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1. IKONA 
»Zasmilili so se mu…in jih je začel učiti mnogo stvari.«

IZPOSTAVLJENA VREDNOTA 

usmiljenje

Predlogi za pesmi:

Ovca zapustila je pastirja; Gospod, usmili se (Gospod, zdaj sem tu-
kaj pred teboj); Vsi, ki ste žejni; Pojte z menoj; Ti sveti Bog si

VSTOPNO MESTO

•	 Video o najbolj požrtvovalnih učiteljih na svetu, npr.:  
»Truly Amazing Teacher« (YouTube), youtu.be/j9RDfv5OAZQ 

•	 Kratka refleksija videa, kaj jih je najbolj nagovorilo:

Učitelju ne bi bilo treba delati vsega tega za učence, ne bi mu bilo 
treba biti tako požrtvovalen, a to dela vseeno. In hkrati ohranja 
optimizem kljub lastnim preizkušnjam v življenju. Kako mu to 
uspeva? V čem je drugačen od drugih učiteljev? In ali smo tudi 
mi lahko takšni? Ali poznamo še kakšno podobno osebo?
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OZNANILO (1/2)

Odlomek iz Svetega pisma: Mr 6,31-34 

Lahko se naveže na pogovor ob videu, da je bil do vseh nas 
požrtvovalen tudi Jezus, tudi on je pripravljen narediti vse za nas. 
Primer njegovega odnosa do nas ljudi je tudi tale odlomek … 

Tedaj jim je rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo 
odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da 
še jesti niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten 
kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh 
mest so skupaj peš hiteli tja in prišli pred njimi. Ko se je Jezus izkr-
cal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor 
ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. 

DEJAVNOST

Vsi udeleženci dobijo na listku napisano zadolžitev, ki je ne sme 
videti nihče drug, in sicer da iz materiala, ki je na voljo (lahko le papir 
in škarje, lahko več različnega materiala), izdelajo ovčko. Lahko ima 
eden od njih napisano, naj naredi črno ovčko, lahko ima vsaka svoj 
pridevnik, kakšna naj bo, lahko pa je navodilo tudi za vse enako … 

Čim dlje naj ne vejo, kaj delajo drugi.  Refleksija sledi na koncu.

OZNANILO (2/2)

Razlaga ikone:

Voditelj kateheze ikono opiše s svojimi besedami, pri tem pa si 
lahko pomaga s spodnjim opisom. Ikona se nahaja med prilogami, 
v digitalni obliki pa je dostopna na naslovu: donbosko.si/8-katehez.

Ali obstaja kje boljša prispodoba usmiljenja in ljubezni kot je po-
doba Jezusa – Dobrega Pastirja?
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Podoba in zgled Dobrega Pastirja sta bila sv. Janezu Bosku izred-
no blizu. V njem je razpoznaval temeljno držo vzgojitelja, ki ne glede 
na stranpota mladega človeka z njim vztraja, ga išče in mu prihaja 
naproti. Tudi sam je poskušal biti prav takšen dobri pastir mladim, ki 
so ga potrebovali.

Na sliki ni Jezus v antični tuniki in sandalih, ampak Jezus v kavbo-
jkah in jakni. Tukaj in zdaj. Sodobni vzgojitelj na don Boskov način, 
sodobni animator. Njegovo življenje je podarjeno za blaginjo tistih, 
ki so mu zaupani. Zanj je pomembna najprej oseba, notranje zdravje 
srca. In prav vsak izmed nas je lahko ta dobri pastir.

Za njim je čreda ovac, mladi, ki so mu zaupani. Dijaki in študentje. 
Ljubljančani in Mariborčani. Gorenjci in Dolenjci. Vsaka izmed njih 
ima svojo zgodbo, svoje življenje, svojo pot in poklicanost, ki ji jo 
vzgojitelj pomaga odkrivati.

Pastir na ramenih nosi eno izmed ovc, mladega, ki je na svoji poti 
zašel ali morda celo pobegnil. Kljub temu ni doživel prezira. Salezija-
nski vzgojitelj ostaja v odnosu in vztraja ob mladem. Je z njim. Asist-
enca. Črpa namreč iz Božje ljubezni, sočutja in usmiljenja. Bistvo don 
Boskovega preventivnega vzgojnega sistema je vzgojiteljevo srce!

Njegovo so-čutenje z mladimi se nikoli ne konča. Lahko se sprem-
inja in prilagaja tako kot na ikoni drevesa v štirih letnih časih, vendar 
za zimo vedno pride pomlad in za pomladjo novo poletje. »Za vas 
živim,« je mladim obljubil don Bosko in po nas se njegova obljuba 
izpolnjuje še danes.

Glasba nagovarja:

Na podobo Dobrega Pastirja in na njegovo ljubezen, usmiljenje do 
nas je navezana tudi spodnja pesem. To je lahko druga oblika ra-
zlage ikone – nekatere bo nagovorila razlaga, druge glasba.

Kratek uvod v pesem: 

Jezusovo ljubezen in usmiljenje do nas bi najlažje primerjali z misi-
jonarjem, ki pusti svoje udobno, polno življenje in odpotuje na drugi 
konec sveta, da bi pomagal najbolj revnim in potrebnim pomoči. Je-
zus, naš Dobri Pastir, pa je zapustil celo nebesa in prišel na našo 
trdo zemljo, ker so se njegove ovce izgubile, ker so ga potrebovale. 
Naslednja pesem pogleda na ta dogodek skozi Božje oči, kako gleda 
in govori nam.
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Ob besedilu in prevodu (glej prilogo) prisluhnemo pesmi (najdete 
jih na youtubu ali na donbosko.si/8-katehez): 

1. Casting Crowns - So Far to Find You

Pogovor:

Sledi refleksija dejavnosti in oznanila, lahko s pomočjo spodnjih 
vprašanj:

•	 Kakšne ovčke so nastale pri našem izdelovanju? Ali so vse 
enake? Ali so vse enako vredne? Kaj določa njihovo vrednost?

•	 Katera je vsakemu posamezniku najljubša, najdragocenejša? 
Verjetno njihova, tista, v katero so sami vložili trud in energijo. 
Tudi pri Bogu je tako, le da je ustvaril vse nas ljudi, je Oče nas 
vseh, zato smo mu izredno dragoceni prav vsi. Prav vsakega lju-
bi in za prav vsakega je pripravljen žrtvovati vse, tako kot Dobri 
Pastir …

•	 Dobri pastir je do ovc, ki so mu zaupane, usmiljen in 
požrtvovalen. Vse je pripravljen narediti zanje. V kakšnih sit-
uacijah se mi počutimo, da bi potrebovali takšno Božje usmiljen-
je, požrtvovalnost, pomoč?

•	 Kaj je v življenju dragoceno nam? Kaj/kdo nas motivira, da bi se 
potrudili? Kaj/kdo nam je pomembno in kaj/kdo manj? Ali ima-
mo samo kakšno izkušnjo, ko smo bili do drugih požrtvovalni 
tako, kot je bil to učitelj v posnetku ali kakor je Jezus? Ali pa so 
bili drugi požrtvovalni do nas? Kako smo se ob tem počutili?

•	 Če gre za animatorsko skupino: kaj mislimo, da je najtežje za 
otroke, ki pridejo k nam na oratorij/v birmansko skupino? Kaj je 
najtežje nam kot animatorjem, ko začnemo delati z novo sku-
pino? Ali kdaj popuščamo temu, da se nam ne da? Ali nas to 
razmišljanje spodbuja, da bi bili bolj požrtvovalni zanje?

•	 Če je Jezus Dobri Pastir nam, komu smo lahko mi dobri pastir? 
Kdo potrebuje naše usmiljenje in požrtvovalnost?

•	 »Zasmilili so se mu … in jih je začel učiti mnogo stvari.« Zakaj 
mislite, da so ljudje, ki so prišli k Jezusu, potrebovali predvsem 
njegovo učenje, znanje?
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MOLITEV

Če imamo priložnost, naj bo na sredini pred nami slika usmiljen-
ega Jezusa; ob vsakem delu telesa, na sredino k sliki položimo ali 
sliko tega dela telesa ali napis.

Križ

Pesem

Bralec 1:

Gospod Jezus,  
spremeni me v svoje usmiljenje! 

Daj, da bodo moje oči usmiljene,  

/na sredino položimo sliko oči ali napis/

da ne bi nikoli sodil po videzu  
in nikogar sumničil, temveč  
da bi v vseh dušah videl lepo. 

Daj, da bodo moja ušesa usmiljena, 

/na sredino položimo sliko ušes ali napis/

vedno pozorna na potrebe bratov  
in nikoli zaprta za njihov klic. 

Daj, da bo moj jezik usmiljen, 

/na sredino položimo sliko jezika ali napis/

da ne bi nikoli rekel nič slabega o nikomer,  
temveč da bi imel za vse besede odpuščanja in tolažbe. 

Bralec 2:

Daj, da bodo moje roke usmiljene 
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/na sredino položimo sliko rok ali napis/

in polne ljubezni,  
tako da bi vzel nase vse, kar je težko in neprijetno  
in s tem olajšal breme drugim. 

Daj, da bodo moje noge usmiljene 

/na sredino položimo sliko nog ali napis/

in vedno pripravljene priskočiti na pomoč bližnjemu  
kljub utrujenosti in izčrpanosti. 

Daj, da bo moje srce usmiljeno 

/na sredino položimo sliko srca ali napis/

in odprto vsakemu trpljenju. Amen. 

(Sv. Favstina Kowalska)

Slava Očetu

Marija Pomoč kristjanov – prosi za nas.

Križ

Pesem
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