SV. JAN BOSCO
2. setkání
MODLITBA
Pane Ježíši, děkujeme ti, že se dnes můžeme více setkat se
svatým Janem Boscem. Otevři naše srdce, ať máme odvahu
zastat se slabších a pomáhat jim tak jako on a přivádět k víře
naše kamarády. Amen.
ČETBA - z života sv. Dona Bosca
Sv. Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v Becchi do chudé
italské rodiny. Ve dvou letech mu zemřel tatínek. Rád četl
a chtěl chodit do školy, ale bylo ho potřeba k práci na poli,
a tak se učil v zimě a v létě pracoval. Byl pilný a nakonec se
mu podařilo vystudovat na kněze. Jako kněz začal pracovat
mezi opuštěnou mládeží. Byli to většinou sirotci, chlapci.
Shromažďoval problémové chlapce, pečoval o ně, aby neměli
hlad, vychovával je a každého nechal vyučit nějakému
řemeslu. Zemřel 31. ledna v Turíně, v Itálii.
KATECHEZE
Základní slova
Milosrdenství a láska k bližnímu
Obsah
Jan Bosco je zakladatelem řádu Salesiáni Dona Bosca, který se věnuje výchově dětí a mládeže. V Turíně se salesiáni
věnovali především nejzanedbanějším klukům, kteří se díky Donu Boskovi naučili dobře chovat a pracovat. Salesiáni
Dona Bosca jsou nyní po celém světě a v českobudějovické diecézi jsou ve farnosti sv. Vojtěcha Čtyři Dvory v Českých
Budějovicích.
Co víme o dětství Jana Bosca? Jeho dětství nebylo vůbec jednoduché. Když malému Janovi byly dva roky, zemřel mu
tatínek a jeho maminka vychovávala malého Jana ve velké chudobě. Jan musel hodně pracovat, ale protože byl
chytrý a usilovný, nakonec se mu podařilo vystudovat na kněze a roku 1841 přijal kněžské svěcení. Uměl výborně
ovládat své tělo, dělal všelijaké akrobatické cviky, které obdivovaly ostatní děti. Brzy si Jan uvědomil, že ho děti nejen
obdivují, ale také poslouchají. A toho Jan využil. Ne ve smyslu ovládání a manipulace s druhými, ale dětem se začal
věnovat především proto, aby je přivedl k Bohu. Nakonec vzniklo veliké dílo, protože se k Donu Boscovi, jak se mu
říkalo, začali přidávat další a v roce 1846 vznikla první oratoř, kde se děti scházely, učily se o Bohu, ale také
sportovaly a hrály si. Téměř v každém italském městě je nyní kostel Dona Bosca. 1. dubna roku 1934, tedy jen 46 let
po své smrti, byl Don Bosco svatořečen papežem Piem XI.
V první části lednového tématu pro misijní klubka jsme mluvili o dvou stavitelích. Jeden postavil svůj dům na skále
a druhý na písku. Vzpomínáte si děti? (nechte odpovědět děti).
„Dům“ je místo, kde člověk bydlí a žije. Člověk nemůže bydlet a žít venku; když k tomu dojde, je bezdomovcem,
v nejistotě a nekrytý. Jediné obyvatelné místo pro člověka je tam, kde se cítí doma, kde je přijímán. Člověk může být
doma jen tehdy, když se setká s milosrdenstvím druhého. A přesně toto dělal Don Bosco. Byl milosrdný a přijímal
všechny děti, které byly v nouzi, neměly často co jíst a kde trávit svůj čas. Domy, které Don Bosco vybudoval, jsou
obrazně postavené „na skále“. Kdyby tomu tak nebylo, nebyla by dnes salesiánská střediska po celém světě. Vždyť je
to již 176 let od založení první oratoře a přesto toto dílo – tento „dům“ vydržel a rozvíjí se dál. Don Bosco věděl, že
nejdůležitější pro každého člověka je, aby pochopil, že je milovaným Božím dítětem. I dnes mohou děti přicházet do
salesiánských středisek, kde jsou přijímány takové, jaké jsou, kde si mohou hrát, učit se nebo třeba pomáhat těm
mladším. Můžete se děti společně do salesiánského střediska vypravit a přesvědčit se na vlastní oči, že salesiáni
i v dnešní době dělají báječné věci. 

AKTIVITA
Pozvánka
Vyrobte s dětmi pozvánku pro jejich kamaráda, aby se přišel podívat mezi vás – na nějaké společné hry.
Hra
Zahrejte si společně nějakou deskovou společenskou hru. Podle sebe, jakou máte rádi. Můžeme doporučit Dixit,
Horká brambora nebo Máš na to nos. Zažijete spolu mnoho legrace.
Tvoření
Téma: Fotbalový míč z papíru
Vyrobte si fotbalový papírový míč – sv. Don Bosco hrál rád s chlapci fotbal.
Potřebujete: papír nebo čtvrtka, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, šablonu (viz příloha),
trpělivost.
Vytiskněte šablonu 2x, vyjde na jeden míč. Je potřeba 12x pětiúhelník a 20x
šestiúhelník. Šestiúhelník bílý, pětiúhelník může mít jakoukoli barvu, můžete
vybarvit. Vystřihněte. Jednotlivé dílky nastřihněte asi 1 cm směrem ke středu
a ohněte. Potom budete postupně jednotlivé dílky spojovat lepidlem. Okolo
jednoho pětiúhelníku nalepíte šestiúhelníky. Postupujte tak dlouho až vznikne
hotový míč.

Závěrečná píseň
Děj mi duše (viz příloha)
https://www.youtube.com/watch?v=Qo-TMFtooXE
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, za děti a mládež, ochraňuj je ode všeho zlého a na přímluvu Panny Marie Pomocnice a svatého
Jana Boska je přiveď ke spáse.
Svatý Jene Bosco, otče a učiteli mládeže!
Byl jsi učenlivý k darům Ducha svatého a předal jsi salesiánské rodině
poklad své přednostní lásky k nepatrným a ubohým.
Uč členy salesiánské rodiny, aby se každý den stávali znamením a nositeli Boží lásky k mladým
a měli v sobě smýšlení Krista Dobrého Pastýře.
Vyprošuj jim dobrotivé srdce, vytrvalost v práci, moudrost v rozlišování,
odvahu ve vydávání svědectví a misijní velkorysost.
Ať jsou věrní svým závazkům a pod vedením Panny Marie jdou radostně
po cestě, která vede k Lásce. Amen
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte nás: Ludmila Veselá, vesela@bcb.cz, 733 389 220
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ať jsou děcka doma v srdci Tvém.
2. Turínskými ulicemi bloudívají Boží děti,
oči se jim zakalily, chodí jenom po paměti.
3. Kdo se lidé, kdo se najde, kdo na sebe zapomene,
kdo dá vodu drobotině k trestu žízně odsouzené.
4. Cesta, která doposavad je jen málo prošlapaná,
provokuje k prošlapání turínského kněze Jana.
5. Shromažďuje pány kluky, žádného z nich neodmítá,
pod ochranou Matky Boží roste živá komunita.
6. Staví domy, staví hřiště, nezná míru v rozdávání,
kluci vědí, že jsou Janem bezvýhradně milováni.
7. Dobré dílo zanedlouho rozrůstá se misiemi,
Boží slovo rodem z Becchi oslovuje celou zemi.
8. I našimi ulicemi bloudívají Boží děti,
oči se jim zakalily, chodí jenom po paměti.
9. Kdo se lidé, kdo se najde, kdo na sebe zapomene,
kdo dá vodu drobotině k trestu žízně odsouzené.

