NA POTI
Z DON BOSKOM
Gradivo za pripravo
na romanje relikvij sv. Janeza Boska
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KATEHEZA ZA ODRASLE
za širšo salezijansko družino

DA BI BILI MOČNI IN UČINKOVITI,
SE MORAMO ZDRUŽITI!
NEKAJ NAVODIL

—— Tukaj je gradivo, ki ga uporabite pri srečanju; ni mogoče
uporabiti vsega, zato odberite tisto, kar najbolj ustreza
skupini.

—— Voditelj naj se prej pripravi na srečanje in priskrbi ustrezno
gradivo in pripomočke.
—— Slike in ozalide lahko dobite pri Tonetu Ciglarju, ki vam je
na voljo tudi za vprašanja glede vsebine katehez.
—— Molitve in pesmi, ki so tukaj predlagane so na koncu tega
priročnika oz. v Molitveniku salezijanske družine.
—— Na koncu je naveden tudi seznam literature, ki bi vam
utegnila biti v pomoč pri pripravi in izvedbi srečanja.

—— Delavnice: udeležence je potrebno razdeliti v sorazmerno
majhne skupine; lahko imajo vsi iste delavnice, lahko pa
tudi vsaka skupina svojo.

—— Sklep srečanja: lahko napišete kratko zelo konkretno
poročilo, v katerem povzamete pobude, smernice in sklepe;
poudarek naj bo na tem, kako v prihodnje skupaj po don
Boskovi poti za mlade.
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KAJ BI RADI DOSEGLI IN KAKO
Cilj

Prebuditi don Boskovega duha v nas.
Od splošnega navdušenja za don Boska priti do izpovedi
obljube ljubezni do mladih.
Kar je hotel biti don Bosko s salezijansko družino, je danes
splošno gibanje vse Cerkve: drugi vatikanski cerkveni zbor
hoče vključiti vse vernike, da bi bili soodgovorni tako v družbi
kot v Cerkvi.
Priče smo velikanskemu gibanju v Cerkvi:
——
splošno, vesoljno gibanje: nova evangelizacija,
——
salezijansko gibanje: nova vzgoja.
Nova vzgoja je salezijanski prispevek k prenovi Cerkve.

Sredstva in načini

Don Boskovo vzgojno izkušnjo bomo posredovali delno s
frontalno predstavitvijo, delno v pogovoru.
V delavnicah se bomo aktivno vključili v iskanje načinov, kako
don Boska »posodobiti« za naš čas, kako ga inkulturirati v naš
življenjski položaj.

Pesmi

Ali ga poznate; K tebi, don Bosko; O don Bosko, dobrotljivi oče.

Molitve

Sveti Janez Bosko, oče in učitelj mladine; Litanije sv. Janeza
Boska.

Prošnje za vse potrebe

vsak udeleženec napiše svojo prošnjo, vsi jih položijo v skupno posodo, potem jih nekdo bere in vsi odgovarjajo.

Slika

—— Don Boskova slika: najbolje, da vsak dobi podobo v roke,
večja pa naj bo v prostoru skupine.
—— Slika don Boskove »navzočnosti« (Božidar Jakac):
Pravijo, da je med najlepšimi na svetu;
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marsikateri predstojnik pa: »Lepše nisem videl nikjer!«
Ko bi mogli tudi mi na najlepši način upodobiti don Boska v
sebi!
Moj don Bosko naj bo najlepši, ker je moj,
ker sem ga jaz »naslikal« v svoje življenje,
ker mu jaz na najlepši način omogočam,
da zaživi za mlade po mojem življenju.
—— Ozalidi don Boskove slike (slika je »razstavljena« na 4
osnovne barve): da praktično vidimo, kaj je don Bosko v »celovitosti«. Vsak od njih prikazuje resnično podobo, pa vendar še ne
celovite.
—— Slika Jožefa Osterca na fasadi Salezijanskega zavoda v Veržeju.

V don Boskove kraje

Don Bosko pri nas – mi pri don Bosku.
Kakšno bogastvo nam je prišlo z njegovim »obiskom«!
Seveda bomo toliko »vljudni«, da mu bomo ob prvi priložnosti vrnili obisk
v njegovem Valdoccu, v njegovem svetišču Marije Pomočnice,
v njegovem ljubem Oratoriju … in tudi
v njegovi domači hiši, v kraju njegovih sanj,
na Colle Don Boscu, »Griču mladinskih blagrov«.
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O NUJNOSTI ZDRUŽEVANJA
Don Bosku je bilo vedno močno pri srcu združenje; vanj je želel
vključiti vse, ki bi mu hoteli pomagati, da v srcih ljudi, zlasti mladih,
zmaga Kristusova ljubezen.

Njegovo zamisel – apostolski načrt bi lahko poimenovali Združenje prostovoljcev!

Predvsem z dobro vzgojo, prizadevno skrbjo za mlade, naj bi pomagali graditi novo družbo. (V nasprotju z načrti komunističnih voditeljev, da je treba priti do novega z revolucionarno dejavnostjo, tj. z
rušenjem vsega dosedanjega!)

Don Bosko hoče vzgojo vgraditi v temelje nastajanja nove družbe, ki pomeni kultiviranje v najširšem pomenu, in obvaruje pred enostranskim gmotnim napredkom, ki pomeni civilizacijo, družbo brez
duše.
»Tako vidimo, da ni drugega sredstva, da bi prenovili družbo, kot
je dobra vzgoja, ki bo potem povzročila splošno izboljšanje narodov«
(MB VI 858).
Prepričal se je, da družba (sistem), ki je obrnjena samo navzven,
polni zapore in poboljševalnice s številnimi mladimi, ki so res prava
sramota za družbo, saj mladi ne sodijo v zapore, pač pa v dobre vzgojne ustanove.

Don Boska je močno prevzela misel, ki jo je večkrat ponovil: »Ni
najbolj žalostno to, da so slabi močni, pač pa to, da so dobri neučinkoviti, ker delajo nepovezano!«
Zato se dobri morajo povezovati, združevati, kajti združenje moči
ne samo sešteva, pač pa množi.
Žal je bilo že takrat mnogim težko vezati se z določili, pravili in
normami, ter pri odločitvi vztrajati … Tako so mnogi občasni sodelavci in prostovoljci odhajali. In tudi danes ni nič drugače.
Don Bosko je bil prisiljen svojo zamisel o združenju prilagoditi, nekako je moral »razpoloviti« svoje načrte. Tako je na eni stani nastala
redovna družba, salezijanci, na drugi razne veje salezijanske družine.
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Vsi pa naj bi bili kot ena sama velika družina, ki ji je pri srcu blagor mladine in odrešenje ljudi.

Salezijanska družina je duhovni prostor za vse dobre in dejavne
kristjane, brez vseh drugih omejitev. To, kar je nakazal 2. vatikanski
koncil o krščanskih laikih (Odlok o laiškem apostolatu, LA, Koncilski
dokumenti, str. 390–419), je že don Bosko skušal uresničiti s svojim
združenjem. Don Bosko je preroško napovedal, da bo prišel čas, ko
bo vsak dejaven kristjan salezijanec sotrudnik, torej sodelavec. V delu
za mlade je znal povezovati vse – ne glede na to, kaj je sicer kdo bil v
družbi – in to je tudi pot salezijanske družine danes.
Združeni, povezani, organizirani, v sodelovanju … Združeni nismo samo močni, pač pa nepremagljivi. In kar je še bolj pomembno:
učinkoviti! Jasno je, da bi se bilo nesmiselno lotevati vzgoje, če ne bi
hoteli biti učinkoviti. Glede na pomen, ki ga ima vzgoja v človekovem
življenju, moramo biti zelo učinkoviti.
»Da bi na svetu storili kaj dobrega, moramo biti povezani« (MB
IX 574).

»Blagor družbe in Cerkve sta odvisna od dobre vzgoje mladine«
(MB XVI 238).

NOVA VZGOJA

V antiki so skovali rečenico:
»Kogar bogovi sovražijo, temu namenijo poklic vzgojitelja!«
Res pogansko. In mnogi se otepajo vloge vzgojitelja.
Sv. Janez Bosko pa je zatrdil:
»Hočete storiti kaj dobrega? Vzgajajte mladino!
Hočete storiti kaj svetega? Vzgajajte mladino!
Hočete storiti kaj božjega? Vzgajajte mladino!
Ta je od vseh Božjih stvari najbolj božanska.
Začnite v svojih družinah!« (MB XIII 629).
To pa je krščansko.

Kajti vzgoja je najstarejša »obrt«, pa tudi najbolj potrebna. Brez
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nje bi se hitro uresničila misel A. Medveda: »Kako se motimo hitro v
izberi! / Ljudi je veliko na sveti, / a pravi človek je malokateri.«

Vzgoja je namreč proces, kako ljudje postajamo ljudje. O tem govori Jezus Nikodemu, ko pravi, da se moramo potem, ko smo se rodili
telesno iz svoje matere, v odnosu do človeške polnosti »roditi tudi iz
vode in Duha« (prim. Jn 3,5).
Salezijanska družina je dedič vzgoje in poslanstva don Boska, ki
je »najodličnejši vzgojitelj« (Pij XI.) ter »oče in učitelj mladine« (bl.
Janez Pavel II.). Kot ga kličemo v litanijskih vzklikih: »Sv. Janez Bosko,
dar nebes človeštvu. Prosi za nas!«

Don Bosko ni salezijanska »zasebna lastnina«, marveč je dar za
vse ljudi, za vso Cerkev, predvsem za vse mlade. Zato je ena izmed
osnovnih nalog salezijanske družine, da don Boska »podari« svetu,
vsem ljudem. Obisk njegovih relikvij nas vse zavezuje prav k temu.

BREZ LJUBEZNI NI VZGOJE

Ljubezen je vse.
Ljubezen je gonilna sila, brez katere nič ne gre prav.
Ljubezen, ki ljubi Boga nad vse, bližnjega pa kot samega sebe.
Iz ljubezni Bog vedno poraja vse novo: ustvarja, odrešuje, poveličuje.

Za izhodišče lahko navedemo samo kako don Boskovo misel.
»Brez ljubezni ne moremo za mlade storiti nič dobrega.«
»Največja sreča za otroka je zavest, da je ljubljen« (MB III 614).
»Z ljubeznijo si pridobite srca fantov« (MB XIV 514).
»Da bi bili pri delu z mladimi uspešni, se morate močno potruditi, da
boste z njimi lepo ravnali« (MB XIV 513).
»Ko oslabi ljubezen, stvari ne potekajo več dobro« (MB XVII 111).
»Potrudi se, da te bodo imeli radi« (MB XVIII 537).
»Ljubezen in blagost sv. Frančiška Saleškega naj me vodita v vsaki
stvari« (MB I 518).
»Bogu sem obljubil, da bom do zadnjega diha živel za svoje uboge
fante« (MB XVIII 258).
Ljubezen je velikanska odgovornost.
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Brez ljubezni ni odgovornosti.
Odgovornost je izraz ljubezni.
Ljubezen ni brezbrižna, je najbolj polno angažirana.
Ljubezen ni rivalstvo in ne tekmovanje, pač pa je sodelovanje in dopolnjevanje.
Če res ljubimo, ljubimo tako, kot nam Bog zapoveduje. To nam
pove tudi zgodba o Kajnu in Abelu: Bog bo od nas terjal odgovor za
vsako dušo, ki se bo pogubila zaradi naše malomarnosti (prim. 1 Mz
4,2–13).
Odgovorni smo drug za drugega. To je človeško.

Dejavno smo vključeni v poslanstvo kot kristjani; smo dvainsedemdeseteri, ki smo poslani tja, kamor hoče Jezus priti. Na tej poti
naj bi delali čudovite stvari, ki presegajo človeško znanje in napore
(prim. Mt 10,8). Dela ljubezni, ki naj bi jih opravljali, prikličejo čudeže
… Ljubezen je namreč Božja energija.

VSI SMO VZGOJITELJI

Vsak član salezijanske družine je vzgojitelj po naravi svojega poklica. Vzgoja je vsakovrstno delo za mladino. Za vso. Katero koli. Organizirani smo kot ekipa: različni, vsak s svojo vlogo, vendar povezani, združeni, sinhronizirani, v sodelovanju, eden z vsemi, vsi z vsakim.

Drugače je zmešnjava, najkrajšo pa potegnejo otroci in mladi. To
je moralno nedopustno.
Dejansko velja Jezusova misel vsem, ki hočejo biti njegovi:
»Med vami pa naj ne bo tako!« (Mr 10,43)
Ne gospodovanje, pač pa služenje. Vzgoja je ena najbolj plemenitih oblik služenja, pa tudi najbolj potrebnih.
Katera koli naša, salezijanska ustanova: župnija, SMC, gimnazija,
internat/dom, glasbena šola … ni podjetje, ni le šola, ni internat, pač
pa je prvenstveno vzgojna ustanova. In sicer dobra vzgojna ustanova.
Zato tudi zaposleni v salezijanskih ustanovah niso: uslužbenci,
delavci, administratorji, obrtniki …, pač pa so predvsem vzgojitelji,
vzgojitelji z vsem, kar počnejo in kar so.
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Z apostolom Jakobom bi lahko rekli:
»Kaj pomaga, bratje moji, če kdo zavzeto dela in ima veliko znanja,
vzgojno pa nič ali slabo vpliva? Kaj to pomaga? Delo brez vzgoje
nič ne pomaga, je mrtvo« (prim. Jak 2,14–17).
Delo brez vzgoje je »mrtvo«. To je salezijanska modrost, ki je
značilno evangeljska. Življenje je najbolj učinkovita »govorica«. To ni
mogoče brez predanosti, žrtve, velikodušnosti, končno brez ljubezni;
zato lahko rečemo:
—— Ljubim, torej sem! bi rekli filozofsko.
—— Ljubim, torej vzgajam! bi rekli pedagoško.
—— Ljubim, torej evangeliziram! bi rekli versko.
Ljubim po don Boskovo, zato sem uspešen vzgojitelj.

MLADI: KJE SO IN KAKŠNI SO

Takrat (včeraj), danes, jutri.
Mlade danes vzgajamo z izkušnjo od včeraj, za jutri.
To je dejansko velika umetnost, ki jo premore samo velika (pedagoška) ljubezen. »Brez ljubezni nisem nič« bi rekli po don Boskovo.

Z apostolom Pavlom pa (prim. 1 Kor 13): Če bi poznal vso pedagoško
modrost, če bi napisal skladovnice modrih knjig …, ljubezni pa bi ne
imel, nisem nič.
»Največja sreča za otroka je spoznanje, da je ljubljen,« je don Boskova
izkušnja (MB IV 544).
Prirejena misel sv. Avguština pa se lahko glasi: »Ljubi in boš vse prav
storil!«
V vsakem mladem je neko jedro, ki je občutljivo za dobro, a se nahaja v
»srcu«, ne v glavi. Nagovoriti to občutljivo točko pomeni sprožiti uspeh.

»Mi govorimo srcu mladine!« pravi sv. Janez Bosko (MB V 225). Ključ
do srca pa nam lahko da samo Bog. Zato je ključnega pomena vera. To
je specialiteta salezijanske pedagoške »kulinarike«.
Vzgoja na don Boskov – salezijanski način. To je pravi krščanski humanizem, ki se ga je don Bosko naučil v šoli Jezusa, Dobrega pastirja
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(ta ga je izvolil pri devetih letih, v sanjah; Spomini, str. 17–18), in v
šoli sv. Frančiška Saleškega, svetnika dobrote in ljubeznivosti, po katerem se imenujemo salezijanci.

»Če bi ti fantje imeli zunaj kakega prijatelja, ki bi skrbel zanje, jih
spremljal in poučeval v veri ob prazničnih dneh, kdo ve, ali se ne bi
mogli držati daleč od propada ali pa bi se vsaj zmanjšalo število tistih,
ki bi se vračali v ječo.« To je izkušnja, ki jo je don Bosko pridobil v
zaporih (Spomini, str. 81). Da so mladi v zaporih, da nimajo nikogar
… don Bosko to imenuje »sramota domovine, ponižanje družine in
onečaščenje samega sebe …« (Spomini, str. 81).
Imamo kot don Boskovi duhovni dediči oči in srce, da vidimo, kje
so mladi, kaj hočejo, kaj potrebujejo in kaj bi mi lahko storili zanje?

Dve izpovedi mladoletnikov na stranpoti
Izpoved logaškega gojenca:
Na bregu reke

Tako sam sem na bregu reke.
Iz noči
prihaja dan,
sonce novega upanja,
da odslej
ne bom več sam.
Ko bi ljudje bolj pogledali vame,
bi videli
moje trpljenje,
odprli bi svoje roke,
boljšali bi
moje življenje,
da ne bi več sameval
na bregu
velike reke.
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Oh vi, ki mimo greste,
dajte mi malo ljubezni,
nekaj vaše pomoči,
da bom lahko
prenašal življenje, jaz,
gobavec sredi ljudi.
V daljavi se dvoje lačnih oči blešči
in zre
v bedo življenja,
v val trpljenja.
In poje si pesem,
pesem hrepenenja.
To sem jaz, gobavec,
izvržek ljudi.
To sem jaz, gobavec,
izvržek ljudi.
Reka življenja teče in teče in mnoge mlade odnaša; morda niti ne
vidimo tistih, ki se v njej utapljajo, in ne slišimo njihovih klicev na pomoč.
(Prim.: slika don Boskovih sanj Povodenj in rešilni splav Jožefa
Osterca na fasadi Marijanišča v Veržeju)
Izpoved 16-letnega Avguština, gojenca v Areseju (Italija):
Gospod, ne znam moliti,
ker me nikdar nihče ni učil.
Tudi sedaj ne vem, kaj bi ti povedal.
Ali sploh bivaš?
In če bivaš,
zakaj se mi ne daš spoznati?
Mogoče preveč pričakujem.
Morski valovi, rože
in vse stvarstvo govori o tebi,
jaz pa nisem sposoben,
da bi te odkril.
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Pravijo tudi,
da je ljubezen okušanje tvojega bivanja.
Mogoče je to razlog, da te nisem srečal:
nikdar me nihče ni tako ljubil,
da bi občutil tvojo navzočnost.
Don Boskov odgovor je jasen:
»Dragi mladeniči, ljubim vas iz vsega srca; zadošča mi, da vem, da
ste mladi, pa vas že zelo ljubim.«3
Če je »Bog ljubezen« (1 Jn 4,8), kako naj ljudje, zlasti mladi, brez
okušanja ljubezni spoznajo Boga!?
Tudi danes je mnogo mladih, ki so sirote, ker:
—— nimajo staršev,
—— nimajo učiteljev,
—— nimajo vzgojiteljev,
—— nimajo prijateljev,
—— nimajo nikogar, ki bi jih ljubil …

Vendar – imajo salezijance, ki jim kot don Bosko z življenjem zagotavljajo, da je dovolj, da so mladi, pa jih imajo nadvse radi. Nobenega drugega pogoja ne postavljajo (npr. »Ko pa boste postali dobri,
pridite k meni!«).

Edini pogoj je, da so mladi, pa jih že ljubijo brezpogojno, tako
kot starši svojega otroka – preprosto zato, ker je njihov. Ljubezen ne
postavlja pogojev (to bi bilo kupčevanje!). Bog ni pogojeval svojega
načrta odrešenja: »Ljudje, če boste dobri, potem vas pridem odrešit!«
Ko smo bili še grešniki, nevredni ljubezni, je Bog sklenil, da nas bo
ljubil in odrešil: »Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je
Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki« (Rim 5,8).
Enako don Bosko: »Pridite k meni!« Pridite vsi.
Blagor mladim, ki imajo salezijance, salezijansko družino!
Don Boskov uvod k priročniku-molitveniku Preskrbljeni mladenič, glej v: Vzgajajmo
z don Boskovim srcem, str. 270–271.
3
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DON BOSKO MED NAMI
Don Bosko – relikvija prihaja med nas kot olimpijski ogenj, da v
nas zaneti velikanski ogenj ljubezni do mladih; prihaja med nas kot
betlehemska luč, da nam razsvetli našo pot vzgojiteljev mladih …

Torej don Bosko prihaja v naše kraje, med nas, k nam, kjer je sicer
navzoč po svojih duhovnih sinovih in hčerah: za spodbudo, pogum, za
novo vzgojo, za prebujeno ljubezen do Cerkve, papeža, do mladih, do
ljudi, ki so potisnjeni na rob …
Ko je še živel, je prepotoval ves svet v svojih znamenitih sanjskih
videnjih. Potem je po svojih duhovnih sinovih in hčerah obiskal vse te
kraje, kjer so se po njih uresničile njegove preroške sanje.
Sedaj prihaja k nam fizično navzoč, da pogleda, kaj potrebujemo za
nov polet, kaj za nov ogenj, kaj za jutri, ki je drugačen kot danes, kaj
tam, kjer pešata evangelizacija in vzgoja …

V krsti – sarkofagu so telesni ostanki don Boskovega svetega telesa, ki se je razdalo in povsem izčrpalo: »Za vas živim!«
Njegova roka, desnica, ki je blagoslavljala, sedaj prihaja, da blagoslovi
nas danes in tukaj. Roka, ki se nas bo dotaknila, da nas spodbudi in
opogumi, da dá polet in podporo …
Roka, ki so se je brezštevilni, zlasti mladi, oprijeli kot edinega rešilnega sredstva, ki jih je potegnila iz moralnega propada, iz revščine,
iz neznanja, iz pogube …
Roka, ki jim je pričarala očetovsko dobroto in ljubezen, roka, po kateri je Bog delal tolike čudežne stvari.
Roka, ki jo je hotel vsak stisniti, poljubiti, se je okleniti.
Roka – desnica namreč simbolizira moč, oblast, pravico.
Božja desnica še posebej pomeni usmiljenje.
Ko se Božja roka dotakne človeka, preide nanj božanska moč.
Polaganje rok pomeni prenos energije ali moči, kot je to pri posvečevanju duhovnikov. Zato je blagoslavljajoča roka emblem, znamenje
duhovniške avtoritete in moči.
Božja roka vse ustvarja, vse varuje, vse obvladuje.
Dati se v Božje roke, izročiti se, pomeni rešiti se, najti odrešenje; to
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je končno cilj vsakega življenja: iz Božjih rok izhajamo, v Božje roke
se vračamo.
Kako pomenljive so Jezusove zadnje besede na križu: »Oče, v tvoje
rok izročam svojega duha« (Lk 23,46). In v popolnem darovanju je
našel rešitev.

Don Bosko je hotel biti Božje orodje.
Njegova desnica se je v življenju razodela kot čudovito orodje
Božje ljubezni, po kateri je Bog sam izvrševal čudovita dela odrešenja.
Roka, ki je bila pravi blagoslov za mlade.
Roka, ki pomeni neutrudno delavnost, prizadetost, pomeni maksimalno zavzetost, ki ne stoji ob strani.
Zato je bil sv. Janez Bosko tudi največji delavec, in to v stoletju dela in
delavcev.
Bog je torej z nami, njegova roka nas blagoslavlja, tudi po blagoslovljeni roki sv. Janeza Boska, ki nam jasno govori in sporoča, da smo
vredni Božje ljubezni, potrebni Božjega blagoslova.

Don Bosko je ob svojih obiskih v Parizu in Marseillu (1880) ter v
Barceloni (1886) doživljal navdušene sprejeme nepreglednih množic
– in to v krajih, ki niso bili njegovi domači, in v času svoje starosti in
izčrpanosti! Prav tako je doživljal navdušene sprejeme v Rimu (1887)
in drugih italijanskih mestih … Njegova roka je povsod velikodušno
delila blagoslov po priprošnji Marije Pomočnice; ljudje so strmeli nad
čudeži, ki so se ob tem dogajali.
Kaj je don Bosko doživljal leta 1883 od 12. do 18. julija na poti
v Frohsdorf, mestece blizu Wienerneustadta, kamor je potoval skozi
slovenske dežele, nam ni prav dobro znano, čeprav je »vlak stal na
vseh postajah Koroške«,4 don Bosko pa je »izstopil na vsaki postaji in
se sprehajal pod nadstreškom na postaji« (MB XVI, str. 337).
Don Bosko bo torej še drugič osebno obiskal slovenske kraje. Tokrat
se bo gotovo srečal z mnogimi ljudmi, ki ga bodo pozdravili, se mu zahvaljevali, priporočali, občudovali njegovo delo pri nas (in po svetu)
4

Joseph du Bourg, Les entrevues Princes a Frohsdorf 1873 et 1883, str. 130–131.

Knjiga - Na poti z don Boskom - notrajnost.indd 64

21.01.2013 17:49:26

65

in ga tudi rotili, naj pomnoži svojo sveto navzočnost pri nas po svoji
salezijanski družini v blagor našega naroda, posebej mladih, da bodo
upanje za prihodnost.

MI SMO TOREJ ZA

Jaz sem ZA!
Če me vprašate: Jaz sem ZA! Nepreklicno!
Kaj pa vi? Ste tudi vi ZA?
Jaz sem: ZA Jezusa Kristusa, ZA don Boska, ZA mlade!
ZA don Boska sem bil včeraj,
ZA don Boska sem danes bolj kot včeraj,
ZA don Boska bom jutri še bolj kot danes!
Jaz sem tudi ZA široko salezijansko združenje,
da bomo bolj učinkoviti,
da bo tudi vedno več mladih,
ki bodo ZA Jezusa, ZA don Boska,
ZA novo pot v življenje kot pošteni državljani in dobri kristjani!
Jaz sem ZA, da spletemo velikansko mrežo ljubezni,
ki bo pomenila rešitev za mnoge naše sodobnike;
saj smo vendar od Jezusa imenovani za to,
da nas bo naredil »ZA ribiče ljudi« (prim. Mt 4,19).

Odrinimo torej na globoko, na široko, na vse štiri strani sveta. Če smo
združeni, povezani, nas ni premalo, pač pa ravno dovolj, da razplamtimo
ogenj ljubezni do mladih, ki ga je prižgal sv. Janez Bosko, »najodličnejši
vzgojitelj« (Pij XI.), »oče in učitelj mladine« (bl. Janez Pavel II.).

MOGOČE TEME ZA POGOVOR
——
——
——
——

Naše videnje mladih
Kdo je uboga mladina danes?
S katero mladino se mi dejansko ukvarjamo?
Ali naše poznanje don Boska zadošča, da delamo v
njegovem duhu?
—— Kako naj spoznavamo don Boska danes?
—— Smo ob tem, kar počnemo, prvenstveno vzgojitelji?
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—— Kakšen pomen vidimo v »obisku« don Boska pri nas?
—— Naša vizija sodelovanja: salezijanci in sodelavci
—— Bi bili pripravljeni narediti obljubo ljubezni do mladih
(kot moralno zavezanost vzgojnemu poslanstvu za mlade
v duhu in vzgojni metodi sv. Janeza Boska)?

PREDLOGI ZA DELAVNICE
Voditelj skupine naj se pripravi, da bo imel temeljitejši vpogled v
to, kar je storil don Bosko, da bo lahko usmerjal diskusijo o tem, kako
naj bi danes ravnali mi.
Da don Bosko »zaživi« v nas in po nas – to je namen njegovega
tokratnega »obiska« pri nas.
1. Obljuba ljubezni do mladih

Izhodišče
—— Mati Marjeta izpove ljubezen do svojih otrok (1817)
(Spomini, str. 16).
—— Janez Bosko stori prav tako po bolezni julija 1846
(Spomini, str. 122–125).
—— Prvi štirje fantje izpovejo obljubo ljubezni do mladih
in se začnejo imenovati salezijanci (1854).
—— Vsak salezijanec to stori z vzgojno prakso (asistenco),
da potem izpove večne redovne zaobljube.
Mi danes
—— Vsak, ki se v don Boskovem duhu ukvarja z mladino,
bi naj izpovedal obljubo ljubezni do mladih.
—— Zakaj bi to bilo potrebno?
—— Kako to narediti?

2. Brez vere ni dobre vzgoje

Izhodišče
—— Don Boskovo srečanje z Jernejem Garellijem 8. 12. 1841
(Spomini, str. 82–84).
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——
——
——
——
——
——

V zaporih: Če bi ti fantje imeli koga … (Spomini, str. 81).
Vedno in povsod verski vzgojitelj.
Brez vere za mlade ni mogoče storiti nič dobrega.
Ne sprejme Generale, ker kot pogoj postavi versko vzgojo.
Njegova ustanova se imenuje Oratorij.
Oratorij: eden štirih elementov (vsebin) je kapela (župnija).

Mi danes
—— Kako je z vero mladih danes?
—— Zakaj katoliški starši odstopajo od moralnih načel vere?
—— Kako se zoperstaviti poganski vzgoji v naši šoli?

3. Potujoči oratorij za mlade v domovih

Izhodišče
—— Sprehod z zaporniki Generale (Pedagoška izkušnja Janeza
Boska, str. 134–135).
—— Selo v Ljubljani5
Mi danes
—— Soočiti se moramo tudi s težko vzgojljivimi.
—— Kaj v vzgoji pomeni zaupanje?
—— Možnost stikov z vzgojnimi zavodi – zakaj?

4. Ali ga poznate?

♫

5

Izhodišče

Ali ga poznate?
—— Kratka predstavitev knjige Spomini na Oratorij
—— Teresio Bosco: Don Bosko (in drugi življenjepisi, glej
seznam literature).
Mi danes
—— Ali danes vzgojitelji in starši poznajo don Boska?
—— Kaj lahko storimo, da bi ga bolje poznali?
—— Kakšno vlogo ima pri tem salezijanska družina?

Iz preteklosti v prihodnost: 50 let deškega vzgajališča na Selu, 1986, str. 52–54.
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5. Kaj potrebujejo mladi danes
Izhodišče
—— Don Bosko v ječe nosi: kruh, sadje, tobak.
—— Garelliju: »Znaš žvižgati?«
—— Magoneju: »Tvoj prijatelj sem!« (Trilogija zlatih fantov,
str. 177–179).
—— »Pridite k meni!« je don Boskovo vabilo zapornikom.
—— Delo, kruh, nebesa – to dati vsakemu fantu.
Mi danes
—— Glavne značilnosti današnje mladine – jih poznamo?
—— Kako sprejeti misel Ljubite, kar ljubijo mladi?
—— Je vzgoja danes sploh mogoča?
—— Zakaj se odrasli odpovedujejo vzgoji?

6. Kamenčki za mozaik Janeza Boska

Izhodišče
—— »Kaj je najlepše na svetu?« Odgovor fanta: »Don Bosko!«
—— Napišemo deset značilnih lastnosti, po katerih
ga prepoznamo.
—— Ozalidi: vsak od njih prikazuje resnično podobo,
pa vendar ne celovite.
Mi danes
—— Ali poznamo don Boska vsaj v glavnih obrisih?
—— Katere lastnosti ga naredijo prepoznavnega?
—— Kako naj jih vključimo v svoje življenje?

7. Potrudi se, da te bodo imeli radi

Izhodišče
—— Don Bosko Rui dvakrat naroči (ko odhaja za ravnatelja in
na smrtni postelji kot oporoko): »Potrudi se, da te bodo
imeli radi.«
—— Da vas bodo mladi ljubili … (Pismo iz Rima)
—— Zavetnik sv. Frančišek Saleški, svetnik dobrote.
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Mi danes
—— Zakaj brez ljubezni med mladimi ni mogoče nič storiti?
—— Se bojimo ljubezni, ker je najbolj zahteven odnos?
—— Zakaj ne igrati na struno priljubljenosti?

8. Kovačnica duhovnih poklicev

Izhodišče
—— Ko je bilo semenišče v Torinu ukinjeno, deluje v Oratoriju.
—— Vsak poklic je Božji dar.
—— Od don Boska izhaja 6000 duhovnih poklicev.
Mi danes
—— Zakaj se bojimo mladim predstaviti duhovne poklice?
—— Kje so razlogi, da se mladi tako malo odločajo za duhovne
poklice?
—— Poznate pot, kako bi od animatorja prišli do duhovnega
poklica?
—— Težave, na katere pri odločanju za duhovni poklic naletijo
mladi danes.

9. Povodenj in rešilni splav

Izhodišče
—— Položaj mladine v don Boskovem času. (Glej knjigo Sanjska
videnja sv. Janeza Boska: slika na naslovnici, razlaga na str.
185–189.)
—— Kakšen je bil don Boskov odgovor?
Mi danes
—— Nevarnosti za mladino danes na splošno.
—— Kakšne so nevarnosti v naši okolici?
—— Slika na zavodu v Veržeju kot izhodišče za razmišljanje
in pogovor.

10. Pismo salezijanske družine mladim danes

Izhodišče
—— Pismo iz Rima (1884): don Bosko piše mladim

Knjiga - Na poti z don Boskom - notrajnost.indd 69

21.01.2013 17:49:26

70

—— Drugi vatikanski koncil: Mladim (Koncilski odloki, str.
682–683).
—— Spomenica na Rakovniku 1901 (v romarski sobi).

Mi danes
—— Upamo pred mlade z velikimi ideali?
—— Ali verujemo v pozitivne moči v mladih?
—— Na kaj so mladi danes posebej občutljivi?
—— Napišemo »spomenico« (pismo) mladim ob 200-letnici
don Boskovega rojstva.

11. Pismo salezijancem

Izhodišče
—— Pismo iz Rima: don Bosko piše salezijancem.
—— Janez Pavel II. zborovalcem: »Dragi salezijanci, bodite sveti!
Veste, da je svetost vaša bistvena naloga!« (GVS 379, 2002)
—— Don Bosko – svet vzgojitelj svetih fantov in salezijancev.

Mi danes
—— Kaj bi pričakovali danes od salezijancev?
—— Kaj bi jim povedali na uho?
—— Kaj naj bi storili glede novih duhovnih poklicev?
—— Kaj jim priporočate glede sodelovanja s salezijansko družino?
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