
 

 

BOŽIČNA PESEM  BRATONSKIH PEVCEV IN MLADIH PROSTOVOLJCEV  V 

SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA 

 

Prav posebno obliko prostovoljstva izvajajo že devetnajsto leto pevci in člani Turističnega 

društva Bratonci, ki že 19 let zapored prihajajo na oddelke, med bolnike, pridružijo se jim  

tudi mladi prostovoljci, ki  z božičnimi pesmimi polepšajo Božične praznike, ki jih  bolniki 

morajo preživeti v bolnišnici in ne v krogu svoje družine.  

Ideja se je porodila Geni Virag, upokojeni medicinski sestri, ki je na področju prostovoljstva 

deluje že vrsto let. Tako vedno na sam Božič že tradicionalno, z bratonskimi pevci  in 

Turističnim društvom Bratonci pripravi darila za bolnike in vse zaposlene, ki so ta dan ob 

bolniških posteljah ter organizira praznično petje božičnih pesmi. Že tretje leto so se jim 

pridružili še mladi glasbeniki in mlade prostovoljke,  ki so bolnikom delile darila,na ta način 

so zaželeli vesel Božič in so skupaj s pevci delili srečo, veselje in prinašali čarobnost božiča 

med bolnike. Spremljal jih je Božiček Andrej Virag, ki je vsakemu bolniku voščil vesel 

Božič. Vsak bolnik in vsak zaposleni v bolnišnici je obdarovan z darilom, ki se pripravljajo že 

mesece pred Božičem. 

Božična pesem je spet zadonela po vseh oddelkih naše bolnišnice in bolniki ter tudi njihovi 

svojci so jim ganjeno prisluhnili. Posebej se ti trenutki dotaknejo bolnikov, ki so priklenjeni 

na bolniške postelje.  

Posebej prisrčno je tudi na porodnem oddelku, kjer mamice pripeljejo s seboj svoje 

novorojenčke, pevci pa jim zapojejo božične pesmi, o Jezuščku, rojenem v Betlehemu. 

Vedno se jim pridružimo tudi predstavniki vodstva bolnišnice, ki ta dan preživimo ob 

bolniških posteljah.  

Občutki in utrinki so zares božični! Bratonski pevci, mladi prostovoljci in gospa Gena božični 

popoldan namesto svojim družinam podarijo našim bolnikom. Verjamem  pa, da ko vidijo 

veselje, radost in solze v očeh trpečih ljudi, bolnikov, ki so jih osrečili, je vse poplačano.  

In ne nazadnje je  ravno to; osrečevati ljudi, smisel in sporočilo Božiča.  

Vsem nam zaposlenim v Splošni bolnišnici Murska Sobota pa je njihovo plemenito dejanje 

vzor in vzgled, da ob vsej strokovni skrbi za bolnika ne pozabimo na človečnost, toplino in 

prijaznost do bolnikov. 
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