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Knjiga nekoliko spominja na izreke puščavskih očetov. 
Morda naslov črpa navdih prav pri njih. Kaj se dogaja 

v menihovem srcu? Ta drobna knjižica nam daje vpogled vanj 
preko naše sedmerice blaženih. Izrazi, pojmi, podobe se dopol-
njujejo, usklajujejo, kličejo, drug drugemu odgovarjajo, da bi 
naslikali globine menihovega srca. Zbrati globoke vzgibe, ki 
prežemajo, vznemirjajo, burijo notranje bitje naših bratov – 
to je bil lep uvid Svetega Duha ... 

(iz predgovora Paula Desfargesa)

Knjižica je zapis premišljevanj in pričevanj sedmih fran-
coskih trapistov samostana Naše Gospe Atlaške, ki so 

postali znani pod imenom »Menihi iz Tibhirina«. Živeli so 
v samostanu na severu Alžirije, v kraju Tibhirine. Kasneje 
med državljansko vojno, v noči med 26. in 27. marcem 
1996 so jih ugrabili, zatem pa okrutno umorili, islamski 
fundamentalisti. 8. decembra 2018 so bili umorjeni menihi 
iz Tibhirina razglašeni za blažene.
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Živeti puščavo



Besedila menihov iz Tibhirina, ki jih zastopa 
Društvo za pisave sedmerice z Atlasa. Izbor 

besedil je opravil brat Renaud Escande, 
zbrala pa jih je Marie-Dominique Minassian 
v knjigi Heureux ceux qui espèrent [Srečni so 

tisti, ki upajo] (v sodelovanju med založbami 
Cerf/Bayard/Bellefontaine, 2018), ob podpori 

Združenja družin menihov, redovnih 
skupnosti Naše Gospe iz Bellefontaina, 

Tamiéja, Aiguebella in Naše Gospe Atlaške 
v Mideltu (Maroko).



Predgovor: Msgr. Paul Desfarges
Sklepna beseda: oče Jean-Michel Schumacher
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Predgovor

O Tibhirinu je bilo napisanih že veliko knjig. 
Najprej omenimo knjige, ki sta jih napisala 

meniha sama, Bruno in Christian. Sledijo knjige o 
menihih in o samostanu. Kmalu bo objavljena tudi 
duhovna biografija naših blaženih. Ta knjižica je 
izvirna, ker nam omogoča notranji vpogled v duše 
sedmerice blaženih hkrati. Knjiga je nekakšen pregle-
dovalnik notranjega življenja meniha skozi življenje 
sedmerice blaženih, videno od znotraj, začenši s tem, 
kar je pravzaprav skrivnost njihovega življenja oziro-
ma, bolje rečeno, njihovega srca.

Knjiga nekoliko spominja na izreke puščavskih 
očetov. Morda naslov črpa navdih prav pri njih. Kaj 
se dogaja v menihovem srcu? Ta drobna knjižica 
nam daje vpogled vanj prek naše sedmerice blaženih. 
Izrazi, pojmi, podobe se dopolnjujejo, usklajujejo, 
kličejo, drug drugemu odgovarjajo, da bi naslikali 
globine menihovega srca. Zbrati globoke vzgibe, ki 
prežemajo, vznemirjajo, burijo notranje bitje naših 
bratov – to je bil lep uvid Svetega Duha. Kajti skupaj 




