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UVODNIK 
NAJ NAS SPREMLJA DUH LJUBEZNI  
Zlatka Babšek, glavna urednica 
 
Bližajo se božični prazniki in novo leto. Ob tem občutim veselje, saj prihajajo dnevi 
notranjega miru, zadovoljstva in nasmehov. Nekako se nahajamo v času, polnem pričakovanj 
in upanja.  
 
Sedaj je čas, da se zazremo globoko vase. Poskusimo postati boljši ljudje, čeprav bi to lahko 
bili celo leto, objemimo se, se pocrkljajmo, najprej sebe nato najdražje in bližnje. Spomnimo 
se tudi ostalih ljudi, ki so v našem življenju ali jih le srečamo na svoji poti. 
 
V tem obdobju še bolj občutim moč življenja in njegove lepote. Marsikomu izmed nas, ki smo 
preživeli kap, je ta prekinila stalni tok in nas preusmerila naprej po drugačni poti. Predala pa 
nam je globoko sporočilo, naj življenje cenimo in ga polno živimo vsak dan. 
 
Že kar precej let je minilo od kapi, življenje pa teče dalje po novih tirnicah in na trenutke se 
zavem, da spet kar malo pozabljam nase. 
 
V življenju sem največkrat posvečala svoj čas drugim, jaz sem prišla po navadi na vrsto 
zadnja ali pa je zame zmanjkalo časa, kar je verjetno pripomoglo k srečanju s kapjo. 
 
Po preživelem dogodku se sama in verjetno še mnogi zavedamo, da bi bilo dobro, da sebe 
postavimo na prvo mesto. A da se razumemo, prav tako pri tem ni lepo, da pozabimo na 
druge. Lahko se zgodi, da nas pri tem potegne v drugo skrajnost, kjer lahko hote ali nehote 
prizadenemo druge.  
 
Ljudje smo si različni, zato so tudi prazniki za vsakega nekaj drugega in jih vsak občuti 
drugače. Vendar pa prav vsi potrebujemo ljubezen, sočutje, pozornost, toplo besedo in 
prijazen pogled.  
 
Naj nas v teh prazničnih dneh spremlja duh ljubezni in nam pomaga izraziti vse naše najlepše 
lastnosti. Tako bomo lahko osrečili druge in ob njihovem veselju in nasmehih v srcu začutili 
toplino. To so najlepša darila, ki bogatijo vse nas. 
 
 
 

Ko se prižgejo praznične luči sredi bele zime, 
prijateljstvo ogreje nam dlani in želja vzpne se iz srca v višine; 

vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi! 
Vse kar je dobro, naj raste in cveti! 

Naj v prazničnem miru sreča nežno Vas objame! 
Vse kar je lepo, naj za vekomaj ostane! 

 (Lepe mislil) 


