NA POTI
Z DON BOSKOM
Gradivo za pripravo
na romanje relikvij sv. Janeza Boska
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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 veselje je bilo drugačno od tistega, ki ga doživljamo mi, ko nas npr. učiteljica v šoli pohvali – to veselje ne traja dolgo.
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Pogovor
V naslednjem delu pogovor napeljem na to, da je don Bosko ustanovil t. i. Družbo veselja (Spomini, str. 34–36). Na liste napišem njena
pravila, skupaj z otroki pa jih dopolnimo oz. razložimo:
—— Dobro opravljati svoje krščanske dolžnosti (hoditi k sv. maši,
		
k verouku, k zakramentom svete spovedi in evharistije …).
—— Vestno opravljati svoje šolske obveznosti (študij, domače
		
naloge, pomoč sošolcem).
—— Iskati knjige in igre, ki spodbujajo k pristnemu veselju.
Nato Družbo veselja podrobneje predstavim: Janeza kot šolarja
se močno dotakne situacija sovrstnikov, ki so na slabi poti življenja.
Zato ustanovi Družbo veselja in vanjo kmalu privabi veliko fantov.
Skupaj si prizadevajo živeti kot zvesti Jezusovi učenci in pridni ter
pošteni pri delu. Vse, kar bi povzročalo fantom žalost in priložnost za
greh, je v Družbi prepovedano.
Ob nedeljah se fantje srečujejo v jezuitski cerkvi, med tednom pa
enkrat pri enem, drugič pri drugem. Najprej se skupaj igrajo, nato se
pogovarjajo o Jezusovih naukih, berejo verske knjige in molijo. Skupaj grejo tudi k sv. spovedi in k obhajilu.
Vprašanje za vse: Otroci, kaj mislite, zakaj so bili Janez in ostali
fantje v Družbi veselja lahko vedno veseli? Kdo jim je dajal moč? (Bog
je bil glavni vir veselja.)

בּ

Preidemo na Božjo besedo (Flp 4,4–7):

Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša
dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite,
ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo
in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo
varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.

Preberemo odlomek in po kratki tišini otroke vprašam, katere
besede so jih najbolj nagovorile.

Povzamem: Avtor odlomka sv. Pavel nas povabi, naj bomo vedno
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veseli – ampak v Jezusovi družbi. Samo z njim smo lahko zares srečni.
Potem bomo v srcu začutili mir.

Pogovor in dejavnost 1

Kdaj pa lahko na poseben način ostajamo v Jezusovi družbi? Kdaj
on pride k nam? (Pri sv. maši – pri obhajilu.) Ste že kdaj začutili mir,
ki ga Jezus daje, ko se spovemo grehov? Lahko poveste kak primer, ko
so vam drugi pomagali, da ste (p)ostali veseli?

Kaj pa, če bi tudi mi ustanovili Družbo veselja? Otroke spodbudimo, naj na plakat napišejo ali narišejo pravila. Vsak jih nato prepiše
na svoj list in odnese domov. Na koncu skupaj naredimo svečano »zaobljubo«, da se bomo pravil držali doma, v šoli, na igrišču, v župniji in
povsod tam, kamor nas Bog kliče.

Dejavnost 2

Kot dodatno spodbudo lahko naredimo še »termometer veselja«.
Iz kartona izrežemo termometer in na njem označimo razne stopnje
veselja (zelo vesel/srednje vesel/žalosten). Vsak dan otroci na njem
lahko preverijo, kako veseli so.

Molitev

V tem trenutku Jezusa lahko prosimo, da nam pomaga, da ostanemo njegovi prijatelji in da bomo vedno veseli. Tudi sv. Dominik Savio,
ki je bil vaših let, ko je prišel v don Boskov oratorij, je rekel: »Svetost
je v tem, da smo vedno veseli.«

♫

Po znamenju križa zapojemo pesem

♫

Aleluja, naše veselje

Aleluja, naše veselje in jo kažemo z gestami.
Nato še enkrat prisluhnemo odlomku Flp 4,4–7 in si s stiskom
rok (stiski rok potujejo od enega do drugega) obljubimo, da si bomo
skupaj prizadevali ostati veseli. Nato še enkrat zapojemo
in zaključimo z znamenjem križa.
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