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Ivo Džinić in Ivica Raguž, ur. Iščeki-
vati i požurivati dolazak dana Božjega: 
Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri 
Aračiću prigodom 65. obljetnice živo-
ta. Đakovo: Katolički bogoslovni fakul-
tet, 2009. 631 str. ISBN: 978-953-6935-
18-5.

Pero Aračić danes velja za enega naj-
bolj poznanih hrvaških pastoralnih teo-
logov doma in na tujem; zlasti močno 
je s svojimi predavanji in z drugim znan-
stvenim, strokovnim in pastoralnim de-
lom zaznamoval đakovsko škofijo, kate-
ri je posvetil vse svoje življenje. Po štu-
diju teologije v Đakovu in nekaj letih 
neposrednega pastoralnega delovanja 
po župnijah domače škofije je nadalje-
val študij pastoralne teologije v Rimu in 
tam tudi doktoriral. Že med študijem ga 
je posebej zanimala družinska pastora-
la, zato se je v tej teološki panogi še do-
datno usposabljal. Vse do danes je to 
ostalo njegovo priljubljeno področje, ki 
ga ni le znanstveno preučeval in ne le 
pisal na to temo številnih člankov, am-
pak je svoja spoznanja marljivo vnašal 
tudi v škofijske organizme in v neposre-
dno pastoralo, saj je bil ves čas nepo-
sredno vpet v različne škofijske pasto-
ralne strukture.

Ob 65-letnici so mu njegovi strokov-
ni sodelavci izkazali veliko zahvalo za 
vse njegovo dosedanje požrtvovalno 
delo z izdajo zelo obširnega zbornika z 
naslovom Pričakovati in pospeševati 
prihod božjega dne.

Zbornik sta uredila njegova ožja so-
delavca Ivo Džinić in Ivica Raguž. Prispe-
le znanstvene članke sta razdelila v štiri 
poglavja: od splošnih obzorij pastoralne 
teologije prek razmislekov o župnijski 

pastorali in o pastorali zakramentov, na 
koncu pa sta zbrala spodbude za priho-
dnji razvoj pastoralne teologije.

Prvo poglavje torej prinaša najprej 
bolj načelne prispevke, še posebno prvi 
članek, v katerem znani hrvaški pasto-
ralni teolog Josip Baloban obširno piše 
o pastoralni teologiji na Hrvaškem, 
hkrati pa predstavlja osnovna dejstva, 
kaj pastoralna teologija je in kako po-
maga Cerkvi pri njenem poslanstvu.

Pomemben članek v tem sklopu je 
nedvomno skupno delo Paula M. Zuleh-
nerja in Inne Naletove, v katerem je 
predstavljena obširna analiza Cerkva na 
Balkanu ne le glede na njihove nacional-
ne meje, ampak tudi glede na pripa-
dnost, torej poleg katoliške Cerkve 
obravnava tudi pravoslavno, protestant-
sko in grškokatoliško Cerkev, pa tudi 
brezverstvo. Z različnih vidikov analizira-
ta podatke, ki jih je o tem dala raziskava 
Aufbruch 2007. Za nas je zagotovo zani-
miva slika slovenske vernosti, ki v pri-
merjavi z drugimi deželami na Balkanu 
nikakor ni rožnata, če v marsikaterem 
pogledu ne najslabša. Vsekakor je glede 
na te dežele delež Slovencev, ki se izre-
kajo za neverne ali zastopajo vrednote 
nevernih, največji. To je še toliko bolj po-
menljivo, ker smo toliko desetletij živeli 
v enaki državni tvorbi, zato smo – vsaj 
načeloma – imeli enake možnosti za ži-
vljenje. Ta članek nekako vsebinsko do-
polnjujeta še dva, ki prikazujeta sloven-
ske in madžarske razmere na pastoral-
nem področju (Kvaternik, Máté-Tóth).

V drugem poglavju so zanimiva raz-
mišljanja o župnijskem življenju, v kate-
rem je zlasti pomembno, kakšen duhov-
niški lik je župnik, kako si župnik izbira 

Bogoslovni_vestnik_4_2011.indd   621 21.12.2011   10:20:54



622 Bogoslovni vestnik 71 (2011) • 4

in oblikuje sodelavce, kako svojo vlogo 
oznanjevalcev vere razumejo in kako jo 
izpolnjujejo starši v družini (Džinić), in 
podobno.

V obravnavanju zakramentalne pa-
storale so vsekakor zanimivi in koristni 
prispevki o mestu zakramenta birme v 
krščanski iniciaciji (Pažin), pomen vero-
uka kot priprave na birmo (Šimunović), 
razprave o krščanskem zakonu in o po-
menu spovedi za premagovanje člove-
ške grešnosti. Poseben članek govori 
tudi o odgovornosti v pastorali do sam-
skih, saj se nanje zelo rado povsem po-
zablja.

Zadnji del zbornika prinaša spodbu-
de za nekatera bolj specifična področja 
pastoralne teologije oziroma ožja po-
dročja konkretne pastorale, kakor na 
primer glede jezika v Očenašu, glede 
sakralnosti kralja, glede prerokov in re-
dovnikov, v zvezi z biomedicino. Med 

prispevki so tudi članki, ki na prvi po-
gled sodijo bolj na obrobje v krogu 
vprašanj pastoralne teologije, a obrav-
navajo zanjo dejansko zelo pomembna 
in z njo neločljivo povezana vprašanja. 
Takšno je razmišljanje o načinu pasto-
ralnega delovanja v kontekstu »nove re-
ligioznosti« in »novega ateizma«, o od-
nosu med teologijo in sociologijo, o naj-
pogostejših vprašanjih, ki jih danes lju-
dje postavljajo oznanjevalcem, o vplivu 
Cerkve na njene vernike …

Zbornik na koncu predstavi tudi ob-
širno in zanimivo bibliografijo prof. Pere 
Aračića, ki je bogata zlasti v obravnavi 
vprašanj s področja priprave na zakon, 
zakonske zveze, družinskih razmerij in 
odgovornosti družbe do ustvarjanja 
ugodnih možnosti za življenje zakona in 
družine.

 Peter Kvaternik

Giuseppe Buffon. San Francesco 
d’Assisi: Fonti Francescane e rinnova-
mento conciliare. Studi Francescani 22. 
Padova: Edizioni Messaggero, 2011. 
270 str. ISBN: 978-88-250-2648-1.

Verjetno ne manjka znanstvenih del 
o vplivu posameznikov na tok zgodovi-
ne. Tu pa imamo pred seboj študijo ita-
lijanskega frančiškana, strokovnjaka s 
področja cerkvene zgodovine, ki razi-
skuje vpliv točno določene knjige na po-
tek koncilskega, ali natančneje: obkon-
cilskega dogajanja. Zanimivo je, da je to 
italijanski avtor, ki analizira razmere v 
Franciji. Zato je tudi v knjigi, ki je druga-
če napisana v italijanščini, skoraj četrti-

na besedila v francoščini, ker avtor na-
vaja svoje vire kar v izvirnem jeziku.

Znano je, da je bilo dogajanje v zvezi 
z drugim vatikanskim koncilom v Fran-
ciji zelo živahno, tako v času, ko nihče 
še niti pomislil ni na koncil, kakor tudi 
po samem koncilu. Zagotovo ni bilo vse 
čisto zlato, a je ne le zaznamovalo deže-
lo, ampak je imelo vpliv – tudi prek kon-
cila – do neke mere na vso Cerkev, zlasti 
še v bližnjih deželah.

To je knjiga zgodovinskih virov o sv. 
Frančišku Asiškem, ki so bili prevedeni 
v francoščino in so izšli leta 1968. Avtor 
začne pri prvih korakih nastajanja knjige 
in ne sega nazaj v njeno prazgodovino; 
ne dotakne se ga tako imenovana qua-

Bogoslovni_vestnik_4_2011.indd   622 21.12.2011   10:20:54



623623Ocene

estio franciscana, ki pomeni zasuk v po-
zornosti preučevanja sv. Frančiška od 
pobožnostne legendarne in pravne k 
zgodovinski in avtentični literaturi. Vsaj 
temeljno poznavanje tega vprašanja pri 
bralcu tako ali tako predpostavlja. Toda 
v prvem poglavju opiše pomenljivo oko-
liščino, in to prostovoljno navzočnost 
francoskih frančiškanov med Francozi 
na prisilnem delu v Nemčiji med drugo 
svetovno vojno. Nemci namreč nikakor 
niso dovolili verske oskrbe izgnancev, 
zato so frančiškani tudi tajno in v nevar-
nosti za življenje poskušali priti do njih. 
S tem so se približali svetu delavstva in 
zaznali njihove potrebe, pa tudi naspro-
tovanja. Nekateri zgodovinarji vidijo v 
tej akciji zametke poznejših duhovnikov 
delavcev. Prav od frančiškanov je na-
mreč prišla ideja, da je za misijon med 
delavstvom treba iti z njimi na delo v 
tovarne. Avtor zgoščeno prikaže zgodo-
vino tega projekta in se ne izogne niti 
njegovemu neuspešnemu koncu. Ob 
njihovem zatonu pa so se konec šestde-
setih let izoblikovale male skupnosti, 
drugače od klasičnih samostanov. Te 
skupnosti niso nujno povezane z zuna-
njo zaposlitvijo, ampak iščejo tudi nove 
pristope v pastoralnem delu. Že sami 
bratje so opazili, da morajo poseči po 
pristnih virih in utemeljiti svoje nove 
pristope pri branju Frančiškovih spisov. 
Vendar to očitno ni bilo izhodišče, am-
pak le nekakšen argument za že spreje-
te odločitve. Poglavje konča z bistrim 
uvidom udeleženca eksperimenta z ma-
limi vključenimi bratstvi, Thaddéeja Ma-
tura, ki pokaže tako pomanjkljivosti in 
napake kakor pozitivni prispevek malih 
bratstev.

Drugo poglavje je posvečeno pred-
stavitvi posameznih protagonistov in 
njihovega prispevka, zlasti kar zadeva 

izdajo in branje frančiškanskih virov.

Tretje poglavje govori o samem širje-
nju omenjenih prevodov. Pod vodstvom 
Jeana-Françoisa Barbierja je zrasla ge-
neracija predvojnih frančiškanov; oprla 
se je zlasti na vire, ki so postali tudi 
orodje za poznejše institucionalne spre-
membe. Pri tem so seveda imeli primat 
Frančiškovi spisi.

V naslednjih poglavjih avtor analizira 
založniško dejavnost tako na področju 
knjižne kakor na področju revialne pro-
dukcije. Editions franciscaines so se pod 
vodstvom podjetnega brata Pola de Le-
ona tako razvile, da so omogočile izdajo 
tako imenovanega Totuma, to je zbirke 
vseh virov v zvezi s Frančiškom. Žal pa 
se njegova podjetnost nekaterim ni zde-
la v skladu z novimi ideali, zato je bil 
deležen nemalo obtožb.

Nadalje sta prikazana urednika Totu-
ma, brata Damien Vorreux in Theophile 
Desbonnets, zadnje poglavje pa sprego-
vori o sami izdaji Totuma leta 1968. Ob 
tem seveda opiše vse dogajanje ob pri-
pravi tega monumentalnega projekta, 
pa tudi, kakšne premike je prinesel za 
pokoncilsko prenovo frančiškanstva v 
Franciji. Knjiga je bila namreč prodana 
v 10 000 izvodih.

Zanimivo je, kako se je tokrat cerkve-
ni zgodovinar lotil analize in prikaza ne 
na podlagi neke osebe ali cerkvenega 
dogodka, ampak na temelju neke knji-
ge. Tako je torej tukaj zgodovinski akter 
knjiga in okrog nje se suče vrsta ljudi, 
predvsem pa se nam odpirajo uvod v 
dogajanje, ki je privedlo do te knjige, in 
posledice, ki jih je ta knjiga povzročila. 
Očitno je njen izid padel v zgodovinski 
kairos, ki ga je tudi sama sooblikovala.

Lahko se vprašamo, ali v današnji 
dobi multimedijskih projektov in sple-
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tnih hipertekstovnih povezav res sodi 
klasična knjiga v preteklost. Ali pa ji prav 
takšna analiza prizna veljavo tako za 
preteklost kakor za sedanjost?

In še drugo vprašanje, ki ni nič manj 
aktualno: ali v dobi pospešenega razkri-

stjanjevanja v Evropi lahko »objavljena 
beseda« – podobno kakor v prejšnjem 
obdobju obravnavanem primeru – odi-
gra pomembno vlogo pri zajezitvi tega 
procesa?

 Miran Špelič

Andrew Keller in Stephanie Russel. 
Latinščina od besed do branja. Zv. 2. 
Prevedel in priredil David Movrin. Lju-
bljana: Filozofska fakulteta, 2011. 612 
str, 442 str. delovnega zvezka. ISBN: 
978-961-237-259-0.

Po treh letih od izida prvega dela 
smo dočakali še drugi del univerzitetne-
ga učbenika za latinski jezik, katerega 
prvi del je prevedel in priredil David 
Movrin in pri tem opravil odlično delo. 
Knjiga je nastala onstran Atlantika, kjer 
jo je izdala založba univerze Yale, in se 
je uveljavila na mnogih tamkajšnjih zelo 
dobrih srednjih šolah, kolidžih in univer-
zah, počasi pa jo spoznavamo tudi pri 
nas.

Učbenik vsebuje slovnico in slovar, 
tako da je pravzaprav trojna knjiga v 
enem, to pa olajša delo in tudi zniža 
stroške. Zaradi fleksibilne zasnove in 
modularnosti je zelo primeren v bolonj-
skem sistemu, in to na raznih področjih, 
od koder latinščina še ni bila povsem 
pregnana in kjer je na voljo vsaj nekaj 
ur za njeno poučevanje. Posamezne lek-
cije namreč ne zahtevajo popolne 
obravnave vseh vsebin, ampak ima uči-
telj možnost, da izbere le najnujnejše in 

gre k naslednji enoti ali pa se odloči za 
poglabljanje vseh posameznih vsebin. 
Pri dvoletnih tečajih se tako priporoča, 
da se vsako leto predela en del; s tem 
študentje dobijo pregled nad celotno 
latinsko slovnico: nad oblikoslovjem in 
nad skladnjo. Predvsem pa se ob vajah 
naučijo samostojnega branja besedil la-
tinskih avtorjev v izvirniku.

Učbenik je strukturiran tako, da 
omogoča tudi samostojno delo in ga 
bodo lahko vzeli v roke tudi samouki, če 
se le spoznajo na slovnico kot takšno. 
Vsaka lekcija ima najprej slovarski in 
slovnični del, sledijo kratka in potem 
daljša berila. Ob vseh pohvalah na tem 
mestu ne morem mimo kritičnega očit-
ka. Pogrešam namreč besedila iz kr-
ščanske antike. Če smo celo v nekdanjih 
jeklenih časih imeli na naši Filozofski fa-
kulteti med obveznim branjem odlomke 
Avguštinovih Izpovedi in dve Tertulija-
novi deli, bi lahko tudi avtorji tega uč-
benika iz deklarirano za vse svobodne 
dežele obogatili svoje delo s klasiki kr-
ščanske antične književnosti. Za more-
bitno uporabo na naši fakulteti bo torej 
treba dopolniti nabor besedil.

 Miran Špelič
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