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Nedelo, 9. oktobra 2005

Ideje za
nedeljo

»Študente je zanimalo znanje,
njim pa je pomembno prijateljstvo«

Mesojedke
v Botaničnem vrtu
V Botaničnem vrtu v Ljubljani je
na ogled razstava mesojedih rastlin
(do 12. oktobra). Gre za zbirko, ki
jo je več let skrbno vzgajal ljubitelj
in poznavalec teh skrivnostnih in
zanimivih rastlin Jure Slatner. Razstava je odprta od 11. do 17. ure, ob
13. in ob 16. uri pa pripravljajo voden ogled. Vstopnina za odrasle je
300 tolarjev, za šolarje in študente
200, za predšolske otroke pa je
vstop brezplačen.

Danes se bo v Stični končal seminar, ki ga vodi Jean Vanier, ustanovitelj skupnosti Barka ter gibanja
Vera in luč – Ljudje z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo občutek sprejetosti

amen skupnosti Barka je
ustvariti dom, v katerem živimo in delamo skupaj, je
povedal nekdanji mornariški oficir
in doktor filozofije. »Zamisel se mi
je porodila v šestdesetih letih, ko
sem živel v Franciji. Imel sem zelo
dobrega prijatelja duhovnika, ki je
bil kaplan v majhni instituciji. Pomagal mi je odkriti nov svet. Vedno mi je govoril, da je za razumevanje človeške narave treba razumeti tiste, ki jih je družba potisnila
na rob. Naučijo te, kaj pomeni biti
človeški. Obisk v njegovi instituciji
se me je dotaknil. Mladi tam so bili
zelo drugačni od mojih študentov,
ki so želeli, da jim dajem, kar imam
v glavi, da se bodo česa naučili in
opravili izpite. Ljudje z duševnimi
motnjami pa so hoteli osebo, po-
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memben jim je bil odnos in prijateljstvo. Začel sem obiskovati različne ustanove, psihiatrične bolnišnice, starše in spoznal ogromno
trpljenja,« je opisal Jean Vanier.
Sklenil je, da bo začel živeti z moškima, ki ju je našel v nekem zavodu. »Projekt sta podpirala tako
vlada kot javnost, veliko ljudi mi je
pomagalo, med njimi tudi psihiatri
in psihologi, zato smo hitro zrasli v
veliko organizacijo.«
Spoštovanje in sprejemanje sočloveka, ne glede na njegovo drugačnost, je temeljno življenjsko
pravilo. Čeprav ima organizacija
katoliške temelje, so dobrodošli
tudi pripadniki drugih ver ali neverujoči, zatrjuje Vanier.
»Preden se nekje odpre nova
podružnica Barke, pride njen vodja za nekaj časa živet k nam. Mateja Tomšič, ki je odgovorna za skupnost v Sloveniji, je bila pri nas pet
let. Potrebujemo tudi priznanja držav, saj so naši pomembni financerji,« je povedal sogovornik. Ko
nekoga sprejemejo, je skoraj, kot
bi ga posvojili, je pristavil, saj ostanejo skupaj vse življenje.
Gibanje Vera in luč, ki ga je Vanier zasnoval s Marie Hélène Matthieu, združuje ljudi z motnjami v
duševnem razvoju, njihove starše
in prijatelje. Po navadi se srečujejo
enkrat ali dvakrat na mesec. »Starši pogosto trpijo, ker ne razumejo,
kaj se je zgodilo njihovemu otroku. Potrebujejo ljudi, s katerimi se
lahko pogovarjajo. Skupaj počne-

mo različne stvari, se zabavamo,
slavimo življenje, molimo, predvsem pa ustvarjamo prijateljstva.
Sam sestavim okvirno vizijo, kaj
naj bi počeli vsak mesec, skupina
ljudi pa podrobneje razdela program.«
Vodenje organizacije je prepustil drugim, sam pa veliko obiskuje
skupnosti. »Živimo v svetu, v katerem je ljudi strah šibkosti. Ranljivi
smo, zato izpopolnjujemo načine,

kako se zaščititi, da se počutimo
bolje od drugih, saj je naša družba
naklonjena močnim. Posvečam se
razmišljanju o pomenu invalidnih
ljudi, šibkosti, starosti. Razmišljam o tem, kako izobraževati ljudi tako, da bi bili odprti do drugih,
in jih sprejemati, kakršni so. Največji zaklad, ki ga človek lahko
ima, je namreč mir,« je zatrdil avtor več kot desetih knjig.
Barbara Hočevar

Kostanjev kolesarski
maraton
V Zadvoru pri Ljubljani se bo ob
9. uri začel kolesarski maraton.
Start bo pred zadružnim domom,
lažja pot s 440 metri nadmorske višine bo dolga 18 kilometrov, 35-kilometrska pa bo imela 1025 metrov
nadmorske višine.

Tek ob Savi
Pri gostilni Štern na Ježici v Ljubljani bo ob 10. uri začetek teka po
neprometnih poteh ob Savi. Udeleženci bodo lahko tekli na 1,5, štiri in
13 kilometrov.

Gorski tek na Nanos
V Podnanosu bo danes ob 10. uri
start teka v spomin na alpinista Fabjana Furlana. Prijave zbirajo do
9.45, proge pa so dolge 1100, 1800 in
4800 metrov. Višinska razlika najdaljše proge je 700 metrov.
Foto Barbara Hočevar

Stična – »Ljudje z motnjami v duševnem razvoju ne potrebujejo le
tega, da drugi počnejo nekaj dobrega zanje, ampak prijatelje, kot
jih vsi mi, in to take, ki jih cenijo,
verjamejo vanje, v njihovo pomembnost, saj živijo v svetu, kjer
jih pogosto nihče noče,« je eno temeljnih načel, ki so Jeana Vaniera
vodila k ustanovitvi prve skupnosti
Barka (L'Arche) – danes jih je že
več kot 120 v 30 državah, ena je
tudi v Sloveniji – ter gibanja Vera
in luč, ki se je ravno tako razširilo
po vsem svetu, pri nas se je začelo
leta 1983. Sedeminsedemdesetletni Kanadčan te dni vodi seminar v stiškem samostanu.

Jean Vanier

Deset ovac »sfriziral« v 17 minutah
Koper – Najboljši »ovčji frizer« v Sloveniji je Alojz Novak iz Šentjerneja. Po
predtekmovanjih, ko mu je v dobrih desetih minutah uspelo postriči deset
ovac, je v finalu deset ovac postrigel v 17 minutah. S to zmago si je prislužil udeležbo na tekmovanju Interalpin, nekakšnem evropskem prvenstvu v
striženju ovac, ki bo v Avstriji februarja 2005. Kot je povedal Boris Gabrijan, se slovenski rejci drobnice nadejajo, da se bo njihov predstavnik udeležil tudi svetovnega prvenstva leta 2009 na Norveškem. Posebnost zmagovalca, ki je na državnih prvenstvih doslej od leta 2000 zmagal že petkrat, je, da nima lastnih ovac, na leto pa jih ostriže kar 8000! Na posnetku: eden od perspektivnih tekmovalcev je Erik Sivec iz Smasta pri Kobaridu. Sicer pa je prireditev Dneva kmetijstva slovenske Istre, Brkinov in Krasa pritegnila več kot sto razstavljavcev. Ti so napolnili dvorano Bonifika in
navdušili več kot tri tisoč obiskovalcev, ki so imeli kaj videti: od omenjenega tekmovanja pa do raznovrstnih pridelkov in proizvodov kmetij. Prireditev so za praznovanje 50-letnice delovanja izkoristili tudi čebelarji koprskega čebelarskega društva in predstavili svojo dejavnost danes pa tudi
zgodovino čebelarjenja v Istri, kjer se s čebelarstvom ukvarja vsaj 500 ljudi, v društvo pa je včlanjenih 130 čebelarjev, ki imajo okrog 4000 panjev
in na leto pridelajo od 50 do 150 ton medu. D. G.

Društvo Talon Frankolovo prireja rekreativni izlet z iskanjem prstana. V parku v Frankolovem bo
ob 9. uri začetek pohoda na grad
Lindek. Zmerne hoje je za uro, na
cilju pa bodo udeleženci iskali zlat
unikatni prstan.

Kasaške dirke v Ljubljani

Ljubljana – Mimoidoče, ki so včeraj hodili po Tržaški ulici, je včeraj za nekaj trenutkov ustavila umetnica Marija Mojca Pungerčar. Vsakomur je podarila nakupovalno vrečko in ga povabila v prostor, kjer si je lahko ogledal
zvočno-video instalacijo V akciji. Za en dan je javnosti odprla nekdanji fotografski lokal in ga napolnila z zvoki, ki so v prostor prinesli utrip živahne
nakupovalne sobote. »Tema je Tržaška cesta, predvsem spodnji del, ki se
spreminja in propada, kar je zadnja leta precej očitno. To stagnacijo sem
tri leta fotografsko spremljala. Eden od razlogov za nastali položaj je tudi
umik drobnih podjetnikov po odprtju velikih nakupovalnih središč,« je povedala Pungerčarjeva. »Propadanje« vidi v odnosu do mnogih stvari, kot
sta sprememba nakupovalnih navad in urbanistični dejavniki (na primer
denacionalizacija). Ne namerava raziskovati, zakaj se to dogaja, ampak
samo opozoriti, da smo del potrošniškega sistema. »Skoraj vsi obiskovalci
so opazili te 'premike',« je povedala sodobna umetnica, ki se ukvarja tudi
z gledališko kostumografijo in je urednica spletnega medija Artservis. S fotoalbum – katalogom v obliki praktične nakupovalne torbe, ki jo krasijo
prozorni žepi z vloženimi fotografijami – so lahko gostje nadaljevali pot po
sobotnih nakupih. Ali tudi sama kdaj zaide v večje nakupovalno središče?
»Ja, tudi kdaj, samo nisem prav velik porabnik.« M. Hi.

Na hipodromu v Stožicah bodo
danes kasaške dirke z maratonom,
državnim prvenstvom za dveletnike
in finalom Trojne krone.

Tradicionalni pohod
po Banjšicah
Izpred doma KS na Banjšicah se
bo ob 9. uri začel pohod po krožni
poti po Banjšicah. Zmerne hoje je
za štiri ure, obvezna je planinska
oprema. Po vrnitvi bo pohodnike
čakala enolončnica.

Pohod in kostanjev piknik
Planinsko društvo Vojnik prireja ob 8. uri pohod izpred ZD v Vojniku. Pohod bo po obronkih KS
Vojnik, cilj pa je pri Svetem Tomažu, na lokaciji bodoče planinske koče. Tam bo kostanjev piknik.

Pohod v neznano
Pri baru Val v Laškem (nasproti
Petrolovega bencinskega servisa v
Laškem) bo danes ob 8. uri zbor
udeležencev poti v neznano. Pot bo
vodila okoli mesta, prireditelji priporočajo opremo za sredogorje.

Razstava prinašalcev
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V akciji za en dan

Iskanje izgubljenega
prstana

Slovenski klub retriverjev prireja danes ob 9.30 na vadišču Kinološkega društva Ptuj specialno razstavo vseh šestih pasem prinašalcev.
Prijavljenih je 73 razstavljavcev iz
osmih držav, ki bodo na ogled postavili 105 psov.

