prosim, da mi prineseš malo zdravja, da bom 
malo lažje hodila. To so moje najljubše želje. 
Lep pozdrav. 
 
Dragi Miklavž, želim si, da bi mi prinesel veliko zdravja. Vse dobro. 

Marija Markelj 
 
Dragi Miklavž. Leto hitro teče, prinesi mi samo čokoladico za moč pri 
delu, drugega te ne prosim. Pa da bi tudi sama znala deliti dobroto - 
darove drugim ljudem. Hvala ti. 
 
Dragi Miklavž. 
Prosim, prinesi mi zdravo pamet in razum. Prosim te tudi za zdravo 
pamet za vnuke in pravnuke. Moja največja želja je to. 

Draga Karolina Žigon 
 
Dragi sv. Miklavž! 
Ker imaš velik vpliv v nebesih, 
skušaj posredovati zame, da 
bom na stara leta prišel v Dom 
Lazarja. 

Vinko Vegelj 
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Sv. Miklavž. 
Prosim, prinesi mi tople nogavice, tople copate, tople rokavice. Hvala ti. 

Doma Pejić 
Dragi Miklavž. 
Ne zahtevam nič, le obisk domače hiše. Upam, da želja ni prezahtevna.  

Ivanka Suhadolc 
Dragi Miklavž, 
prosim za veliko zdravja in prinesi mi kakšne tople rokavice. 

Ivana Prem  
Dragi Miklavž. 
Jaz ne potrebujem ničesar. Iskren pozdrav. 

Marija Dragman  
Dragi Miklavž. 
Imam te zelo rada, mesec december je zaradi tebe veliko lepši. Vedno 
mi prineseš oziroma obudiš spomine na moje otroštvo. Saj ni bilo veliko 
daril, ampak prinesel si veliko topline v naš dom in moje srce. Prinesi 
mi, kar ti želiš, vesela sem že tvojega obiska in topline v mojem srcu in 
našem Domu. Bodi lepo pozdravljen. Srečno, Miklavž. 
 
Dragi sv. Miklavž. 
Zelo sem vesela, ker ste se v Domu letos odločili, da pišemo sv. 
Miklavžu. To me spominja na lep čas mojega otroštva. Miklavž, saj se 
me še spomniš iz mojih otroških let. Spet sem pridna in polna 
hrepenenja. Preseneti me. Hvala ti, ker ti lahko spet pišem, ker vem, da 
boš prebral moje pismo. Hvaležna in spet otročja 

Francka 
 



11 

 
Sveti Miklavž. 
Letošnje leto sem bila zelo pridna in prosim, če mi prineseš spodnje 
perilo, nogavičke in kakšno čokolado. Vedno tvoja. 
 
Dragi Miklavž. 
Prinesi mi tople nogavice za mrzle dni. Hvala.  
 
Sveti Miklavž.  
Letos sem bila zelo pridna, zato te prosim, da prineseš veliko dobre 
volje, razumevanja, veselja in zdravja. Da bo v naši hiši res lepo!!! 
 
Dragi Miklavž! 
Letos smo bili zelo pridni. Temu primerno bomo veseli vsega, kar bomo 
dobili. Želja je veliko, kot tudi nas, naredi po svojih najboljših močeh, kot 
tudi mi vse leto. Hvala. 
 
Dragi Miklavž! 
Izvedela sem, da tudi letos prideš na obisk. Zato te prosim, da mi 
prineseš zdravja pa tudi kakšno čokolado in bonbone. Lepo se imej! 



12 

Dragi Miklavž. 
Letos sem bil zelo priden. Pomagal sem v kuhinji in z mano so bili vsi 
zadovoljni. Rad bi, da bi me v novem letu sprejeli v službo. Bil bi zelo 
vesel.  

Andrej 
Dragi Miklavž. 
Letos sem bila zelo zadovoljna, da sem dobila delo. Ne vem, kako bi se 
zahvalila. Imam pa eno željo. Prosim za zdravje sina in hčere. Hvala. 
 
Dragi sveti Miklavž. 
Prosim, prinesi nama kaj sladkega, mehkega ... 

tvoji Ankica in Albinca 
Dragi Miklavž.  
Prosila bi Te, prinesi mi veliko zdravja in rada bi Te videla še naslednje 
leto! 
P.S.: ampak French kavice se ne bi branila 

Majda G. 
Dragi sveti Miklavž! 
Prosim vas za veliko zdravja ter veliko košaro, 
polno dobrot. Lepo vas pozdravlja   

Bernarda 
Pozdravljen, Miklavž. 
Kaj si želim? Eno svečo, da jo prižgem za svoje 
domače, ki sem jih imela rada.  
 
Pozdravljen, Miklavž. 
No, če boš hodil kaj okoli, mi, prosim, prinesi 
kremo za obraz. Upam, da me boš obiskal. 

Draga Volk 
Pozdravljen, Miklavž. 
Želim si le zdravja in posladkati se s kakšnimi piškotki. Hvala. 

Ivanka Razpet 
Pozdravljen, Miklavž. 
Vsi si želimo le malo več zdravja pa seveda dobre kave. Hvala.  

Milka Brus  
Pozdravljen, Miklavž. 
Vem, da imaš te dni veliko dela, saj moraš obiskati veliko ljudi. No ja, 
tudi jaz si nekaj želim, en topel šal. 

Saša Podržaj 
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Dragi sv. Miklavž! 
Tudi letos sem bil zelo priden, saj veš! Kot prvo bi si želel doživeti res 
lepe božične praznike. Želim si veliko Ljubezni in zdravja … pa kakšno 
fajn novo službo … pa novo stanovanje … pa še kakšno sladkarijo za 
povrhu … pa … no, prinesi mi tisto, kar veš, da najbolj potrebujem. 
P.S.: Upam, da angelčki ne zabušavajo in pridno zavijajo . 
 
Sveti Miklavž! 
Slišala sem, da uresničiš vsako željo, ki jo nosim v srcu. Ker sem bila 
letos zelo pridna, te prosim, če mi prineseš lego kocke – vlak na 
daljinca. Se že veselim darila in ti želim, da se ob letu osorej zopet 
oglasiš in nas nagradiš, kot si zaslužimo. 
Pa srečno pot  na saneh ali kako drugače. 
 
Pozdravljen sv. Miklavž!  
Jaz pa si želim le eno čokolado. Pa upam, da me kaj obiščeš. 
 
Dragi Miklavž! 
Letos želim v Domu več miru in manj dela na osebo – saj letos je bilo 
grozno. 
Pomembno za nas je tudi, da smo doma z družino (kar letos ni bilo 
ravno tako – premalo) in seveda, da smo zdravi. 
Ker pa, seveda, brez denarja ne moremo živeti, lahko dobimo vsaj 
kakšno malenkost.  
Lep pozdrav, Miklavž! 

Andrea 
Dobri  sv. Miklavž! 
Sedaj, ko potuješ iz nebes na zemljo in deliš darila, ko greš mimo nas, 
se tudi kaj oglasi. Ne bom te prosila, da nam kaj prineseš, Prosim pa te, 
da izprosiš pri Bogu tudi za nas mesto v nebesih. 
Pridnim otrokom pa še kaj podari, tudi tistim, ki te ne poznajo, saj vedno 
molimo, da se enkrat vsi skupaj vidimo v nebesih. 
Z Bogom, sv. Miklavž. 

Ljudmila B. 
Pozdravljen, Miklavž! 
Jaz sem tukaj, v Domu. Želim pa si, če me boš obiskal, mi, prosim, 
prinesi kaj proti bacilom (mislim malo vinčka). 
Hvala! 

Jakob Logar 
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Pozdravljen, Miklavž! 
No, ker je zima dolga in je zrak v Domu suh, si želim kremo za obraz. 

Ana Podobnik 
Pozdravljen, Miklavž! 
No ja, pa imam rad sladko, zato si želim kakšno dobro čokolado. 
Hvala. 

Tone Avbelj 
 

Dragi sv. Miklavž! 
Zahvalim se ti za vsa  darila, ki jih 

prineseš vsako leto vsem dobrim 
ljudem. Želim si, da bi bil še naprej 
tako dobrega srca kot si sedaj. 

Lepo te pozdravljamo. 
 

Dragi Miklavž! 
Prosim, prinesi mi, kar ti bo ostalo v 

košu. Bom vesela in hvaležna. 
Silva 

Dragi Miklavž! 
Prosim, prinesi bonbone, piškote, sendvič, kokakolo, salamo, sir, 
klobase. 

Zvonko Oblak 
Sv. Miklavž! 
Jaz, Dora, se te zelo rada spominjam. Malo sem se bala Tvojih 
spremljevalcev, hudiča z verigami in zvonci, in hvala Bogu, da si prišel 
Ti z bananami. Še vedno jih imam rada. 

Dora 
Dragi Miklavž! 
Komaj čakam, da prideš. Veselim se Te že. Ker vem, da moraš 
obdarovati veliko otrok in tudi odraslih, Te prosim, da mi prineseš samo 
tri bonbone. 
Želim ti veliko lepega in Te lepo pozdravljam. 

Karolina Medvešček 
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Dragi Miklavž! 
Letos sem bila kar pridna. 
Naredila sem tudi stvari, ki sem 
ti jih obljubila že dolgo časa 
nazaj. Za naprej Ti obljubim, da 
se bom še bolj potrudila. 
Priznam, veliko stvari sem tudi 
»polomila« in nisem bila vedno 
takšna, kot bi morala biti. Se 
bom potrudila, da bom popravila 
vse napake. Upam, da mi bo 
uspelo. 
Kaj si želim? Zase bolj malo: da 
denar z računa ne bi tako hitro 
kopnel, da bi uspela odplačevati 
vse dolgove in da bi enkrat 
dobila službo, kot si jo želim. No, 
saj to je že kar veliko želja. 
Imam pa tudi veliko želja za 

druge. Če bodo vsi, ki jih imam rada, srečni, se bo tudi meni izpolnila 
želja, saj me bo njihovo zadovoljstvo zelo razveselilo. Še posebej te 
prosim za M. Prinesi mu veliko veselja in dobre volje. 
Kar bi te še prosila, je, da odneseš nekaj kilogramov. To bi me zelo 
razveselilo. Pa putika bi se precej zboljšala. 
Pa vsem mojim sodelavkam in sodelavcem, prosim, prinesi veliko dobre 
volje, trdne živce, kaj sladkega in dobro kavico. Mogoče bi bili veseli 
tudi kakšnega bonusa na njihovih TRR. Pa da bi dobili kakšnega 
novega sodelavca, več nas bo, bolj bo veselo. Pa lažje bomo delali. 
Dragi Miklavž, že vnaprej hvala za darove. 

Tvoja … 
Dragi sveti Nikolaj! 
 
Hvala Ti, da si tako dober in nikoli ne pozabiš name . Vsako leto 
prideš in mi prineseš kaj lepega! 
Letos bi te zelo prosil, da mi pošlješ angele iz nebes, da me bodo 
varovali in zmeraj pripeljali varno na cilj. Prosim Te, da mi pomagaš 
takrat, ko Te bomo  potrebovali v naši župniji, saj si naš zavetnik. 
Pripelji v Cerkev Te, ki so oddaljeni, predvsem mlade iz naše župnije, 
tako da bo naša Cerkev zmeraj polna mladih. Pomagaj mladim 
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družinam in pomagaj tudi župniku, da bi letos lahko plačal vse dolgove. 
Radi Te imamo in hvala za tvojo pomoč!!! 
ZBogom! 

Kaplan Rafael  
SVETI MIKLAVŽ.  

Prositi sem te želel, da mi prineseš 
pas za hlače, ker mi te lezejo 
navzdol. Ponoči sem imel zanimive 
sanje in odločil sem se, da TA 
DENAR za pas, NAMENIŠ ZA 
UBOGE OTROKE, da se tudi ti otroci 
razvesele tvoje dobrote. 
Ubog sem postal tudi jaz, ko sem se 
upokojil. Pokojnina ne zadostuje za 

kredite, bivanje v Domu Marije in Marte in za nekaj osnovnih potreb. 
Razne bolezni: rak na prostati ter v hrbtenici … zdaj pa še holesterol. 
Zdravnica mi je svetovala, naj predvsem opustim jajca. In res, hoditi 
sem začel na široko, kakor bi jahal furmanskega konja. Ugotovil sem, 
da je stvar delovala. Pasu za hlače ne rabim. Hlače ne lezejo dol, ker 
se ustavijo na nogah, ampak holesterol še imam. 
Kakšne so bile sanje, se sprašujete? Sanjal sem Nadangela, ko je 
hudiču, ki je zavedel marsikatere starše, da so z abortusom (splavom) 
dali umoriti še nerojenega otroka, vzel njegovo verigo, ga zvezal, naprtil 
koš z Miklavževimi darili, in to zelo težak. Nadangelu je služila veriga za 
povodec, ko je šmenta vlekel od otroka do otroka. S šibami so tepežkali 
tega šmenta angelčki iz nebes, angeli, umorjeni še v materinem telesu 
– nerojeni otroci. Za to povorko je s pastirsko palico v molitvi hodil dobri 
in radodarni sv. Miklavž. Z ljubeznijo je otrokom delil darila, ki so z 
odprtimi usti, brez strahu pred črnim šmentom, prejemali vsi enaka 
darila – lepe vrečke. Darila je nosil, včasih strahu in groze poln, črn 
šment. In kaj je bilo v vrečkah? Suho sadje – sladko kakor otrok. 
Rožiče, ki so bili priboljšek izgubljenemu sinu. Jabolko, ki ni več 
prepovedan sad v raju, temveč zdaj jabolko za zdravje – odganja 
zdravnika stran. Hudiček, to so naši grehi. Otroci so najprej segli po 
slastnem grehu. Dobro so ga zgrizli, tak je šel v prebavni trakt in to 
smrdeče blato je pristalo v kanalizaciji in nazadnje v logaški čistilni 
napravi. Kako je dolga pot spreobrnjenja! Iz tega blata je nastala čista 
voda, iz nekaj ostankov pa so napravili gnojilo. Gnojilo je pristalo na vrtu 
ob sadju in zelenjavi. S čisto vodo smo le-to zalivali, jeseni pa smo 
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obirali lepe, sladke plodove. Tako je tudi hudič opravil družbeno 
koristno delo. To je zmaga nad zlom – nad smrtjo! 
Sv. Miklavž, naj se moje sanje uresničijo! 

Slavko Ogrizek 
 

Frizerske in brivske (šale) 

1. Košir se po dolgih letih pregovarjanj končno spravi k frizerju. Ta ga 
vpraša: »Kako naj vas postrižem?« Košir: »Najbolje bi bilo kar zastonj!« 
»Kaj bi pa na to dejala Koširjeva žena Ana? Njeno striženje in friziranje 
je desetkrat dražje od vašega.« »Plačala bi in ponosno odšla domov!« 

2. »Včeraj sem skozi okno opazoval soseda, ki stanuje nasproti mene. 
Stal je ob oknu, v obraz je bil videti strašen, okoli ust je imel peno, v roki 
pa je držal ostro rezilo!« »In si videl, kaj je storil?« »Nekaj časa se je 
ogledoval v ogledalu, nato pa se je začel briti!« Oh, ti firbčni sosedi! 

3. Strog oficir pride k brivcu. »Britje, prosim, mojster, a pazite, da mi ne 
bo pritekla kri!« Oficir je imel v roki pištolo. Mojster se prestraši in v ta 
ogenj pošlje pomočnika, ki pa je od strahu otrpnil. Javi se vajenec ter 
srečno obrije oficirja s pištolo. Oficir je opazil strah mojstra in 
pomočnika. Vpraša vajenca: »Kako, da si se britja postopil ti, saj si 
vedel, če bi pritekla moja kri, bi te ustrelil!« »Gospod oficir, če bi vam 
res pritekla kri, bi delo končal z dolgim rezom na vratu. Vaša pištola bi 
padla na tla, vi bi bili mrtvi, jaz pa še vedno živ!« 
4. »Prosim lepe bele pramene,« je bila želja novinarke Nataše Dolenc. 
Kolegica je skozi kapo s kvačko potegnila lepe pramene, nanesla 
belilno sredstvo – blanž in pustila delovati. Postali so lepi, beli. Kolegica 

Dragica začne blanž spirati in 
glej ga, zlomka, pride k meni in 
prestrašeno pove, da se lasje 
lomijo ter odpadajo. »Naredi 
masko z balzamom in subrino – 
balzam še dodaj, potem pa 
previdno in počasi potegni 
kapo!« Deloma nama je uspelo 
spraviti kapo brez večje škode 
dol. »Hvala Bogu,« sem rekel. 
Nauk: »Bolje zlati lasje na glavi, 
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ko lepi beli na tleh!« 
5. Bambi v Skopju. Pramene na laseh lahko naredimo na različne 
načine: na kapo, polivinil kapo, folijo, s posebnim glavnikom in še na 
mnogo načinov. Barvamo z barvo, blanžem ... Peter, naš super 
demonstrator in izkušen frizer, je v Skopju želel prikazati ta način na 
polivinil foliji s kvačko. Na ta način ima frizer možnost umetniškega 
ustvarjanja. Pramene vlečemo po želji, nekje več, nekje manj. Uporabil 
je naš blanž, ki je pri primerni temperaturi lepo belil. Napaka je bila, da 
je narasel kot vrela kaša. Bog obvaruj, da so bile luknjice, skozi katere 
smo povlekli lase, prevelike. To se je zgodilo mojstru Petru. Pri koži so 
nastali beli »fleki«, kar pa ni bilo lepo, kaj šele modno. Peter je mrtvo 
hladen našel novo žensko kreacijo. Vzel je strojček za striženje z malo 
večjim nastavkom in veselo strigel – oblikoval bambi pričesko. Lepi beli 
madeži na podlagi srnine barve. Požel je gromki aplavz, ker kaj takega 
v Skopju še niso videli. V zakulisju pa je bilo »kiselo i veselo!« 
 

6. Moj oče, brivec – obrtnik v Medvodah, je bil dobrovoljček. Vedno se 
je hecal. Začel je tako: »K Slonu prišli sta dve dami. Ena si večerjo 
vzame, zakaj pa druga nič ne je? Doma je pozabila zobe! Kakšne 
zobe? Ene je imela za jest', druge za damski nasmeh.« 
 

Rad je obiskoval pokopališča, ker je bila tu zgodovina naroda in vere. V 
Kranju si je zapomnil več nagrobnikov. Najbolj zanimiva sta bila dva. Na 
enem je pisalo: »Ti, ki tukaj si ob njem, z eno si v jami, z drugo prideš 
še za nami!« Na drugem pa: »Tukaj počiva Janez Porenta, naj  mu trobi 
večna trobenta!« 
 

7. Glava radiča je prišla k frizerju in rekla: »Prosim, ostrižite me na 
ohrovt!« 
 

8. ŠE ENA IZ NAŠE JEDILNICE 
Pri sosednji mizi je tekel pogovor. »Zmagal je Trump,« pove svežo 
novico prva. Druga: »A v smučanju?« »Ne, na predsedniških volitvah,« 
pove prva. Druga: »A ni zmagal Cerar?« 

9. Kako so izumili žico? »Dva Gorenjca sta se prepirala za žebelj.« 

10. Zakaj blondinka komaj čaka, da posivi? Da dobi malo več sivih 
celic! Zakaj ta vic ne drži? Ker blondinke ne vedo, kaj je siva celica. 

Slavko Ogrizek 
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Meni pa je dobro, da sem blizu Tebe, moj Bog. 

Ps 73,28 
 

Ivan Koren 
 

Blagor vam, ker ste se že tukaj veselili srečne večnosti. 

• BETANIJA: sreda ob 15. uri v V. nadstropju Doma Lazar 

• EMAVS: torek ob 15. uri v V. nadstropju Doma Lazar 

• MARIJA: četrtek ob 15. uri v jedilnici Doma Marije 

• MARTA: torek ob 15. uri v jedilnici Doma Marije 

MEDGENERACIJSKE SKUPINE 

• PONEDELJEK, SREDA, PETEK ob 7.10: telovadba v Domu Marije; 

• PONEDELJEK, SREDA, PETEK ob 9.10: telovadba v Domu Lazar; 

• TOREK ob 9. uri: vaje za spomin v fizioterapiji VI. nadstropje; 

• ČETRTEK ob 9. uri: kreativna delavnica v pritličju Doma Marta; 

• PETEK ob 10.30: sv. maša v kapeli Doma; 

• SOBOTA ob 10. uri: druženje s skupino Nazaret; 

• NEDELJA ob 10. uri: sv. maša v župnijski cerkvi. 

 

TEDENSKE AKTIVNOSTI 

•  PETEK, 2. 12. 2016, ob 15. uri: ČAJANKA;  

• TOREK, 6. 12. 2016, ob 13.30 uri: druženje z otroki RK iz OŠ; 

•  PONEDELJEK, 12. 12. 2016, ob 9.30 uri: Društvo upokojencev Logatec; 

•  ČETRTEK, 15. 12. 2016, ob 9.30 uri: knjižničarka na obisku; 

• ČETRTEK, 15. 12. 2016, ob 14. uri: Silvine sladke dobrote; 

• TOREK, 20. 12. 2016, ob 10. uri: Mini božični koncert OŠ Logatec; 

• : Nastop otrok iz OŠ Rovte; 

• SOBOTA, 24. 12. 2016, SVETI VEČER, blagoslov Doma;  

•  NEDELJA, 25. 12. 2016, BOŽIČ - Gospodovo rojstvo; 

• SREDA, 28. 12. 2016, ob 9.30 uri: kino v Jožefovi dvorani; 

• SREDA, 30. 11. 2016, ob 19 uri: nov. sreč. zaposlenih DMM in Miklavž. vrtca;   

• PETEK, 30. 12. 2016, ob 14. uri: praznovanje rojstnih dni; 

 

 

 

MESEČNE AKTIVNOSTI 



20 

Izdaja Dom Marije in Marte Logatec. Ureja Leonida Župančič. 
 

RAZVEDRILO 
 

NAŠTEJ 5 BESED, KI SE ZAČNEJO NA…… 
 

VI______________________________________________ 
 

MO_____________________________________________ 
 

KA_____________________________________________ 
 

LU_____________________________________________ 
 

MA____________________________________________ 
 

VA_____________________________________________ 
 

KO____________________________________________ 

 
 
 

SMEJALNICA 

 
IZBOR IMENA 
Psihiater je vodil  skupinsko terapijo treh mladih očkov in njihovih 
majhnih otrok. »Vsi imate svoje odvisnosti!« jim pravi. »Vi ste odvisni s 
hrano,« reče prvemu, »ker ste svoji hčeri dali ime Jagoda! Vi ste odvisni 
od denarja,« pravi drugemu, »ker ste svoji hčeri dali ime Marka.« Ko to 

sliši tretji očka, vstane, prime sinčka za roke in mu 
zašepeta: »Pridi, greva domov, Jožko!« 
 
HITROST 
Trije mulci se pogovarjajo, kako ima kdo hitrega 
fotra. Prvi: »Moj vozi ferarija, je najhitrejši na cesti.« 
Drugi: »Moj vozi reaktivca, je najhitrejši v zraku!« 
Tretji: »Moj pa dela v državni upravi, se mu konča 
šiht ob treh, pa je že ob enih doma!« 

 

Zbrala M. Č. 
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