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KATEHEZE ZA DUHOVNE VAJE 
MLADIH ALI BIRMANCEV6

Janez Bosko – komplet štirih katehez 

1. J-ezusov
 A-postol prva kateheza

2. N-ov
 E-vangelij
 Z-a mlade druga kateheza

3. B-rat
 O-draščajočih tretja kateheza

4. S-vetnik
 K-orenitih
 O-dločitev  četrta kateheza

6 Iz knjižice S tabo don Bosko: Zbrano gradivo ob praznovanju don Boskovega 
jubileja, Ljubljana, 1989, str. 65–83.
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2. NOV EVANGELIJ ZA MLADE

Cilji
Zaustaviti se ob besedi EVANGELIJ – veselo oznanilo. 
Pokazati na možnosti, s katerimi danes oznanjamo veselo 
vest o Jezusu. 
Pokazati, kako je Janez Bosko živel to veselo vest v prid 
mladim.

Potek
1. Naredimo sestavljanko iz črk. Znane so prve tri črke, druge 

sestavljajo mladi (N-ov E-vangelij Z-a mlade). Sestavljanka 
naj jih razpoloži za temo.

2. Kratek pogovor o pomenu besede evangelij. Koliko imamo 
evangelijev? Kateri so štirje evangelisti in njihovi simboli? 
Zakaj prav ti simboli? V kakšnem smislu lahko rečemo, da 
tudi mi v svojem življenju pišemo evangelij?

3. Branje zgodbe Iz celice brata Reinholda. Ob tekstu naj si ude-
leženci označijo tisto, kar se jim zdi najpomembnejše. Na 
podlagi njihovih opomb povzamemo sporočilo zgodbe.

4. Kratka razlaga: Janez Bosko – nov evangelij za mlade. Don 
Boskovo življenje je nov evangelij. Nov način oznanjevanja, 
da je Jezus med nami. Jezus je v zgodbi dejal: »Delati mora-
te, kar delam jaz. Vsi. Ne smete se več zaprtih oči sprehaja-
ti po svetu. Ne smete več prezreti stiske in žalosti in lakote 
in revščine in strahu in zapuščenosti svojih bližnjih.« Bog je 
poskrbel za vsakogar, ko je na svet poslal največjo ljubezen, 
Jezusa. Janez Bosko je to ljubezen izkazoval revnim fantom, 
ki so bili v težkem položaju, večkrat brez staršev, brez poklica 
in brez prihodnosti. Posredoval jim je to Jezusovo ljubezen. 
Z njimi je delil kruh. Vsega se jim je izročil. Bil je vesel ozna-
njevalec.
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5. Zaključek: kratek pogovor o veselju. Mladi so radi veseli. 
Kako iščejo to veselje? 

Pesem
Ustvarjeni za slavljenje, Z don Boskom

ZGODBA: IZ CELICE BRATA REINHOLDA (ad 3)
Sanje o Dobrem pastirju:

Bilo je v času nacizma. Tedaj so vodilni možje v Nemčiji imeli Cer-
kev in vsako vero za sovražno. Izmišljali so si vse mogoče, da so lahko 
zapirali duhovnike, redovnike in sploh verne kristjane. Tako so tedaj 
nepričakovano zajeli in odvedli v zapor tudi mladega frančiškanskega 
brata. Dolgo časa so ga tako držali, češ da je storil sovražno dejanje, ni 
pa vedel, kakšno. Ni se mogel spomniti, kakšen zločin naj bi zagrešil. 
Možje, ki so ga zasliševali, pa so znova in znova poudarjali: »Zločin si 
zagrešil! Nemčijo si izdal, Nemčijo si oškodoval, zdaj končno povej, kaj 
si storil!«

Brat Reinhold pa ni vedel, kaj naj bi priznal. In ker ni vedel, so ga 
tepli. Z debelimi palicami so ga bili ali ga na kakšen drug način trpinčili.

Ko pa se je potem ubog in pretepen vrnil v svojo celico, je premišlje-
val in zapisal nekaj zgodb na papir, ki si ga je skrivaj pridobil.

Tiste noči sem sanjal: bil sem poleg, ko je Jezus pripovedoval. Govo-
ril je o Dobrem pastirju. Stal sem sredi ljudi v jeruzalemskem templju 
in poslušal, kako je govoril. Stal sem tako blizu, da sem ga lahko celo 
videl. Nekaj pa je bilo čudno: govor je bil drugačen, kot pa je zapisan v 
Svetem pismu. Le stavek »Jaz sem Dobri pastir« se je pogosto ponavljal. 
Ob sklepu je Jezus rekel:

»Jaz sem Dobri pastir, zato se lahko zanesete name. Ko ste žalostni, 
pridite k meni; tisti, ki ste lačni, prav tako. Pri meni boste našli, kar po-
trebujete. Ni vam treba več jokati. Tu sem, da bi vas potolažil. Ni vam 
treba več iskati prijatelja, jaz sem vaš prijatelj. Na nikogar več vam ni 
treba čakati, ki bi vas ljubil, jaz sem tu in vsakega imam rad – vsakega 
posebej!«
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Čudili smo se temu govorjenju. Mislili smo si namreč, da vse lepo in 
prav, dokler bo ta Jezus med nami. V resnici je čudovit človek. Zdravi bolni-
ke, tolaži žalostne, obsedene trga iz objema hudih duhov. Toda ko se uma-
kne? Kaj bo, ko umrje? Tedaj bodo spet vsi žalostni sami s svojo žalostjo, 
tedaj bo spet toliko lačnih brez prijateljev, ki bi jim on dal jesti – kaj tedaj?

Ker ni nihče, ki je stal zraven, Jezusa nič vprašal, sem to storil jaz. 
Vprašal sem ga: »Jezus, verjamemo ti, da si naš prijatelj. In vsem nam je 
drago, da si med nami. Dokler boš med nami, se nam ni treba bati. Toda 
kaj bo, ko odpotuješ v drugo deželo ali ko te Bog pokliče s tega sveta? 
Spet bomo sami. Tedaj bo naša žalost toliko večja. Nobenega prijatelja 
ne bomo več imeli, ker bo vsak človek drugemu človeku volk. Tako je že 
od začetka sveta. In tako bo spet, če odideš od nas!«

Tedaj je Jezus, poln vneme, poskočil: »Ne, otroci! Tako ne sme biti in 
tako tudi ne bo! Jaz nisem vaš prijatelj zaradi mene samega. Ko vas to-
lažim, vas tolaži Sveti Duh mojega Očeta. In ko sem dober do vas, je ve-
dno dober do vas tudi Sveti Duh mojega Očeta. Tega Svetega Duha mo-
jega Očeta vam bom dal. Očeta bom prosil, da prejmete Svetega Duha!«

»Kdaj pa?« sem vprašal. In vsi so zavpili: »Kdaj pa?«
»Tedaj morate vsi delati, kar delam jaz!« je rekel Jezus. Nekatere od 

nas je zgrabil za jopič in nas pocukal. »Zbudite se!« je kričal. »Zbudite se!«
In neki mlad človek, ki ga je Jezus tudi tako stresel, je na vso moč 

zavpil: »Da, Jezus, toda zdaj nam povej, kaj moramo storiti mi!«
Jezus se je začudil, da ga še vedno nismo razumeli: »Delati mora-

te, kar delam jaz. Vsi. Ne smete se več zaprtih oči sprehajati po svetu. 
Ne smete več prezreti stiske in žalosti in lakote in revščine in strahu in 
zapuščenosti svojih bližnjih. Pomagati jim morate. Vedno jim morate 
pomagati. Nikogar ne smete prezreti! Nikogar! Vsi naj vam bodo bra-
tje in sestre. Nikomur ne bodite volkovi. Razumete, kaj morate storiti?« 
Pritrdili smo. Razumeli smo. Nismo pa vedeli, kako naj vse to zmoremo. 
Jezus je videl, kaj nas muči. »Menite, da tega ne boste zmogli?« je vpra-
šal. »Zmogli boste, pustite, naj vas do vrha napolni Sveti Duh mojega 
Očeta, ki ljubi vse ljudi!«

To sem doživel čisto buden.
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SLUŽITE GOSPODU V VESELJU (ad 4)
Evangelij, veselo oznanilo, je bil živo navzoč v življenju mladega 

Janeza Boska. Ni ga samo oznanjal, ampak ga je živel. Ne s pestmi in s 
silo; s krotkostjo, srčnostjo in veseljem. Tak pristop je Jezus priporo-
čil malemu devetletnemu Janezu v prvih sanjah. To je bila zanj prva 
lekcija, kako naj živi evangelij. Res je začel že pri desetih, enajstih le-
tih živeti to veselo oznanilo.

Ko je nekoč prišel domov ves raztrgan, in celo nekaj bušk je imel 
na glavi, ga je mati pokarala: »Kaj imaš s temi fanti, pobalini. Vidiš, ka-
kšnega so te napravili!« Tedaj je Janezek odgovoril: »Če sem jaz med 
njimi, vsaj ne preklinjajo!« Znal jih je razveseljevati, jih navdušiti in 
pokazati veselo stran vere. Kot odraščajoč fant je zaslutil vrednoto 
tega veselja. V sebi je čutil poklic apostola, ki mora z veselim obrazom 
povedati zlasti fantom, svojim vrstnikom, da je Bog med nami, da nas 
ima Jezus rad in želi, da živimo kot bratje ...

Ko je Janez kasneje postal duhovnik in začel zbirati fante, je že-
lel, da so predvsem veseli. V njegov oratorij je prišel tudi Dominik 
Savio, dober in pobožen fant. Malo pred svojim godom leta 1855 je 
don Bosko pridigal svojim fantom o svetosti. Da smo vsi poklicani k 
svetosti, je poudaril don Bosko, in da prav vsi lahko postanemo sveti. 
To je naša edina in glavna dolžnost. Po tej pridigi je Dominik postal 
žalosten. Začel se je pokoriti, ker je mislil, da bo tako najlažje dosegel 
svetost. Potegnjen vase in zamišljen je hodil okrog. Don Bosko ga je 
prestregel v tej žalosti, ga pokaral in mu dal nasvet. Svetnik lahko po-
staneš le, če boš vesel! To je prvo in najvažnejše pravilo na poti sveto-
sti. Vse, kar te vznemirja in ti jemlje zadovoljstvo, ne prihaja od Boga. 
Dominika je to popolnoma vrglo iz tira. Od vedno je bil prepričan, da 
biti svetnik pomeni biti daleč od ljudi, mrk in žalosten, zamišljen, v 
stalnem premišljevanju o Bogu, v stalni drži zatajevanja.

Da lahko le v veselju služimo Gospod, živimo njegovo oznanilo, 
je don Bosko tako podčrtal, da je to zapisal na sam začetek Preskr-
bljenega mladeniča, knjižice, ki jo je napisal za mlade, za svoje fante. 
Takole piše: »Dve skušnjavi se ponujata, s katerima skuša hudi duh 
oddaljiti mlade od kreposti. Prva obstoji v tem, da mladi mislijo, da 
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pomeni služiti Bogu živeti žalostno in daleč od veselja in ugodja. Ne 
tako, dragi mladi! Hočem vas naučiti, na kakšen način živeti krščan-
sko življenje. Tako da boste veseli in zadovoljni in se boste v tem vese-
lju učili, katera so prava zadovoljstva in katero je pravo veselje. Tako 
boste mogli s prerokom Davidom vzklikati: služimo Gospodu v sve-
tem veselju – servite Domino in laetitia! Druga skušnjava pa je v tem, 
da se živi v upanju na dolgo življenje in se računa na spreobrnjenje v 
starosti ali tik pred smrtjo. Pazite, dragi sinovi, ker so bili mnogi v taki 
zmoti. In kdo nam lahko zagotovi, da bomo starost dosegli? Življenje 
in smrt sta v Božjih rokah. Le on lahko razpolaga z njima!«

3. BRAT ODRAŠČAJOČIH

Cilji
Pokazati na potrebo, ki jo imajo odraščajoči, da čutijo ob sebi 
koga, ki jim pomaga in jih razume. Izgubijo očeta in mater in 
iščejo duhovnega voditelja, svetovalca. To zgovorno prikaže 
primer Janeza Boska.

Potek
1. Naredimo sestavljanko (z znanimi črkami B in O), ki jih bo 

razpoložila za to temo.
2. Pogovor o tem, kaj pomenijo sestavljene besede (brat od-

raščajočih). Kaj pomeni brat: brat v družini, brat v redovni 
družbi, brat kot prijatelj v vsakdanjem življenju, brat kot du-
hovni voditelj, starejši brat.

3. Branje kratkega pisma: piše desetletni fant iz Brazilije, izgu-
bil je očeta in mater, živi v sirotišnici.

4. Kratka razlaga: Janez Bosko – brat odraščajočih.
5. Sklepni pogovor o temi.
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