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v stiski ter potrebujejo našo pomoč, 
zato je prav, da o tem spregovorijo 
tudi šmarnice. Celjska Mohorjeva 
družba je izdala šmarnice za otro-
ke z naslovom Srnjaček, požar in ... 
dobra dela avtorice Tanje Mlakar. 
Povod za pisanje šmarnic za otroke 
je bilo letošnje leto, ki je posvečeno 
krščanski dobrodelnosti in solidar-
nosti. Avtorica je v enaintrideset 
zgodb umestila vsakdanjo, neide-
alno družino, ki skupaj preživlja 
počitniški čas. V zgodbah Majine in 
Mihove družine se Mlakarjeva osre-
dotoča na družinski pogovor in od-
puščanje, saj je po njenem mnenju 
pogovor v današnjem času prišel 
na telegrafsko raven, o doživljanju 
in občutjih pa skoraj ni govora. V 
zgodbe je vpletla tudi dobra dela, 
ki se jih junaki učijo uresničevati 
ob srnjačku, drug ob drugem in v 
nepredvidljivih okoliščinah.

POIŠČI BOGA
»Bog je vedno in povsod okoli nas 
in v nas. Toda v svojem vsakdanu 
Boga pogosto ne zaznamo. Zato so 
potrebna drobna znamenja, ki nas 
spominjajo na pravo resničnost, 
božjo bližino, ki nas obdaja. Umet-
nost duhovnega življenja ni v za-
pletenih metodah, ampak v tem, da 
dnevno živimo z Bogom in iz Boga, 
iz Svetega Duha, ki nas napolnju-
je.« Knjižica Anselma Grüna Poišči 
Boga v svojem vsakdanu (Slomškova 
založba iz Maribora) je v besedi in 
sliki lahko majhna pomoč, ki nas 
spominja na to, da je v nas Božji 
Duh in da Bog vse to, kar doživlja-
mo, prežema s svojo ljubeznijo. 
Knjižico spremljajo fotografije So-
nje Kamplet Rotar.

ZGODBE ZA DUŠO
Založba Ognjišče je izdala že deseto 
knjigo Boža Rustje v zbirki Zgodbe 
za dušo, ki je tokrat nekoliko dru-
gačna. Največkrat duhoviti zgodbi 
sledita kratka misel in molitev ob 
sporočilu pripovedi. Na koncu je 
dodana domislica, ki jo lahko pone-
semo v življenje. Barvne ilustracije 

PODLISTEK ANA ČEŠNOVAR

GROZOTE VOJNE IN VZORNIKI

NOVA VEROVANJA
Knjiga 100 vprašanj o novih verova-
njih je preprost priročnik o vpraša-
njih, ki si jih kristjan zastavlja ob 
soočenju z novimi verovanji. Delo 
je zastavljeno v obliki neposrednih 
vprašanj in kratkih odgovorov, kar 
omogoča svobodno prebiranje. 
Mnogo vprašanj dokazuje veliko 
zanimanje vseh, vernih in never-
nih. P. Joseph-Marie Verlinde je 
predstojnik samostanske skupno-
sti družine sv. Jožefa. Poleg profe-
sorskega dela na fakulteti za filo-
zofijo katoliške lyonske univerze, 
v arškem bogoslovju in na Studi-

Jezus iz Nazareta
»Jezus zgodovine« 
in »Kristus vere«

NOVOSTI NA KNJIŽNEM TRGUPetra Škerla nam sporočilo zgodb 
še bolj približajo.

LJUBEČI MOŠKI
Celjska Mohorjeva družba je izda-
la roman Martina Walserja Ljubeči 
moški. 73-letni Johann Wolfgang 
von Goethe se je zaljubil v 19-letno 
Ulrike von Levetzow. 11. julija 1823 
popoldne ob 5. uri se je v Marien-
badu (današnje Marianske Lázje) 
začela ljubezenska zgodba med že 
ostarelim pesnikom in rosno mlado 
konteso, ki se je končala na Goethe-
jevem domu v Weimarju. Vendar 
to ni samo roman o Goethejevi 
poslednji ljubezni, je tudi pravcata 
dramska igra, v kateri lahko pri-
sluhnemo ne samo iskrivim dialo-
gom in monologom, ampak tudi 
pokukamo v »zakulisje« – v varno 
zavetje Goethejeve hotelske sobe, 
kjer nastaja književnost svetovnega 
slovesa. Kadar se zaljubi navaden 
smrtnik, ljubezen obrodi sad le, če 
je srečna, ko pa se zaljubi pesnik, je 
ljubezen plodna v vsakem primeru 
– če ne v odnosu, pa toliko bolj v 
rojstvu nove literarne umetnine – 
v tem primeru Marienbadske elegije.

Martin Walser, eden najpo-
membnejših nemških pisateljev 
druge polovice 20. stoletja, se je 
rodil leta 1927 v Wasserburgu pri 
Bodenskem jezeru. V Nemčiji je 
zaslovel leta 1957 z romanom Po-
roke v Philippsburgu (nagrada Her-
mana Hesseja). Za svoje literarno 
ustvarjanje (romani, kratka proza, 
dramske in radijske igre, esejistika) 
je prejel številna priznanja; med nji-
mi tudi najpomembnejšo nemško 
literarno nagrado – Büchnerjevo 
nagrado (1981). Nemški časopis 
Cicero ga je leta 2007 uvrstil na 
drugo mesto na seznamu petstotih 
najpomembnejših nemških inte-
lektualcev.

SAMOSTOJNA SLOVENIJA
Pripravam ob praznovanju 20-le-
tnice samostojnosti Republike 
Slovenije se je Goriška Mohorje-
va družba pridružila s posebno 

knjižno izdajo. Knjiga Samostojna 
Slovenija bodi pozdravljena obsega 
izbor člankov, ki so izhajali v za-
mejskem periodičnem tisku – v 
tednikih Katoliški glas in Novi list, 
čedajskem štirinajstdnevniku Dom 
in tržaškem mesečniku Mladika – 
in so spremljali dogajanje v repu-
bliki Sloveniji od prvih zapletov z 
aretacijo četverice leta 1988, nove-
ga političnega ozračja slovenske 
pomladi in prvih demokratičnih 
volitev vse do družbenih spre-
memb, ki so privedle Slovenijo 
do razdora z zvezno državo Jugo-
slavijo, ko je bila 25. junija 1991 

KNJIŽNE RECENZIJE

Ni se ločil od mame, ki so sedli na klop za mizo in mu sešili 
novo srajčko, v katero so ga preoblekli in ga poslali na travnik 
po rože. Vesel je Stanko tekel prav do ceste, kjer je nabral drob-
nih rož, da bi z njimi razveselil mamo. Ko se je vrnil, je začuden 
opazil, da so mama ležali na postelji. Plaho se je približal postelji 
s šopkom rož na dolgih pecljih in jih pomolil mami.

Mama so z utrujenim glasom naročili:
»Naredi dva šopka za Marijo. Pomij najprej oba kozarčka in 

nalij sveže vode.«
Mama so tiho in negibno ležali pod odejo, ko je Stanko zlezel 

na stol in s poličke pred Marijino podobo previdno vzel kozarček 
z uvelimi rožami, ga položil na mizo in gledal Marijino sliko, ki 
se je nevarno nagnila na eno stran, da je drugi kozarček skoraj 
padel na tla in bi se razbil, če ga ne bi pravočasno ujel. Poravnal 
je sliko in na njej opazoval Marijo, ki je nežno pestovala Jezusa. 
Zlezel je s stola in se lotil dela, ki so ga mama prvič naložili njemu. 
Delal je vestno, kot da pripravlja šopke za svojo mamo, za katero 
je nabral rože. Potlačil je lakoto v svojem želodcu in pomislil, da 
so mama tudi lačni in utrujeni. Rože z imenom »lakota« so ime-
le predolge peclje, da bi obstale v kozarčkih. Stanko je zapognil 
peclje, rože nerodno zbasal v majhne vazice in oba kozarčka s 
težavo namestil nazaj na poličko pred Marijino sliko. Zdelo se 
mu je, da šopki niso dovolj lepi za slovesen trenutek mamine vr-
nitve. Bili pa so sveži in so napolnili ves prostor z nežno milino 
in lepoto, ki je oznanjala praznik, čeprav je bil delavnik. Tako se 
je Stanko preko mame zahvalil Mariji z Jezusom za vso moč in 
pomoč v najtežjem času, ko mama tudi moliti niso mogli v svoji 
telesni nemoči.

Počasi se je v Stanku budila zavest o nevidni navzočnosti 
vsemogočnega Boga, njegove vojske angelov in svetnikov, pred-
vsem pa nebeške matere Marije, ki skrbno bedi nad sirotami, ko 
so v življenjski nevarnosti. Ob nedeljah je v domači cerkvici po 

maši pokleknil pred stranski oltar z drugimi otroki, ko so ljudje 
odhajali iz cerkve, dvignil glavo proti svetnikom na oltarju in 
goreče molil za pomoč v trdni veri, da bo uslišan. To je bilo zanj 
vse bolj pomembno, ko je dojemal, da so tudi starši negotovi in 
prestrašeni. 

Nekoč so mama na ves glas klicali:
»Otroci, pridite hitro vsi k meni! Brž! Pridite! Kje ste? Pridite 

k meni!«
Stanko je stekel k mami, ki so stali sredi dvorišča ob kravi in 

gruči vojakov. Mama so obupano vpili proti italijanskim vojakom, 
ki so hoteli odgnati kravo.

Ker vojaki niso razumeli njenih besed, so mama z obema ro-
kama zaobjeli otroke in jih potiskali proti vojakom med nepre-
stanim vpitjem:

»Če boste vzeli kravo, vzemite še otroke! Jaz jih ne morem 
preživljati, če mi vzamete edino, kar imamo. Tu jih imate! Vze-
mite jih s sabo, da ne bodo pomrli od lakote. Kar odpeljite jih!«

Stanko se je skušal iztrgati iz maminega krutega objema, pa 
mu ni uspelo. Mama so krčevito stiskali otroke v gručo, ki se je 
počasi približevala vojakom. Ti so nemo strmeli v nenavaden 
prizor. Mama so tako kričali, da je otrok trepetal pred grožnjo 
izgovorjenih besed, ne da bi dojel, kaj se dogaja. Take mame ni 
poznal. Da bi svoje otroke zaradi krave predali sovražniku v roke!

Samo krava je mirno stala sredi dvorišča in neprizadeto čakala 
na izid smrtnega boja obupane mame, ki so neprenehoma vpili 
na oborožene vojake in za ščit potiskali pred sabo lastne otroke, 
ki so se tresli od groze, ker so vedeli, da so z mamo vred v smrtni 
nevarnosti.

Ob streljanju so mama ponavadi prvi pritekli s polja in poiskali 
otroke, ki so se skrivali kje za mrtvašnico, in jih objeli kot koklja, 
ki skrije svoje piščance pod peruti, da jih zavaruje pred nevarno-
stjo. Pri tem so jih blago tolažili in z njimi počakali v zavetišču, 
dokler ni nevarnost minila.

Zdaj pa so največjo nevarnost pomenili mama s svojim nera-
zumnim početjem, ko so se zoperstavili oboroženim vojakom 
skupaj z nebogljenimi in prestrašenimi otroki. Mamino grozovito 

vpitje je segalo do neba. Vojaki so se med seboj nekaj pogovarjali, 
potem pa mirno odšli brez krave, ki je ostala na travi s povodcem, 
ki je bil privezan za njene roge in je visel do tal. Mamine roke so 
se omehčale, da so se otroci rešili iz smrtonosnega objema in po-
begnili v strahu pred lastno mamo, ki so ostali sami ob kravi in 
so bili dolgo brez besed, kot da sami sebi niso mogli odpustiti kru-
tega početja. Le pri skupni molitvi so sodelovali glasno in goreče 
in so tudi od otrok zahtevali, da molijo jasno in glasno, kleče in 
z vso ponižnostjo in vero v rešitev, ki mora priti, saj so še vojaki 
klonili pred bedo obupanih ljudi, ki tudi za svoje preživetje niso 
imeli ničesar. Tako so begunci v času najhujšega pomanjkanja 
hodili s kanglico po ostanke kuhanih makaronov s krompirjem 
k italijanski postojanki.

DOBRI LJUDJE
Edini praznik, ki je vsako leto potešil lakoto v želodcu, je bil sveti 
Miklavž, ki je prinesel jabolka in suho sadje, ko tega še od daleč 
ni bilo videti nikjer več. Stanko je zjutraj pograbil svoje darilo in 
počasi ves dan z njim tešil dolgotrajno lakoto.

Veselo razpoloženje na peči je zmotila starejša sestra z odloč-
nimi besedami:

»Miklavža v resnici sploh ni!«
Stanko je ugovarjal:
»Seveda je! Vsako leto prinese darila.«
Sestra se je smejala:
»To prinesejo ata in mama, ne pa Miklavž.«
Stanko je srdito ugovarjal:
»Kje bi pa dobili tako dobre reči? To ima samo Miklavž!«
Sestra je vztrajno trdila svoje in Stanko se je razjezil:
»Tiho bodi!«
Na peči je nastal glasen prepir, ki je privabil starše, da so po-

sredovali.
»Kaj pa imate?«
Užaljeni otrok je zatožil sestro, da govori grdo o svetem Miklavžu. 

Otroci so se še naprej prepirali o tem, ali Miklavž je ali ga ni.

V slovenskem prevodu smo dobili drugi del 
knjige Jezus iz Nazareta, ki je pravzaprav ni 
napisal Benedikt XVI., ampak Joseph Ratzinger. 
Avtor ne nastopa kot papež, se pravi kot vrhovni 
učitelj vere, ampak kot teolog Joseph Ratzinger, 
kar je nekaj edinstvenega v zgodovini papežev. 
Prvi del je izšel leta 2007 in obravnava Jezusovo 
javno delovanje od začetka, se pravi od krsta v 
Jordanu do trpljenja, drugi del pa je posvečen 
najbolj odločilnim dogodkom Jezusovega življe-
nja, se pravi trpljenju, smrti in vstajenju.

Ratzingerjevo delo ocenjujejo kot prelomno 
delo, ki začenja novo dobo teološke eksegeze 
ali razlage Svetega pisma. Knjiga uvaja meto-
dološko novost, saj zgodovine in vere oziroma 
teologije ne ločuje, ampak tesno povezuje in 
se pri tem trudi do konca upoštevati nespor-
ne izsledke stoletnega zgodovinsko-kritičnega 
raziskovanja in hkrati teološkega in verskega 
izročila. S tem ostaja Ratzinger zvest načelu, ki 
ga je zelo jasno izpostavil že v svoji prvi široko 
znani knjigi Uvod v krščanstvo, ko je poudaril 
nepogrešljivo in temeljno mesto razuma in zgo-
dovinskih dejstev za krščanstvo. »Kristus vere« 
predpostavlja »Jezusa zgodovine«, brez tega se 
razblini v pravljico ali mit. To čisto načelno sta-
lišče o nerazdružljivosti »Jezusa zgodovine« in 
»Kristusa vere« teolog Ratzinger zdaj udejanja 
korak za korakom v svojem raziskovanju naj-
bolj temeljnega in odločilnega krščanskega dej-
stva: življenja, smrti in vstajenja učlovečenega 
Božjega Sina – Jezusa iz Nazareta. I. Ž.

oklicana samostojnost slovenske 
države. Vsemu temu dogajanju, še 
posebno pa napetostim in vojnim 
dogodkom, ki so sledili, so Sloven-
ci zunaj matične domovine, tako v 
zamejstvu kot v zdomstvu, sledili 
z veliko zavzetostjo, o čemer tudi 
pričajo objavljeni prispevki. Knjiga, 
razdeljena po tematskih sklopih, 
ki skušajo predvsem kronološko 
podati potek celotnega razpleta, 
nam ponuja zanimivo branje, ki bo 
danes marsikomu znova obudilo 
spomin na te izredne zgodovinske 
trenutke, mlajšim generacijam pa 
gotovo pomenilo zanimivo pri-
čevanje o dogodkih, ki so tudi z 
zgodovinskega vidika časovno še 
vedno blizu.

IVO ŽAJDELA

um Inter Monastique de France se 
posveča tudi kritični študiji novih 
verskih tokov ter evangelizaciji. 
Njegova pričevanja in razmišlja-
nja o soočenju krščanstva z ezo-
teričnim okultizmom so izšla pri 
francoski založbi Saint-Paul. V slo-
venščino je prevedena tudi njegova 
Prepovedana izkušnja (Slomškova 
založba, 2008).

ŠMARNICE ZA OTROKE
»Nosite bremena drug drugemu« je 
geslo letošnjega pastoralnega leta. 
Včasih se zdi, kot da sta dobrodel-
nost in solidarnost nekaj, kar zade-
va druge ljudi. V vsakdanjem življe-
nju pa se pokaže, da vsak izmed nas, 
tudi najmanjši, lahko prispeva svoj 
kamenček v mozaik dobrote. Med 
nami živijo ljudje, ki so osamljeni in 

Založba Družina 
je izdala drugi 
del trilogije 
Jezus iz Nazareta, 
avtorja Josepha 
Ratzingerja.

Goriška Mohorjeva družbe je iz-
dala knjigo Samostojna Slovenija 
bodi pozdravljena. Osamosvajanje 
Slovenije v zamejskem periodič-
nem tisku 1988–1991.

Slomškova založba iz Maribora je 
izdala knjigo p. Josepha Marie Ver-
lindeja 100 vprašanj o novih vero-
vanjih.




