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.
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tega. Ob tem razočaranju je Janez sklenil, da če bo kdaj duhovnik, bo
čisto drugačen od teh duhovnikov, ki se ne znajo pogovarjati s fanti.

In res, ko je postal duhovnik, je postal tak. Uresničil je ta program, ki si ga je zastavil ob doživetju v Castelnuovu. V vsakem trenutku je bil pripravljen sprejeti vsakega fanta, ki se je želel pogovarjati z
njim. To so odraščajoči fantje najbolj cenili. Spravil jih je h kruhu, jim
priskrbel poklic in bil ob tem predvsem njihov brat, ki jih je razumel
in jim bil pravi prijatelj.
Ko se je kot starček don Bosko peljal v Rim, ga je v nekem mestu
opazil načelnik postaje. Velel je zaustaviti vlak. Don Boska je povabil
na peron, ga objel in pred vsemi zaklical: »Bil sem prazen nič, izgubljenec, brez kruha, brez poklica in brez poti v življenje. Ta mož, don
Bosko, mi je dal vse. Če sem to, kar sem, dolgujem samo njemu!«

Ta načelnik železniške postaje ni bil edini, ki se je zahvalil don
Bosku za vse v življenju. Koliko je danes na svetu salezijancev! Vsi
bi lahko tako vzklikali: hvala ti, don Bosko. In več sto tisoč mladih je
danes, ki so v šolah, ki nosijo don Boskovo ime. Ostal je brat odraščajočih, njihov svetovalec in vodnik.

4. SVETNIK KORENITIH ODLOČITEV
Cilji

Povzeti vse, kar je bilo rečenega o Janezu Bosku in je izraženo
v geslu, sestavljenem iz imena JANEZ BOSKO. Izzvati mlade k
praktičnim sklepom, ki jih bodo naredili in si jih zapisali kot
duhovno dediščino tega srečanja.

Potek

1.
2.

Naredimo sestavljanko (znane črke so S, K in O), ob tem se
pogovorimo.
Preberemo besedilo Tako živi svetnik. Izluščimo sporočilo.
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3.
4.

Podamo kratko razlago in napotke za osebno razmišljanje na
temo svetnik korenitih odločitev.

Kratek pogovor o konkretni poti k svetosti, ki nam jo priporoča Janez Bosko.

TAKO ŽIVI SVETNIK (ad 2)

Takšne naloge otroci še niso pisali. Nekega dne je prišel katehet
in na tablo napisal: »Tako živi svetnik!« Nato je rekel: »Otroci, prosim,
največ dve strani, ne več! In kdor bo napisal le pol strani, bo napisal
dovolj!«
Otroci so se potili. Nekateri so napihnili lica: »Težko!« Drugi so stokali, kako težka naloga, spet drugi so gledali po razredu. Le eden od
dečkov je dvignil roko in zelo strumno rekel: »Gospod katehet, vidim, da
nihče v skupini nima pojma, kaj naj piše!«
Katehet se je smehljal. »Ja Maks, kako moreš ziniti kaj takšnega!
Vsi smo vendar kristjani. Že tri leta imate verouk. Mar res mislite, da
o tem nič ne veste? Ne, dečko moj, tega ti ne verjamem. Veste, kaj je
svetnik; in le nekaj stavkov vam je treba napisati, kako živi svetnik ...«
Otroci so vtaknili svinčnike in kemične svinčnike v usta – kot da ne vedo,
kaj bi z njimi – in začeli premišljevati. Katehet je molčal. Pusti jih, si je
mislil, morda se bodo tako prej česa domislili. Pol ure je bila v razredu
tišina. Nato je pobral zvezke. »Kdaj boste pregledali zvezke?« je vprašala neka deklica. »Si radovedna, kako ti je uspelo?« je vprašal katehet.
»Še kako!« je zavpilo nekaj otrok. »Še danes bom vse pregledal!« je
obljubil.
Naslednjega dne je katehet prebral nekatere sestavke: »Svetnik gre
v cerkev večkrat na teden, ne le ob nedeljah. Vsako jutro moli svojo jutranjo molitev takoj, ko vstane. Moli tudi pred vsako jedjo in po njej. Vrh
tega pazi, da ves dan ne napravi nobenega greha. Toda če veliko moli,
ne more grešiti!«
Katehet je zelo resno prebral sestavek. Nato je vprašal: »Je tako
prav? Živi svetnik tako? Ali je mogoče na tak način postati svetnik?«
Podobno so napisali tudi drugi, zato so bili vsi otroci radovedni, če je
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sploh prav. Nazadnje je katehet utihnil. V roke je vzel nek drug zvezek,
ga odprl in prebral:

»Svetnik ves dan misli, da mora priti v nebesa. Zato vse naravnava
po tem. Dela le to, kar je dovoljeno. Da ne bi storil ničesar, kar je prepovedano, veliko moli. Vse zapovedane dneve gre k sveti maši. Če kdaj greši, gre takoj k spovedi. Velikih grehov svetnik ne počenja. Kdor zagreši
smrtne grehe, ni nikakršen svetnik. Zato si je treba najprej prizadevati,
da ne bi storil nobenega smrtnega greha. Ogibati se je treba vseh priložnosti, ki vodijo v greh!«
Katehet je spet vprašal: »Živi svetnik tako?« Nekateri otroci so se
ob tej nalogi nasmehnili. Katehet je odložil zvezek in vzel list. »Ne mislim, da je vse prav, kar ste napisali, otroci,« je rekel, »poslušajte pa še
eno nalogo!«

»Bog želi, da bi vsi ljudje postali svetniki; ker pač želi, da bi vse osrečil. Zaradi tega ne rečemo: hočem postati svetnik, marveč: izpolniti hočem božjo voljo. Kako je treba vsak dan spolnjevati božjo voljo, nam je
pokazal Jezus. Bogu se moramo vsak dan zahvaljevati za njegovo človeško ljubezen. Toda zahvala s pomočjo molitve in zahvala s pomočjo maše
nista dovolj. Bogu moramo pomagati ljubiti ljudi. Vsakokrat ko nas sreča
človek, ga moramo ljubiti, kakor ga ljubi Bog. Tako živi svetnik!«
Katehet je umolknil. Otroci so ga strme gledali. Nato se je neka deklica oglasila in vprašala: »Kdo je napisal to nalogo, gospod katehet?«
Vsi otroci so bili mnenja, da je naloga dobra. Nato so postali radovedni, kdo jo je napisal.

»Jaz sem jo napisal!« je rekel katehet.

KRATKA RAZLAGA (ad 3)

Iz vsega, kar smo o Janezu Bosku slišali in razmišljali, lahko potegnemo nekaj zaključkov:
1.

Trdno se odloči (korenita odločitev), da bo šel v šolo, da se
oblikuje in doseže poklic, ki si ga želi. To hoče doseči, pa naj
ga stane, kar hoče!
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2.
3.

Že po prvih sanjah se odloči, da bo pomagal drugim, da bo
živel za druge. To postane njegov življenjski program. Posveti
mu vse sile.

Ko se mu sanje ponovijo (star je bil petnajst let), se zatrdno
odloči, da postane duhovnik, ki bo imel rad odraščajoče in
revne fante.

To so tri temeljne odločitve Janezovega življenja v času med desetim in petnajstim letom.

Dne 24. junija 1855 je don Bosko imel god. V oratoriju je bil velik
praznik. Svojim fantom je rekel: »Vsakdo naj napiše na listek, kaj želi
od mene. Zagotavljam vam, da bom storil vse, kar bo mogoče, da vam
ugodim!«
Ko je don Bosko prebiral prošnje, je našel veliko resnih in zanimivih, veliko pa tudi naivnih in smešnih prošenj. Tako ga je nek fant
prosil za 100 kilogramov čokolade, da bi je imel za celo leto. Na listu,
ki ga je napisal Dominik Savio, pa je bilo le pet besed: POMAGAJTE MI,
DA POSTANEM SVETNIK!
Don Bosko je poklical Dominika k sebi in mu dejal: »Z nasveti ti
bom pomagal, da postaneš svetnik:
—— Prvič: VESELJE! To, kar te vznemirja, ne prihaja od Boga.
—— Drugič: TVOJE DOLŽNOSTI V ŠOLI IN PRI POBOŽNOSTI!
Bodi zavzet v šoli in pri molitvi.
—— Tretjič: DELATI DOBRO DRUGIM! Pomagaj prijateljem
vedno, četudi te to veliko stane. Vsa svetost je v tem.«

Kako zanimivo: ta tri pravila se čudovito ujemajo s tremi temeljnimi odločitvami, ki smo jih izluščili iz katehez o odraščajočem Janezu Bosku.
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