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KATEHEZE ZA OTROKE
Ciljna skupina otrok: 1.–4. razred
Čas trajanja kateheze: 45 min (po potrebi več)

1. DON BOSKO: »NEBESA NISO ZA LENUHE!«

Cilji
 — spoznavni: Spoznati don Boska kot pridnega delavca, ki je  

vse storil iz ljubezni do Boga in do bližnjega.
 — doživljajski: Doživeti veselje pri (dobrem) delu.
 — dejavnostni: Truditi se za redno opravljanje svojih 

dolžnosti v veselju.
Oznanilo

Ne naveličajte se delati dobro! (2 Tes 3,13) 
Pripomočki

Sveto pismo, papir/plakat, barvice, flomastri, kitara in pesmi 
S tabo, don Bosko, Ti si moj prijatelj, karton in risalni žebljički 
za uro

Dinamika
Otroke vprašam, kaj najraje počnejo v šoli (kateri je njihov naj-

ljubši predmet …), s prijatelji in doma. Vprašam jih še, če to počnejo 
redno, npr. se igrajo. Kaj pa opravila, ki jim niso tako všeč, npr. pomi-
vanje posode – jih prav tako redno opravljajo?

Vprašam jih še, kaj bi radi bili po poklicu in kaj mislijo, da je po-
trebno narediti, da se dokoplješ do določenega poklica. Nekaj teh 
stvari napišemo na plakat. Nato povzamem, da se je tako za majhna 
kot za večja dejanja potrebno potruditi; nič manj pomembno pa ni, da 
jih opravljamo z veseljem.
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Pogovor
Mislite, da so morali tudi svetniki na zemlji kaj delati? Poznate 

kakega svetnika, ki je sam veliko delal in tega učil tudi druge, še pose-
bej mlade? (Sv. Janez Bosko.) 

♫	 S tabo, don Bosko

Sv. Janez Bosko je kot mladenič živel v Chieriju, stran od svojega 
doma, in si je komaj 16-leten služil kruh, da je lahko hodil v šolo. Tu 
je študiral do svojega 25. leta, da bi postal duhovnik. Katere poklice je 
opravljal? Natakar, krojač, pek, kovač in mizar (ob naštevanju lahko 
pokažem slike). Ti poklici so mu prišli prav tudi kasneje, v Oratoriju, 
ko je fante učil raznih obrti. Kaj mislite, kako je don Bosko uspel na-
rediti toliko stvari? Jih je opravljal z žalostjo ali celo z jezo? Kdo mu 
je pri tem dajal moč, ga spodbujal? Kdo pa vas spodbuja, ko nečesa 
nočete narediti? Njega je spodbujala mama Marjeta, poleg nje pa je 
imel ob sebi vedno velikega prijatelja Jezusa, s katerim se je srečeval 
pri vsakdanji sv. maši in obhajilu.

Tudi mi se bomo zdaj srečali z Božjo besedo, ki jo je napisal sv. 
Pavel. Prebrali bomo odlomek iz 2. pisma Tesaloničanom:

	ּב V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa vam naročamo, bratje, da 
se ogibate vsakega brata, ki živi neredno in ne po izročilu, ki so ga 
prejeli od nas. Sami namreč veste, kako nas morate posnemati: kaj-
ti nismo med vami živeli neurejeno, tudi nismo zastonj jedli kruha 
pri nikomer, ampak smo trudoma garali noč in dan, da ne bi bili v 
breme komu izmed vas. Tega vam ne pravim, ker ne bi imeli pravice 
do tega, ampak zato, da se vam sami postavimo za zgled, ki naj bi 
ga posnemali. Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole navodilo: 
kdor noče delati, naj tudi ne jé. Slišimo namreč, da nekateri med 
vami živijo neredno, da nič ne delajo, ampak begajo sem ter tja. 
Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj 
v tišini delajo in jedo svoj kruh. Vi, bratje, pa se ne naveličajte delati 
dobro.  (2 Tes 3,6–13)
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... ... ... Nekaj trenutkov tišine. ... ... ...

Sv. Pavel nas spodbuja, naj pridno delamo, saj si bomo potem za-
služili hrano in vse ostalo. Če pa smo leni, si plačila ne zaslužimo. 

Še nekaj je pomembno: opravljati dobra dela. Vsako delo je lahko 
dobro, če je opravljeno z ljubeznijo in veseljem, pa naj bo še tako težko. 

Pomislimo: Ali smo danes že storili kakšno dobro delo? Kaj je to 
bilo? (Odgovori naj bodo čim bolj konkretni.) Smo s tem torej koga 
razveselili, mu pokazali, da ga imamo radi? Komu pa z dobrimi deli še 
posebej pokažemo, da ga imamo radi? (Otroke moramo pripeljati do 
odgovora, da je to Jezus.) Don Bosko pravi, da nebesa niso za lenuhe, 
ampak pride k Bogu vsak, ki je priden, ki rad pomaga in ima rad bli-
žnjega ter Boga in moli tudi takrat, ko se mu ne da. 

Dejavnost
Da bomo tudi mi mlademu Janezu Bosku podobni v izvrševa-

nju dobrih del, si bomo v pomoč naredili uro dobrih del. Izdelamo 
uro iz kartona, njeno številčnico razdelimo na štiri dele in v vsakega 
vpišemo (ali narišemo) naslednje besede: DOM, ŠOLA, CERKEV, 
PRIJATELJI. Nato naštejemo opravila, ki jih ponavadi delamo doma 
(npr. odnesemo smeti); v šoli (npr. pomagamo sošolcem); v cerkvi 
(molimo); s prijatelji (se igramo). Vsak je povabljen, da za nalogo ta 
teden vsak dan kazalce usmeri na tisto od štirih polj, kjer je naredil 
največ dobrih del. 

Molitev
Don Bosko je rekel: »Za vas študiram, za vas delam, za vas živim, za 

vas sem pripravljen dati tudi življenje!«

Podobno bi lahko rekli za Jezusa, Dobrega pastirja, ki nas ima neiz-
merno rad in je vse, kar je naredil v svojem življenju, storil iz ljubezni do 
vsakega izmed nas. Prosimo ga sedaj, da nam da moči, da bi tudi mi živeli 
tako in vsako dejanje na t. i. uri dobrih del storili iz ljubezni – pa ne le 
enkrat, ampak večkrat na dan. 

Vsi se zberemo v krog. Po znamenju križa zapojemo pesem 
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♫	 Ti si moj prijatelj (dve kitici: prvo in Šel sem za teboj).

Na sredo kroga nato otroci posamično prinašajo svoje ure in na 
glas povejo eno dobro delo, za katero si bodo v tem tednu še posebej 
prizadevali in pri katerem naj jim Jezus da moči.

Obrnimo se še na Marijo, ki je Jezusa kot mati prva učila moliti in 
delati, ter zmolimo zdravamarijo.

2. DON BOSKO – SVETNIK VESELJA

Cilji
 — spoznavni: Spoznati don Boskovo skrivnost svetosti preko  

 pristnega veselja (v Družbi veselja).
 — doživljajski: Doživeti pravo veselje.
 — dejavnostni: Truditi se za veselje vsak dan znova.

Oznanilo
Veselite se v Gospodu zmeraj! (Flp 4,4)

Pripomočki
Sveto pismo, napisi s pravili Družbe veselja, papir/plakat, 
barvice, kitara in pesem Aleluja, naše veselje

Dinamika
Otroci naj povejo, kdaj so bili zares veseli. To izkušnjo lahko tudi 

narišejo in jo nato podelijo. Potem jih vprašam, če poznajo don Boska. 
Če ga poznajo, naj povejo, kar že vejo o njem. Če ga še ne poznajo, jim 
povem, da don Bosku pravimo tudi »svetnik veselja«, in izpostavim 
prav to njegovo lastnost: namreč da je bil vedno vesel. Njegovo vese-
lje je bilo drugačno od tistega, ki ga doživljamo mi, ko nas npr. učite-
ljica v šoli pohvali – to veselje ne traja dolgo.
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