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KATEHEZA ZA ZAKONCE

DON BOSKO – SVETNIK VERE IN UPANJA 

Namen srečanja
 — Izstopiti iz črnogledosti in nezadovoljstva današnjega časa.
 — Obuditi hvaležnost za to, kar imamo. Obuditi zaupanje  

 v Jezusa.
 — Osvetliti zgled sv. Janeza Boska, ki je v težkih osebnih, 

 družbenih in gospodarskih razmerah delal velika dela 
 z zaupanjem v Jezusa in Marijo.
Prostor

slika (kip) don Boska in Marije, mreža, školjke, čolnič, ribe iz 
papirja, večja sveča, Sveto pismo

Pripomočki
listi z besedilom in pisalo za vsak par, čajne svečke za vse

UVOD
Ujeti smo v črnogledost in nezadovoljstvo današnjega kriznega 

časa. Kaj vse je razlog nezadovoljstva? 
Na hitro pomislite, kakšne kritike, strahove, izraze nezadovolj-

stva največ poslušate v svojem okolju (služba, družba, družina …). Kaj 
je razlog nezadovoljstva? 

Vsi iz skupine naj naštevajo razloge (npr. politika, gospodarstvo, 
mladina, cerkveni dostojanstveniki …).

V teh dneh se želimo česa naučiti od sv. Janeza Boska. Vsak od nas 
živi svojo pot svetosti. Svetniki so nam kot svetilniki dani za zgled. Kaj 
bi se od njega lahko naučili o upanju v takšnih težkih časih? Včasih se 
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zdi, da se je težko učiti od vzornikov, ki so živeli pred več desetletji ali 
celo stoletji v nekem drugem svetu kot mi. Pa vendar bi za svet, v kate-
rem je živel Janez Bosko, težko rekli, da je bil čisto drugačen od našega. 

Na glas preberemo in primerjamo spodnji besedili: prvo govori 
o don Boskovem svetu, drugo pa o našem, kot ga vidi štiridesetletna 
kristjanka.

Don Boskov čas:
Silni razvoj tovarn je spravil v krizo rokodelce. Plaz ljudi se je zgr-

nil s podeželja v mesto za delom. Tovarne postanejo središča, kjer ve-
liko delavcev opravlja isto delo v odvisnosti od gospodarja. Neizmerni 
napredek pa je zahteval posebno v prvih sto letih strahotno človeško 
ceno. Drobna manjšina prebogatih je potisnila v pravo sužnost neštete 
množice proletarcev. 

Predmestja so bila v vrenju in v uporu, v strahotni zapuščenosti. 
Mladostniki so se potikali po cestah, obupani, brez dela, pripravljeni 
na vse slabo. Trume mladih so se zlasti ob nedeljah potikale po cestah 
in nabrežjih reke Pad. Videli so „parfumirane in praznično opravljene“ 
ljudi, ki so se sprehajali, ne da bi se menili za njihovo revščino.   
   (T. Bosco, Don Bosko)

Naš čas:
V zadnjem času veliko poslušamo o vseh vrstah kriz, posebej še mo-

ralni in gospodarski. Tista moralna nas je konkretno zadela, ko so se 
razvnemale debate o družini ob sprejemanju družinskega zakonika. V 
zadnjem času so mediji polni novic o Cerkvi in zdaj smo še bolj čudni 
tisti, ki sploh še hodimo v cerkev. Novice o uporu sindikatov, o propada-
nju podjetij, o nekaznovanih tajkunih, družinskih tragedijah, nezapo-
slenosti, o ozonski luknji, o … Človeka res lahko postane strah.

Še bolj pa me žalosti, ko poslušam starejše ljudi in njihov strah pred 
prihodnostjo. Mar niso oni tisti, ki so preživeli vojno, poboje, pomanjka-
nje vsega, ideološko nesvobodo, ki so začeli iz nič, veliko delali, se veliko 
odpovedovali in upali na lepšo prihodnost. Danes pa, ko je svoboda, ko 
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imamo v državi dober standard, v trgovinah je dovolj hrane, ko imamo 
zgrajeno infrastrukturo, svet imamo vsak trenutek na dlani … danes pa 
tak strah.

Z našo apatijo in črnogledostjo zastrupljamo mladi rod. Že osnov-
nošolci so zaskrbljeni nad tem, ali bodo sploh našli službo. Mladim ubi-
jamo upanje.  (M., junij 2012)

Eni in drugi časi so težki. Kar nas lahko skrbi, je zadnji prebrani 
stavek: »Mladim ubijamo upanje.« Don Bosko je bil poslan, da jim ga 
povrne. Kako se obnašamo mi?

Zakonci se v parih pogovorijo ob spodnjih vprašanjih:
 — S kakšnimi občutki gledata v prihodnost glede na današnjo  

situacijo v družbi: sta optimista ali pesimista; se prihodnosti  
veselita ali bojita? 

 — Česa vaju je strah? 
 — Kako konkretno se strah (ali odnos do prihodnosti) odraža  

v vajinem življenju: v pogovorih, pri načrtovanju, potrošnji,  
vzgoji, v službi …? Ali ljudem okrog sebe upanje vlivata ali 
ga ubijata?

OZNANILO
Kakšen zgled UPANJA mi daje don Bosko?
Don Bosko je upal proti upanju časa. Težki časi, pomanjkanje de-

narja, slab politični in gospodarskih položaj – nič od tega mu ni bilo 
za izgovor.

V negotovosti, ki jo je povzročala prva industrijska revolucija, v 
nezmožnosti, da bi našel že dobre in pripravljene načrte in programe 
za delo, je don Bosko vložil vse svoje moči, da bi „takoj“ nekaj storil za 
uboge fante. Skupaj z njim se prvi salezijanci specializirajo za „ljudi 
hitre pomoči“. Tudi pozneje je to ostala njihova lastnost „nekaj storiti 
takoj“, kajti ubogi fantje si ne morejo dovoliti razkošja, da bi čakali na 
reforme, organske načrte, spremembe sistema.
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Materialno pomanjkanje ga ni ustavilo. Postal je duhovnik, če-
prav je bil reven (kar je bilo za tiste čase zelo težko). Za večino svojih 
gradbenih načrtov ni imel vnaprej pripravljenih sredstev. 

Ni se zanašal na potrditve drugih. Večkrat je bil nesprejet tudi 
med duhovniki. Ni mu bilo mar za ugled v družbi.

Zaupanje v Boga in Marijo: Tri leta pred smrtjo mu je v Rimu dopi-
snik časopisa „Journal de Rome“ zastavil razna vprašanja. Med drugim 
ga je vprašal: „Kaj mislite o sedanjem položaju Cerkve v Evropi, v Ita-
liji in o njeni prihodnosti?“ Odgovoril je: „Nihče razen Boga ne pozna 
prihodnosti. Vendar če po človeško govorim, menim, da bo prihodnost 
težka. Moja predvidevanja so žalostna, toda ne bojim se ničesar. Bog 
bo vedno rešil svojo Cerkev, Marija pa, ki vidno varuje sedanji svet, bo 
znala prebuditi rešitelje.“ (Svetle zvezde salezijanske družine)

Povabilo k UPANJU z Božjo besedo
Jezus pokliče prve učence (Lk 5,1–11)

	ּב Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je 
stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči 
so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed 
čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. 
Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel 
Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je 
odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na 
tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veli-
ko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili 
so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in 
napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon 
Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, 
Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je 
osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, 
Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus 
rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« In ko so potegnili 
čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.
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V skupini eden na glas prebere Božjo besedo. Lahko si jo raz-
delite in berete po vlogah (Jezus, Simon Peter in vezni tekst). 
Odlomek še vsak sam prebere v tišini. Vsak glasno prebere besedo ali 
stavek, ki ga najbolj nagovori.

Razlaga Božje besede:

Prizorišče dogodka 
je slikovito: jezero. Na obali leseni čolni. Ribiči čistijo mreže. 
Obala ob jezeru se rahlo vzdiguje, tako da ustvarja tribuno 
naravnega gledališča z množico gledalcev. Glavni igralec stoji 
v čolnu. 

Simon Peter
ni revež. Je podjetnik. Ima svoj posel – ribolov, na katerega se 
spozna. 

Odrini na globoko in vrzite mreže za lov.
Ta dan ni bil ravno uspešen – nič niso ujeli. Simon Peter je 
najbrž imel namen oditi domov. Potem pa mu Jezus reče: 
»Gremo lovit.« Kaj vse je takrat švignilo Simonu Petru skozi 
misli? Predstavljaj si sebe, kako delaš nekaj, na kar se res 
razumeš, potem pa ti pride nasvete delit nekdo, ki o tej stvari 
ne ve prav veliko. Simon Peter bi si lahko mislil: »Kaj bo tesar 
učil mene ribiča, kdaj in kam naj grem lovit!?« ali »Nima smi-
sla. Poizkusil sem že vse, pa ne gre.« ali »Kaj si bodo pa ljudje 
mislili, ko me bodo videli pri takem nerazumnem početju?« 
Jezus je Simonu Petru naročil, naj naredi nekaj, kar je bilo v 
človeških očeh v tistem trenutku nesmiselno, brezupno. 

Na tvojo besedo bom vrgel mreže.
Simon Peter se je odrekel svojim argumentom in argumen-
tom svojega posla. ZAUPAL je Jezusovim besedam in SI UPAL 
storiti to, v kar sam ni bil prepričan. Na razpolago je dal vse, 
kar je premogel: čoln in mreže.
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Zajeli so veliko množino rib … napolnili so oba čol-
na, tako da sta se začela potapljati.

Spomnimo se teh dveh lesenih čolnov, kakršna sta bila na 
začetku odlomka: bila sta prazna na obali, nem dokaz člove-
škega neuspeha … Lahko predstavljata sodobno družbo, slo-
vensko Cerkev ali samo moje lastno življenje: s svojimi močmi 
lovimo lastne načrte v kakršni koli obliki že (denar, uspeh, 
užitek, znanstvena spoznanja, varnost, osebna izpopolnitev 
…) in ostajamo prazni. Čolna, ki se potapljata od obilnega ulo-
va, pa nam obljubljata lepo prihodnost. Če dopustiš Jezusu, 
da stopi v čoln tvojega življenja, boš neizmerno bogat. Zato 
ribe v prenapolnjenem čolnu kličejo, da zaupanje v Jezusove 
besede ne osramoti.

Ne boj se!
Ne glede na stanje okrog tebe (ali ribe so ali jih ni, ali delnice 
rastejo ali padajo, ali službe bodo ali jih ne bo) in ne glede na 
tvoje lastne sposobnosti in moči (Pojdi od mene, Gospod, ker 
sem grešen človek!), se prihodnosti ni treba bati. Nisi sam. Vse, 
kar ti manjka, dopolni Jezus.

Vprašanja za osebno premišljevanje:
 — Simon Peter je lovil ribe. Za kaj se trudim v življenju?  

  V čem želim uspeti? 
 — Ali je Jezus v mojem čolnu? Na kakšne konkretne načine  

  vstopa v moje življenje?
 — »Na tvojo besedo bom vrgel mreže.« Kaj je tisto, kar lahko  

  jaz storim takoj in ne čakam, da bodo drugi imeli rešitev  
  zame?

 — Čoln poln rib je za Simona Petra predstavljal bogastvo. 
  Kaj je bogastvo mojega življenja? Za kaj vse sem lahko Bogu  
  hvaležen? 

 — »Ne boj se!« Ali se pri izzivih, načrtih zanašam na  
  lastne moči in sposobnosti ali znam zaupati v Božjo pomoč? 
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 — »Pustili so vse in šli za njim.« Si upam prepustiti prihodnost  
  Jezusu ter biti prinašalec veselja in upanja ne glede na  
  osebne ali splošne razmere?

Za življenje

Oblikujta (skupaj ali vsak zase) duhovno držo meseca, ki je pred 
vama, npr.:

 — V srcu bom nosil stavek: »Ne boj se!« 
 — Ne bom bral časopisov, ki me zasipajo s slabimi novicami.
 — Hvaležen bom opazoval, kaj vse mi je podarjeno,  

in ne bom osredotočen na to, česar nimam.
 — Izrekal bom prošnjo za cerkvene in državne voditelje, 

še posebej v trenutkih, ko bi jih želel kritizirati.
 — Ne bom izrekal pavšalnih stavkov, ki vodijo v malodušje 

(kot npr. Kriza je vsepovsod … Vse bo šlo po zlu … 
Ta današnja mladina je …).

MOLITEV

Ne boš se bal nočne strahote,
ne puščice, ki leti podnevi,
tudi ne kuge, ki hodi v temi,
ne žela, ki pustoši opoldne.

Naj jih pade tisoč na tvoji strani,
deset tisoč na tvoji desnici,
tebi se to ne bo približalo.
Samo s svojimi očmi boš gledal,
pa boš videl plačilo krivičnikov.
Zares, ti, Gospod, si moje zatočišče,
Najvišjega si postavil za svoje prebivališče;
ne bo te zadela nesreča,
udarec se ne bo približal tvojemu šotoru.
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Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal,
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Čez leva in gada boš stopal,
poteptal boš mladega leva in morsko pošast.

Ker mi je vdan, ga hočem osvoboditi,
branil ga bom, ker spoznava moje ime.
Kliče me, pa ga uslišim,
z njim sem, ko je v stiski,
rešim ga in mu izkažem čast.
Z dolgostjo dni ga nasitim,
pokazal mu bom svoje rešenje.
(Ps 91,5–16)

Ob večji prižgani sveči, simbolu upanja, prižgemo vsak svojo sveč-
ko. Naj svetloba upanja razsvetljuje nas, naše bližnje in našo deželo. 

Ko posameznik prižiga svečko, izreče zahvalo ali prošnjo.

♫	 Upaj in veruj, V Gospodu je moja moč
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