NA POTI
Z DON BOSKOM
Gradivo za pripravo
na romanje relikvij sv. Janeza Boska
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KATEHEZE ZA DUHOVNE VAJE
MLADIH ALI BIRMANCEV6
Janez Bosko – komplet štirih katehez
1. J-ezusov
A-postol
2. N-ov
E-vangelij
Z-a mlade

3. B-rat
O-draščajočih
4. S-vetnik
K-orenitih
O-dločitev

prva kateheza

druga kateheza
tretja kateheza

četrta kateheza

Iz knjižice S tabo don Bosko: Zbrano gradivo ob praznovanju don Boskovega
jubileja, Ljubljana, 1989, str. 65–83.
6
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1. JEZUSOV APOSTOL
Cilji

Pokazati na vsebino besede APOSTOL, ki pomeni poslanec.
Biti Jezusov apostol pomeni biti njegov poslanec, tisti, ki Jezusa oznanja in zanj pričuje. Don Bosko je bil pravi Jezusov
apostol, poslan mladim. Tudi vsakdo izmed nas je Jezusov
poslanec.

Potek

1.
2.
3.
4.
5.

Iz črk naredimo sestavljanko. Začetne črke J in A so že
znane. Iz drugih morajo sami sestaviti besedi (J-ezusov A-postol). To naj jih razpoloži za temo.
Sledi kratek pogovor o pomenu besede apostol. Koliko je
bilo Jezusovih apostolov, kakšno nalogo so imeli? Kako je
bilo s Pavlom, ki ga imenujemo apostol narodov? V kakšnem
smislu lahko rečemo, da smo apostoli mi?

Branje zgodbe Jezusov apostol. Ob tekstu, ki jim ga lahko
preskrbimo, da ga imajo v rokah, naj izpostavijo tisto, kar se
jim zdi najpomembnejše.
Kratka razlaga: don Bosko – Jezusov Apostol. Janez Bosko
je že v prvih sanjah prejel apostolsko nalogo. Jezus ga
pošilja k fantom. Iz njih, divjih živali, naj napravi krotka
jagnjeta.
Zaključek: Kako bi upodobil sebe kot apostola?

ZGODBA: JEZUSOV APOSTOL (ad 3)

Škof in stavbenik sta vstopila; mežnar je za njima zaprl cerkvene
duri: »Kaj takšnega – brez spremstva! Ni prav, da gre škof v tako veliko in
prazno cerkev brez spremstva, pa še z zidarskim mojstrom iz tuje dežele ...«
Škof tega mežnarjevega godrnjanja kmalu ni več mogel slišati. Z mojstrom
je molče korakal skozi odmevajočo srednjo ladjo vse do četverokotnika,
kjer se prostor razširi na desno in levo. Tam sta obstala in opazovala.

Knjiga - Na poti z don Boskom - notrajnost.indd 72

21.01.2013 17:49:26

73

Cerkveni predstojnik se je zagledal v vrh polkrožnega stebra, kjer
je bil on – Kristus, Gospod. Prav nič veličasten, prej skromen. Škofu je
dobro delo, ko je opazoval podobo tega skromnega Kristusa. »Si si to
sam zamislil,« je vprašal mojstra, »ali pa je imel navdih kamnosek?«
Stavbenik se je smehljal. »Tudi sam sem tako želel,« je rekel. Zvenelo je,
kot bi se hotel opravičevati.

Škof je v besedah zaznal opravičevanje in dejal: »Nimaš se kaj
opravičevati, mojster. Kdo more o našem Gospodu povedati kaj bolj prijetnega kot to, da je postal človek? Zato se nam ni treba bati, če ga radi
tako predstavimo. Resnično je postal človek!«
Stavbenik je kimal: »Gospoda ljubim kot človeka – v njem odkrivam
predvsem to, česar toliko ljudi nima – dobrohotno ljubezen!«

Škof se je strinjal. Vendar je mojster opazil, da je bil ob tem škof
videti zelo žalosten. Nato je cerkveni predstojnik premeril polkrožni
steber ob vogalu druge stene. Na njej je bila podoba nekega apostola.
Toda katerega? Pa tako nasproti Kristusu … to mora biti najbrž Peter. Zato je mojstra povprašal: »Peter?« Stavbenik je odkimal. Škof je
nadaljeval: »Pusti, da sam uganem. Morda Pavel?« »Ni lahko uganiti,«
je menil škof. »Nič takšnega ni na podobi, po čemer bi ga bilo mogoče
spoznati. Seveda, Peter bi moral imeti v roki ključe, Pavla pa si ne morem predstavljati brez knjige in meča. Kdo je vendar to?« Nekaj časa sta
molčala. Nato mu je mojster dejal: »Nosi moje ime in ima mojo podobo.
Tomaž je. Se čudite?« Škof mu je odvrnil: »Ni v navadi, da bi prav tega
apostola postavljali nasproti Kristusu. Zakaj si to hotel?«
»Mojster je gledal v strop, kot bi se obotavljal povedati resnico. Nato
je slišal škofa, kako je rekel: »Moraš mi povedati!« In je začel: »Gospod
škof, vi prav tako dobro veste kot jaz, da vera ni vedno lahka. Jezus hoče
tudi danes apostolov, ki bi ga oznanjali. Marsikdo, ki ga Jezus danes kliče,
dvomi. Veliko jih vprašuje: naj verjamemo vsemu, kar pravi evangelij?
Tako sem se spomnil Tomaža, apostola, ki je tudi dvomil. V ihti je celo
dejal: V njegovo vstajenje ne verjamem! In tedaj – tako je zapisano v Svetem pismu – tedaj je prišel Gospod, ki je vse, kar je človeškega, tako dobro
razumel, saj je bil človek tudi sam. Gospod ga ni zavrgel. To, gospod škof,
je velika tolažba. Zato stoji tukaj dvomljivec Tomaž nasproti Kristusu.«
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Škof je zrl v mojstra. Drug drugemu sta gledala v obraz. Nenadoma
je mojster opazil, da je čez škofovo lice zdrsnila solza. »Mojster,« je rekel
škof, »kako prav je, da se je Božja ljubezen učlovečila. Kaj bi počeli mi,
ubogi ljudje, ki smo včasih taki dvomljivci, če se Božja ljubezen ne bi
naselila med nami? Tako pa nas popolnoma razume ...«
Mojster je na koncu dejal: »Ko me še drugi vprašujejo, kdo je ta
apostol, ki sem ga upodobil, jim ponavadi rečem: nosi tvoje ime. Ti sam
v življenju oblikuješ njegovo podobo. Kristusov apostol si. Gledaš v njega in se oblikuješ po njem!«

DON BOSKO – JEZUSOV APOSTOL (ad 4)
Kako se je Janez odpravil k fantom?

Z velikim navdušenjem, s stalnim prizadevanjem in velikim košem dobre volje. Že pri dvanajstih letih je postal mali emigrant. Devetnajstletni polbrat ga ni trpel doma. Mama mu je predlagala, naj gre
od doma. Poišče naj si delo, da bo imel vsaj malo miru. V februarju
so se odnosi med Janezom in polbratom Antonom tako zaostrili, da
ni šlo več naprej. Po kmetijah pa so potrebovali delavce šele konec
marca. Janez se je odpravil v bližnje vasi, h kmetom, in trkal od vrat
do vrat. Po vrsti so se zapirala. Ko dolgo ni našel primernega delovnega mesta, mu je mati svetovala, naj potrka še pri družini Moglia
(izg. Molja). Sprva ga niso hoteli, pa se je Janez vrgel na kolena pred
gospodarjem in jokal. »Samo da bom tukaj,« je ponavljal.
Tedaj je imel dvanajst let. Skoraj tri leta je živel na tej kmetiji, v
težkih pogojih. Ves čas je v sebi gojil željo, da bi kdaj mogel iti v šole.
Ob večerih, ko je končal delo, je ob sveči prebiral kakšno knjigo. Ob
nedeljah je v župnijskem domu blizu cerkve zbiral fante, jim kazal
razne spretnosti, se z njimi pogovarjal o nedeljski pridigi in o katekizmu. Prav zato je želel takoj, že prve nedelje, ko se je naselil na posestvu, skleniti trdno prijateljstvo s tamkajšnjim župnikom. Zavedal
se je: če hoče delati s fanti, ki mu jih je Jezus zaupal v sanjah, mora
najprej najti najboljše možnosti za delo.
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Kako se je pripravljal na apostolsko nalogo?
Nekega dne je prišla na travnik, kjer je Janez pasel, gospodarjeva
hčerka Ana, stara kakih osem let. Videla ga je, da bere knjigo. Obregnila
se je ob njega in dejala: »Daj, pusti že te tvoje knjige. Saj ne gre skupaj:
kravji pastir s knjigo!« Janez ji je odvrnil: »Videla boš. Šel bom v šole in
postal duhovnik. Potem boš prišla k meni k spovedi.« Še zdaleč mu ni
verjela. Ko pa je Janez postal duhovnik, je Ana večkrat prišla v Torino
in se res spovedala pri njem. Tako je bil dvanajstletni Janez res Jezusov
apostol na vsakem koraku: za to dekle, za fante, ki jih je zbiral ob nedeljah. Kako je cel teden pričakoval nedelje, da bo lahko skupaj s fanti
preživel kako uro. Prav tako je bil apostol tudi za starejše.
Na posestvu pri Moglievih se je zgodilo tole. Zvonilo je dvanajst.
Janez je pokleknil kar ob kopici sena in zmolil angelovo češčenje.
Mimo je prišel stari bradati Jože, član družine Moglia, pri kateri je bil
Janez v službi. Utrujen je bil od dela. Sesul se je na bližnjo kopico in
dal vse štiri od sebe. Zagledal je Janeza, ki je molil. Počakal je, da je
odmolil, in ga nato zafrkljivo ogovoril: »No, zdaj imamo pa še župnika
v hiši!« Janez mu ni hotel ostati dolžan. Odgovoril mu je: »Delam, kar
me je naučila mati. Če človek moli, potem bo Bog dal blagoslov našemu delu in bodo iz dveh zrn pšenice pognali štirje klasi, če ne moliš in
delaš prav toliko, pa bosta iz štirih zrn pognala le dva klasa. Tako me
je učila mati in jaz ji verjamem. Kaj pravite vi?« Možakar je ob teh besedah zgubil pogum. Janez ga je presenetil. Zamišljeno je odgovoril:
»Bo že res, če je tako rekla tvoja mati!« Zamislil se je nad Janezovimi
iskrenimi besedami. Takrat ga je moral doživeti kot fanta, ki oznanja
Jezusa, ki je njegov apostol.
Čez nekaj let, ko je imel 15 let, je res odšel v šolo. Želja se mu je
izpolnila. V Castelnuovu je srečal nove tovariše. Do zime je hodil vsak
dan 5 km v šolo in drugih pet iz šole. Hodil je bos , da je prihranil čevlje. Čevlje pa je seveda nosil na rami. Zima je postala hujša, zato je
mati sklenila, da mu najde kak prostorček v mestu. Spal je pri nekem
gospodu Robertu pod stopnicami. Mati ga je vsak teden obiskala in
mu prinesla hlebec kruha, ki ga je imel za cel teden. Enkrat na dan je
dobil toplo juho. V takih pogojih bi vsakdo gledal, kako stakniti ka-
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kšen denar in si kupiti kaj za pod zob. Njegovi šolski tovariši so ga
nagovarjali, naj denar ukrade gospodarju, pri katerem stanuje, saj ga
ima veliko. Bil je krojač in organist. Pa jim je Janez odgovoril: »Mati
me ima zelo rada. Ne bi ji rad zagodel. Učila me je, naj bom pošten. Le
tako bom Jezusov prijatelj in bo z mano zadovoljen.« Namesto kraje
je Janez šel raje h gospodu Robertu in ga prosil, če mu lahko pomaga
v delavnici. Priučil se je krojaške obrti; tako dobro, da ga je gospodar
prosil, naj pride raje k njemu za vajenca. Zaslužil bi lepe denarce. Pa
Janez ni hotel pozabiti svojih sanj in svoje naloge, ki mu jo je Jezus
zaupal. Z gospodarjem Robertom je hodil tudi v cerkev na vaje in se
kmalu priučil igranja na harmonij. Tako se je Janez spet izkazal za
apostola, ki oznanja Jezusa.
V srcu je Janez nosil sporočilo, ki mu ga je Jezus zaupal v sanjah:
narediti iz teh živali krotka jagnjeta. Te sanje so se mu ponovile, ko je
bil star 15 let. Takrat je trdno sklenil, da bo postal duhovnik. V šoli je
postal dober prijatelj Jožefa Turcchija. Fantov oče, dober kmet in dober kristjan, ga je imel zelo rad. Nekoč je k njim v naglici pritekel ves
vesel. Fantov oče ga je vprašal, če ima kako veselo novico. Odgovoril
mu je: »Sanjal sem!« »Pa kaj, sanje so sanje!« Janez mu je odvrnil:
»To so sanje, ki sem jih imel zdaj drugič in vsebujejo moj program v
življenju. Trdno sem sklenil, da postanem duhovnik!«
... ... ... Te pripovedi lahko tudi zaigrate. ... ... ...
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