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Predstavitev oseb 

Voditelj: Dobro jutro otroci in starši ter stari starši! Dobrodošli na oratoriju 2015! Lepo, da smo se 
tudi letos zbrali v tako lepem številu. Otroci, ste za to, da spoznamo junake zgodbe, ki nas bodo ves 
teden spremljali? Kdo bo naš glavni junak? Že veste? Ja, sveti Dominik! Ga pokličemo? Živijo, 
Dominik!  
Dominik: Živijo!  
Voditelj: Kako si? 
Dominik: Dobro, odlično! Zelo sem vas vesel, da sem z vami! Že komaj čakam, da začnemo!  
Voditelj: Bi nam povedal kaj o sebi? 
Dominik: Seveda. Živel sem se v Italiji pred 170 leti blizu mesta Torino v vasici na deželi. Moja mama 
je bila šivilja, oče pa kovač. V naši družini se je rodilo 10 otrok, a so mnogi umrli že v otroštvu. Ko sem 
bil majhen sem rad pomagal mami in očetu. Živeli smo preprosto, a veselo. Najbolje, da povabim še 
moje starše, da še oni povejo, kako smo živeli. 
Mama in oče: Živijo! Jaz sem Karel in to je moja žena Brigita.  
Voditelj: Pozdravljena! Govorili smo, kako ste živeli, ko je bil Dominik še majhen. 
Oče: Ja, življenje je bilo kar težko. Delali smo od jutra do večera, jaz sem delal v kovaški delavnici, 
potem pa še na polju, da smo si pridelali hrano.  
Voditelj: proti mami Vi pa ste poleg tega še posebej skrbeli za otroke in dom … 
Mama: Tako je … trudila sem se, da bi otroci rasli v veselju, hvaležnosti in povezanosti. Najlepše nam 
je bilo ob večerih, ko smo bili spet vsi skupaj. Pogovorili smo se in zmolili rožni venec. To nam je 
pomagalo, da smo lahko živeli veselo, kljub mnogim preizkušnjam.  
Voditelj: Kdo pa je še bil pomemben v tvojem življenju, Dominik? 
Dominik: Rad sem imel kaplana. Postala sva prijatelja, ker sem pogosto hodil k maši. Veliko me je 
naučil. Ko sem malo zrasel, pa sem šel v oratorij k duhovniku don Bosku. On me je tudi veliko naučil, 
predvsem mi je pomagal razumeti, kaj od mene želi Bog. Bil mi je kot oče. Povabimo še njiju! 
Prideta Kaplan in don Bosko: Živijo! 
Voditelj: proti don Bosku Dominik je rekel oratorij? A to tak, kot ga imamo mi ta teden? 
Dominik: Ja, podobno … Le da smo mi tam živeli ves čas. In je trajal ne samo en teden ampak celo 
leto oziroma kar ves čas. Tam smo imeli šolo in delavnice, v katerih so fantje po pouku delali. 
Izdelovali smo različne stvari: mize, stole, omare, predmete iz železa … to smo delali in s tem smo si 
služili kruh. To so bili fantje, ki niso imeli doma ali pa taki kot Dominik, ki so si želeli hoditi v šolo, a 
starši niso imeli denarja zanjo.  
Voditelj: Aha! Razumem! Ste imeli tudi kaj časa za igro? 
Dominik: Seveda! Igrali smo se različne igre. Tudi don Bosko se je igral z nami, a ne? Vedno nas je 
spodbujal, naj bomo veseli! Lepo smo se imeli. Ti predstavim še vse moje sošolce in prijatelje? Iz 
otroških dni ter tiste z oratorija? 
Povabi vse in pove imena. (Jožef, Mihael, Janez in mogoče še drugi učenci…) 
Voditelj: Sedaj pa smo že vsi, je res? 
Dominik: Mislim, da ja.  
Voditelj: Potem pa se oratorij lahko začne! Hitro pod oder, otroci! Zvonec zvoni! 
 
 

1. DAN – Z Dominikom SEM USTVARJEN za srečo 

Petra: Dobro jutro, Domen! Kako lepo, da se spet srečava na oratoriju!  Se objameta 
Domen: O, Živijo! Ja, res! Poglej, tudi letos je ogromno otrok! Živijo, otroci, lepo da bomo ta teden 
skupaj! Jaz sem Domen! 
Petra: Jaz pa Petra, se me še spomnite od lani?! 
Domen: Oh, že komaj čakam lov na skriti zaklad, pa delavnice, vodne igre! Kako bo fajn! Pa vi, kaj 
najbolj čakate? 
Petra: O, jaz pa komaj čakam igrico! Jaz že vem, o kom bo govorila, veš?  



Domen: Kako pa to veš?  
Petra: Mama mi je povedala!  
Domen: No, o kom bo govorila? A vi tudi že veste? 
Petra: Ja, o Dominiku Saviu! Poglej, kako zanimivo: lani smo govorili o mojem zavetniku: sv. Petru. 
Letos pa bomo o tvojem! 
Domen: Kako? Jaz sem Domen, si pozabila? Nisem Dominik.  
Petra: Ne ne .. je že prav. Dominik je tvoj zavetnik.  
Domen: A res? No, lepo! Potem pa komaj čakam, da vidim, kako je živel! … Čakaj, preden začnemo 
imam še eno vprašanje. 
Petra: Povej! 
Domen: Zakaj si prišla s šopkom? Greš na kak rojstni dan potem?  
Petra: Nee … to sem prinesla vsem nam.  
Domen: Nam?  
Petra: Ja! To je šopek rož, ki ga je Dominik nekoč priporočil vsem mladim, ki si želijo v nebesa. O glej 
… ravno prav! V tisto vazo jih bom postavila, da bodo z nami cel teden.  
Domen: Ko Petra ureja rože v vazi Če hočeš v nebesa, moraš nabirati rože? 
Petra: Ne, buča! Vsaka roža, predstavlja eno geslo, da si bomo laže zapomnili, kako je živel Dominik in 
kako naj živimo tudi mi, da bomo šli z njim v nebesa! 
Domen: Aha  … razumem … No, in kakšno geslo prinaša na primer vijolica? 
Petra: Vijolica pravi … se obotavlja Ah, veš kaj … pozabila sem …  
Domen: No, nič hudega, poglejva si zgodbo in mogoče se spomniš! 
Petra: Ok, prav imaš, pa poglejva! 
 

PRIZOR 1 

Dominik priteče na oder, ozira se na vse strani, gleda, ali oče že gre. Oče se bliža z motiko v roki in 
košem na rami. Dominik ga zagleda, obraz mu zažari in steče do njega. 
Dominik: Papa! Oče, doma ste! Skače okoli njega. 
Oče: Dominik! Ga stisne/poboža. Kakšno veselje te je videti! 
Dominik: Čakal sem vas in vas ni bilo in sem gledal, kje ste ... Oče, dajte mi motiko. 
Oče: A motiko bi rad nesel? No, pa jo vzemi. 
Dominik: Pa še koš bom nesel. Saj sem že velik. Štiri leta imam. 
Oče: se nasmeje A še koš bi rad? Za koš boš moral pa še malo zrasti. Saj mi že motiko pomagaš nositi. 
Ti motiko, jaz koš, pa je tako čisto v redu. Trenutek tiho hodita. 
Dominik: Očka, trudni ste. Cel dan delate na njivi ali pa v kovačnici, jaz pa delam le sitnosti in skrbi. 
Ampak Bogu bom rekel ... prosil ga bom, da vam da veliko zdravja in moči. Meni pa poguma, da bom 
priden. 
Oče: se ustavi, začudeno pogleda Od kod ti pa te besede, Dominik? Kakšne sitnosti neki? Se skloni 
bliže k Dominiku. Ampak Boga pa le prosi za zdravje. In za pogum, kot si rekel. Majhen si še, pa že 
slutiš pomembno resnico: Kako zelo je otroku potreben pogum, da ostane priden. No, pojdiva zdaj 
domov. 
Se približata hiši, mama prihaja na prag. 
Dominik: maha mami Mama, mama, doma sva! Jo pozdravi, steče v hišo. 
Mama: veselo Karel, Bog daj! Je bil naporen dan? 
Oče: Samo toliko, kot je Bog hotel. Ampak nekaj me muči. Dominik mi je danes rekel nekaj 
nenavadnega. 
Mama: Kaj pa? 
Oče: Štiri leta ima pa je govoril, da mi dela same sitnosti in skrbi. Se ti spomniš, da bi nama ta otrok 
kdaj naredil kakšno sitnost? 
Mama: razmišlja Pravzaprav ne, nič posebnega ni storil. Pridi, gremo na večerjo. Odideta. 
 



Petra: Očetu Karlu kar ni dalo miru, kar mu je rekel Dominik. Še vso noč je tuhtal, kdaj mu je otrok 
naredil kakšno nevšečnost. In potem se je končno spomnil. Enkrat prav res ni bil zadovoljen z 
vedenjem svojega sina. 
Domen: No, kaj pa se je zgodilo? 
Petra: Ah, to ... no, saj ni tako pomembno. Bila je le majhna reč.  
Domen: No, povej že! Mene zanima. 
Petra: Am, ne vem, ali bi.  
Domen: Otroke tudi zanima, ne? Vidiš? 
Petra: Dobro, naj bo. Takole je bilo. Poslušaj ... 
 

PRIZOR 2 

Dominik in mama sta v hiši, miza je lepo pogrnjena. Mama šiva.  
Dominik: hodi po izbi, voha po zraku Mama, je že? 
Mama: Ne še. Na, pospravi tole. Da Dominiku kos blaga. 
Dominik: hitro zloži blago A sedaj je pa že? 
Mama: Ne še, Dominik. Že stokrat si tole vprašal. 
Dominik: Ampak če pa takooo diši! 
Mama: Saj bo kmalu. Pospravlja šivanje Še krožnike pripravi. Enega več. Danes pride na obisk Jože. 
Dominik takoj uboga. Medtem mama vzame kruh iz peči. 
Mama: Tako, dobri Bog nam je dal svež kruh. 
Dominik: Bog, hvala za kruh! In za mamo, da ga speče. Ker oče ga najbrž ne zna. 
Mama: karajoče Ah, Dominik! Oče je pa odličen kovač. 
Vstopita oče in Jože. 
Jože: nastopaško Dober dan, Brigita, dober dan, Dominik. Oho, zate pa pravijo, da si pravi angelček. 
No, pridi malo sem se približa Dominiku, da vidim, ali so ti že zrasle peruti in boš lahko poletel v 
nebesa. Ha ha! Dominik se plaho umakne na svoj stol za mizo. 
Jože: No, pa poglejmo, kaj je tu dobrega. Sede za mizo in si kar sam nalije vino. Ah, dobro je! 
Mama medtem prinese polento in jo razdeli na krožnike. 
Mama: Danes je polenta. In pravkar pečen kruh. 
Jože: Za prvo silo bo tudi to dobro.  
Jože takoj, ko dobi na krožnik polento, zajame veliko žlico. Nič se ne pokriža, ostali pa, preden jedo, to 
storijo. 
Jože: Ti peklenska reč, saj je vroča kot žerjavica v peklu! Srepo pogleda zbrane okrog mize. Tristo 
kosmatih naj vzame to vrelo polento! Kje je vino, da si malo pohladim jezik? 
 
Dominik vstane, vzame svoj krožnik in odide. 
Jože: No, kam je pa ta mali izginil? 
Oče: Ga bom že našel. Torej, pogovoriti se morava o kovaškem delu. 
Jože: Ja, ja, zato sem tu. Dela imam, da se kar iskre krešejo. Pa računam, da bi mi ti naredil nekaj 
stvari. Ker zate vsaj vem, da znaš in da si pošten. Ne kot oni oderuhi tam čez. 
Oče: Prinesi jutri, bomo videli, koliko se bo dalo narediti. 

Se poslovijo. 

 
Oče: Kam je šel Dominik? Kako lahko kar odide od mize? Gre in ga išče. Najde ga zunaj. 
Oče: resno Dominik, zakaj si odšel od mize? 
Dominik: Nisem si upal sedeti pri mizi s takim človekom, ki ne moli in tako grdo govori. 
Oče: obstane Prav imaš, Dominik. Kjer se ne moli in se grdo govori, tam ni Božjega blagoslova. Pridi 
sedaj. Odideta. 



 

Petra: Vidiš, Dominika je možakarjevo obnašanje tako prizadelo, da ni zdržal z njim pri mizi. 
Domen: Zakaj? 
Petra: Čutil je, da je vsak od nas ustvarjen za lepo in dobro. In svoje dušo je hotel varovati pred vsem 
slabim in grdim.   
Domen: A smo res vsi ustvarjeni zato, da bi bili dobri?  
Petra: Seveda, Bog nas je ustvaril dobre in želi, da to lepoto ohranjamo, tako kot Dominik. In če bomo 
dobri, bomo tudi srečni. Se ji razjasni obraz Domen! Vidiš, zdaj sem se spomnila gesla, ki ga prinaša 
vijolica! 
Domen: No, povej! 
Petra: Z Dominikom SEM USTVARJEN za srečo! 
Domen: O, super! Z Dominikom SEM USTVARJEN za srečo! Ponovimo vsi skupaj! … Kakšna rožica bo 
pa jutri na vrsti?  
Petra: Danes je naša naloga, da si zapomnimo vijolico: da smo ustvarjeni za srečo! Prav? Jutri pa 
naprej! 
Domen: Prav, ustvarjen sem za srečo! Se vidimo otroci! 
 

 

2. DAN – Z Dominikom SE TRUDIM za srečo 

Domen: Živijo! Se še spomniš?  
Petra: Seveda! Z Dominikom … 
Oba: sem ustvarjen za srečo! Bravo! Si udarita v roke 
Domen: otrokom Pa vi? Ponovimo skupaj!  
Petra: Sedaj pa naprej, a ne otroci?  
Domen: O, naj ugibam, katera roža nam bo danes prinesla sporočilo! Otroci, katera bo, po vašem? … 
Jaz bi rekel, da bo tale žitni klas.  
Petra: Aa … ne bo držalo. Danes je na vrsti lilija. To je tale roža. Vzame lilijo.  
Domen: In kakšno sporočilo nosi? 
Petra: O, danes ga pa vem … samo predlagam, da ga skupaj sestavimo na koncu, prav? 
Domen: No, prav. Povej, kaj je bilo z Dominikom, ko je malo zrasel? 
Petra: Ko je bil star pet let … tako kot vi otroci pokaže na najmlajše, je skoraj vsak dan zjutraj hodil k 
maši. In tam je nekega zimskega dne spoznal kaplana Janeza. To je bil dober mož, poglejmo, kaj vse je 
storil za Dominika.  
 
PRIZOR 1 

Dominik hodi po poti, piha si v roke, ker ga zebe. Vendar se ne pritožuje. Pride do cerkve. Poskuša 
odpreti vrata, pa ne gre. 
Dominik: Nikogar še ni. Pokuka skozi ključavnico. Dobro jutro, Jezus! Te kaj zebe? Tukaj je mrzlo. 
Ampak bom zdaj molil. Mama pravi, da molitev ogreje srce. Potem bo obema bolj toplo, veš. 
Poklekne na tla, se nasloni na vrata. Tiho moli. 
Iz ozadja prihaja kaplan. Drgne si roke, ker ga zebe. Od daleč zagleda nekoga pri vratih. Pogleda še 
enkrat in se čudi. 
Kaplan: Mar prav vidim? Otrok, ki kleči v snegu? Gre bližje. 

Kaplan: Dominik, saj si ti! Kaj delaš tu? 
Dominik: Čakam, da se začne maša. 
Kaplan: Pridi, pojdiva. Bova skupaj pripravila oltar. 



Kaplan:  Ko pripravljata sveče in križ Dominik, ko boš dovolj močan, da boš lahko nesel mašno knjigo, 
boš lahko postal ministrant. To je častna služba, veš? 
Dominik: O, saj sem že dovolj močan! Saj tudi motiko sam nesem. 
Kaplan: No, bomo videli. Če moreš tole nositi dvigne mašno knjigo skupaj s podstavkom, boš moj prvi 
ministrant, ki je to postal pri petih letih. Ponudi jo Dominiku in ta jo pogumno nese. Dominik, bravo! 
Lahko postaneš moj ministrant! 
Dominik: Hvala, gospod Janez! 
 

Petra: In tako je Dominik postal ministrant, ko mu je bilo komaj pet let!  
Domen: Tako zgodaj? Kako majhen je še bil! 
Petra: Ja, Dominik je marsikaj dosegel precej zgodaj. Prej kot njegovi vrstniki. A veš, da je šel k 
prvemu svetemu obhajilu že pri sedmih letih?  
Domen: No, jaz imam osem! In grem drugo leto! To je le dve leti prej.  
Petra: Ja, ampak v tistih časih so otroci na prvo sveto obhajilo čakali do 12 leta! To pomeni, da je šel 5 
let prej!  
Domen: OO, to pa je malo drugače, ja.  
 

PRIZOR 2 

Po sobi se razmišljujoče sprehaja Janez. Nekdo potrka na vrata. Vstopita dva duhovnika. 

Duhovnik 1: Pozdravljeni, kaplan Janez! Klicali ste naju zaradi pomembne zadeve. 
Kaplan: Da, stvar je res zelo pomembna. Glejte, tukaj je deček, ki je za svojih sedem let zelo bister in 
pobožen kot angel. Kaj menita, naj ga pošljem k prvemu svetemu obhajilu? 
Duhovnik 2: Kaplan Janez, saj veste, da gredo vsi otroci k prvemu svetemu obhajilu pri dvanajstih 
letih. 
Kaplan: Da, že, ampak ta otrok je zelo obetaven. Dovolj razume. 
Duhovnik 1: Težko verjamem, da bi bilo mogoče kaj takega, da bi bil otrok pri sedmih letih pripravljen 
na tako velik zakrament.  
Duhovnik 2: Tega dečka bi rad spoznal in se z njim pogovoril. Potem bomo vedeli, kako naj se 
odločimo.  
Duhovnik 1: Da, tako bo najbolje. Ga lahko pokličete, kaplan Janez?  
Kaplan: Prav, pojdem ponj. Vrne se z Dominikom. 
Duhovnik 1: pogleda Dominika Kako ti je ime, otrok? 
Dominik:  Dominik sem, gospod. 
Duhovnik 1: Kaplan Janez pravi, da bi šel k svetemu obhajilu. 
Dominik: se razveseli Tega bi bil pa zelo vesel! Že dolgo si želim! 
Duhovnik 2: Pa veš, kaj se zgodi pri svetem obhajilu? 
Dominik: prepričljivo Sam Jezus pride v moje srce. In ko bo tu, pri meni, mi bo še bolj pomagal, da 
bom pogumen in bom delal dobro. 
 Duhovnik 2: Drži. Kako pa bo prišel Jezus k tebi? 
Dominik: Prejel bom hostijo. In tam je Jezus. 
Duhovnik 2: Hostija je narejena iz moke in vode - kot kruh. Kako pa veš, v katerem kruhu je Jezus? 
Dominik: Samo v hostiji je. V tisti hostiji, ki je bila pri maši. 
Duhovnik 1: Temu se reče v tisti hostiji, ki jo duhovnik posveti. Še to mi povej: kako se boš pripravil 
na prvo sveto obhajilo? 
Dominik: pogleda kaplana Kaplan me bo pripravil. Jaz pa bom pazil, da Jezusa ne bom žalil s kakšnim 
grehom. 
Duhovnik 1: Dobro, Dominik, lahko odideš. Dominik odide. 
Duhovnik 1: Nimam več pomislekov. 



Duhovnik 2: Tudi jaz ne. Neverjetno, kaj je Božja milost že storila v tem otroku!  
Kaplan: Saj pravim. Sedaj smo torej enakih misli. Na Veliko noč bo šel k prvemu obhajilu, še prej pa k 
spovedi. Dobro ga bom pripravil. 
Se poslovijo, odidejo. 
 
Petra: In prišel je tako težko pričakovani dan. Dominik je komaj čakal, da prejme Jezusa. 

 
PRlZOR 3 

Pri maši so zbrani starši in drugi prvoobhajanci.  
Kaplan: To je moje telo, to je moja kri. To delajte v moj spomin. Blagor povabljenim na jagnjetovo 
gostijo. 
Kaplan: obhaja otroke, ki klečijo Kristusovo telo. 
Vsak od otrok: Amen. 
Vsi trije otroci kleče tiho molijo. Med glasbo se vsi pokrižajo in umaknejo, Dominik pa ostane v cerkvi 
in moli. Glasba se utiša in Dominik se pridruži staršem pred cerkvijo. 
Dominik: Oh, to je bil moj najlepši dan! Res velik dan! 
Mama: Pojdimo sedaj domov, da proslavimo še doma. Danes bo kosilo posebej slovesno. 
Dominik: Še prej pa bom nekaj zapisal. 
Pridejo domov. Dominik steče v sobo. Poišče papir in pisalo. 
Dominik:  slovesno Tako si želim, da bi ta sreča, ki jo čutim danes, ko je Jezus končno prišel k meni, 
trajala večno. Že vem! Če se bom vsak dan trudil, bo Jezus z Marijo vedno ostajal pri meni! Zapisal si 
bom, za kaj se bom trudil. Tega se bom trdno držal, da mi ta sreča ne uide. Začne pisati ob tem pa 
naglas zloguje.  
Sklepi ob mojem prvem svetem obhajilu: 
1. Spovedal se bom zelo pogosto in prejel sveto obhajilo vsakokrat, ko mi bo spovednik to dovolil. 
2. Posvečeval bom praznične dneve. (Ob nedeljah in praznikih bom vedno pri maši in bom slavil 
Gospoda.) 
3. Moja prijatelja bosta Jezus in Marija. 
4. Rajši umreti kakor grešiti. (Rajši umreti kakor delati slabe stvari.) 
Slovesno pogleda, kar je napisal. Nato odide. 
 

Domen: Ampak ti sklepi so pa kar težki. Sploh ta zadnji: Rajši umreti kakor delati slabe stvari! Mu je 
uspelo, da se jih je držal?   
Petra: Dominik je napisal te sklepe, da bi mu pomagali vedno ostajati blizu Jezusu, ki ga je najbolj 
osrečeval. Sklepi so mu bili pomoč in opora, da je vedno sledil temu, kar si je želel, da ni pozabil, kaj 
mora delati, če želi biti srečen.  
Domen: Aha, razumem. To je kot če želiš priti na vrh hriba. Če želiš na vrh, moraš narediti sklep, da se 
vmes ne boš obrnil in šel nazaj, tudi če bo naporno.  
Petra: Ja, dobro si to povedal. Domen, se ti že kaj svita, kakšno sporočilo za današnji dan nosi lilija? 
Domen: Z Dominikom … hm … Z Dominikom delam sklepe za srečo? 
Petra: Hm … ne čisto … No, naj ti pomagam … Prej si omenjal hojo v hrib … če hodimo v hrib se … 
Domen: … se potimo? 
Petra: Ja, in kaj še? Ko je naporno … se ? 
Domen: Se trudimo? 
Petra: Ja, bravo! 
Domen: Torej, Z Dominikom SE TRUDIM za srečo! 
Petra: Tako je! Ponovimo skupaj! 
 



3. DAN - Z Dominikom POMAGAM DRUGIM za srečo 

Petra: Dobro jutro! Že tretji dan oratorija je pred nami! Domen si se včeraj kaj spomnil na naše geslo, 
si se kaj trudil za srečo? 
Domen: A veš, da sem se res?! Sem se spomnil doma, da si želim lepo pospravljeno sobo in sem se 
potrudil pospraviti igrače za sabo.  Večkrat se spomnim in mi Dominik res pomaga!  A tudi vam, 
otroci? 
Petra: Danes nam bo nova roža prinesla sporočilo. Vpraša enega otroka Kaj meniš, katera bo? … Ena, 
ki lepo diši in jo imajo mnogi za najlepšo rožo. … To je vrtnica, ja! 
Domen: Poglejmo sedaj, kaj se bomo danes naučili od Dominika, o sporočilu, ki ga nosi vrtnica pa po 
zgodbi.  
Petra: Ja, Dominik je šel v šolo in se je tam zelo trudil. Vestno je delal domače naloge, poslušal pri 
pouku. Zelo si je želel naučiti kar največ. Šola na vasi je takrat trajala le dve leti. Ker je učitelj videl, 
kako rad se Dominik uči,  se je odločil, da bo v šolo hodil še dodatni dve leti in ga bo sam poučeval 
težjo snov.  
Domen: Ojoj, jaz bi bil pa prav srečen, če bi šola trajala le dve leti.  
Petra: Saj so bili tudi drugi otroci veseli. Bolj jim je bilo blizu delo na polju in igre v gozdu. Med njimi 
so bili tudi kakšni lumpi, tako kot povsod … in nekoč se je zgodilo tole … 
 
PRIZOR 1  

Šolska učilnica: tabla, mize, stoli.  Učenci norijo po učilnici. Učenca 1 in 3 napišeta na tablo napis 

Učitelj je osel. Tedaj priteče Dominik. 

Dominik: zadihano Učitelja še ni? Oh, sem se pa že bal, da bom prepozen. Se usede v prvo klop. 
Učenec 1: Učitelj gre! Hitro zbriši tablo! 
Učenec 3: Joj, prepozno! 
Učitelj stopi skozi vrata Dober dan! Ob pogledu na tablo se razjezi Kdo je to storil?!! 
Učenec 1 in Učenec 3 se spogledata, pokimata proti Dominiku. 
Učenec 1: vstane, brezbrižno pokaže na Dominika On. 
Učenec 3 prepričljivo pokima. 
Učitelj: presenečeno Dominik? Ti?! Tega ne bi nikoli verjel! 
Dominik skoči pokonci, zmedeno gleda okrog, učenec 2 pa skloni glavo. 
Učitelj:  Imaš srečo, ker je to tvoj prvi prestopek. Sicer bi te moral izključiti. Da mi nikoli več ne narediš 
česa podobnega! Sem pridi. Tu boš klečal do konca pouka! Dominik uboga. Ponižno poklekne. Lahko 
na koruzo. 
Med glasbo se odvija pouk naprej. 
Učitelj: Ura je 12. Pouka je konec za danes.  
Vsi odidejo. Učenec 2 se obotavlja, pri vratih se obrne in se vrne k učitelju. 
Učenec 2: Gospod učitelj ... ni bil Dominik. Fanta, ki sta ga zatožila, sta to storila. Mene pa je bilo 
strah in si nisem upal nič reči.  
Učitelj: Kaj? Zakaj pa ni povedal! Zanikal bi, saj bi mu takoj verjel. Dominik! No, teci ga iskat! Učenec 2 
steče ven, poišče Dominika.  
Dominik: Klicali ste me. 
Učitelj: toplo Dominik, zakaj nisi povedal, da nisi kriv? 
Dominik: Ah, ni pomembno. Njiju bi lahko izključili, pa nisem hotel. Zanju je dobro, da hodita v šolo. 
In ... pomislil sem na Jezusa. Tudi njega so po krivem obtožili. 
Učitelj ostrmi in zmaje z glavo. Nato odideta. Dominik na poti domov naleti na ista dva sošolca. 
Tokrat se pretepata.  
 
Dominik: Hej, kaj počneta! Nehajta!   



Učenec 3: Umakni se, Dominik, da ne boš še ti kakšne fasal! Obračunati moram z njim. Žalil je mojega 
očeta in tega mu ne odpustim nikdar! S kamnom grozi Učencu 1 Kaj si rekel, da je moj oče?! Svojega 
poglej, kako vedno v gostilni sedi, namesto, da bi delal!  
Učenec 1: Kaj si rekel? Ponovi, če si upaš! 
Dominik: Nehajta, nehajta! Sname si križec z vratu in gre proti Učencu 3 Poglej Jezusa na križu! Umrl 
je po krivici in odpustil vsem, ki so želeli njegovo smrt. Ti pa ne moreš odpustiti ene žalitve svojega 
prijatelja!  Obrne se tudi k Učencu 1 In tudi ti! Odvrzi kamen in odpusti mu, za tisto, kar je izrekel v 
jezi! Učenca se še vedno srepo gledata. Zakaj si hočeta slabo? Zakaj žalita starše? Odpustita si, sicer 
ne bosta srečna! Prosim vaju! 
Učenca se ohlajata in počasi odvržeta kamen. Približata se drug drugemu in podata roki.  
Učenec 1: Oprosti. 
Učenec 3: Tudi ti oprosti.  
Dominik: O, hvala Bogu!  
Učenec 3: Tudi tebi se opravičujeva za tisto grdobijo zjutraj v šoli. Nama odpustiš? 
Dominik: Seveda. Drugič pa le dvakrat premislita, preden naredita kaj slabega.  
 

Domen: Temu se pa reče pogum. Najprej je požrl krivico, potem pa še tvegal, da bi jih dobil! Uf! In te 
svoje sošolce je še vedno imel rad!  
Petra: Ja, Dominik je vedno mislil na druge in jim je v vsem želel pomagati. Videli smo le dva primera, 
a svojim bližnjim je pomagal še na mnoge druge načine. Pomagal jim je pri učenju, jih opominjal, ko 
so delali slabo, jih prepričeval, da morajo ubogati starše in učitelje. Res je želel, da bi bilo drugim 
dobro. In pri tem velikokrat ni mislil nase, čeprav je včasih tudi tvegal, da ga bodo fantje pretepli ali 
pa vsaj ozmerjali.  
Domen: Mislim, da danes vem, kakšno sporočilo prinaša vrtnica! 
Petra: No … poskusi! 
Domen: Z Dominikom POMAGAM DRUGIM za srečo! 
Petra: Bravo, to pa je šlo v prvo! 
Domen: Ponovimo vsi skupaj, da nam bo še ves dan in vse življenje odzvanjalo v srcih! 
… 
 

4. DAN - Z Dominikom SKUPAJ V BOJU za srečo! 

Petra: Dobro jutro, otroci! 
Domen: Dobro jutro! Se še spomnimo, kaj smo včeraj vzklikali? Ponovimo skupaj? 
Petra: Pa ste včeraj kaj pomagali drugim, tako kot Dominik? 
Domen: Hm .. ja, jaz sem … ampak če ti povem po resnici, se nisem počutil prav srečen. Ker sem 
pomagal tatu odpeljati smeti, sem zamudil oddajo o kamionih.  
Petra: Oddajo o kamionih boš lahko še kdaj videl, tatu pa je gotovo dosti pomenilo, da si mu 
pomagal, je res? Pomisli, da bi se odločil za oddajo, tata pa bi moral sam odpeljati smeti. Te ne bi 
grizla slaba vest, da si ga pustil samega? 
Domen: Ja, gotovo bi.. in tudi, če bi oddajo res gledal, ne bi bil srečen.  
Petra: Saj tudi Dominiku ni bilo lahko. Ampak je vedel, da če bo skrbel le zase, bo življenje prazno. 
Domen: Ja, imaš prav …  
Petra: No, kaj ko bi šli sedaj naprej? Danes bomo srečali Dominika pri dvanajstih letih. Kdo ima tu 12 

let? Pridi pokazat, katero rožico misliš, da bomo danes vzeli! Skupaj izberejo žitni klas. 

Petra: Le kakšno sporočilo nam bo dal žitni klas … Poglejmo zgodbo … Kot smo že videli, je Dominik 
zelo rad hodil v šolo. Želel si je postati duhovnik. Njegov učitelj, ki je videl njegovo prizadevanje, se je 
odločil, da mu bo pomagal. Staršem je predlagal, naj pošljejo Dominika v Torino k duhovniku Don 
Bosku, ki je zbiral fante z ulice pa tudi druge. Imeli so oratorij, kot mi. Le da so tam živeli ves čas, tam 



so spali, se učili, delali, molili … Tisti, ki so imeli svoje družine, so jih šli včasih obiskat, drugače pa so 
ves čas živeli tam.  
Domen: Koliko fantov je to bilo?  
Petra: Tam je bilo tudi do petsto fantov. Na sredini je bila cerkev, okrog pa velike stavbe, kjer so 
fantje spali. Za vse je kuhala Don Boskova mama. Si predstavljaš tako velike lonce? 
Domen: Samo ena kuharica za več sto lačnih fantov? Saj to je čudež!  
Petra: Ah, čudežev je bilo tam zelo veliko. Ampak o tem kdaj drugič. Verjetno je vse to lepo uspevalo 
zato, ker so vsak dan molili rožni venec. Vsak dan en del, torej pet desetk. Don  Bosko je za fante vsak 
večer pripravil tudi kratek govor, ki so ga fantje radi poslušali. Posebej en večer je Dominik prav 
skrbno prisluhnil. Takole je bilo ... 
 

PRIZOR 1 

Dominik in trije fantje na dvorišču se igrajo z žogo. Oglasi se zvonec, kot znamenje za večerni nagovor. 

Otroci pustijo žogo in se zberejo pri Don Bosku.  

Don Bosko: zavzeto Bog želi, da postanemo vsi svetniki. Vsi - ti, Mihael,  Štefan in ti, Marko pokaže na 
imenovane pred sabo ali v občinstvu, in vsi ostali. Postati svetnik sploh ni težko. Mnogo otrok misli, 
da je to težko. A v resnici je to lahko. V nebesih čaka vse svetnike velika nagrada. Bodite torej sveti. 
Nikoli ne odnehajte, ko se trudite za svetost. Trenutek tišine Amen. Otroci in Don Bosko se umaknejo 
in Dominik ostane sam na odru.  
Dominik: sam zase Biti svet? O, ja, to hočem! Hočem postati svet! Se usede in premišljuje, postaja 
otožen. Don Bosko ni nič povedal, kako, rekel je le, da je preprosto. Pogledal bom v Sveto pismo, 
Jezus mi bo gotovo povedal. Teče po Sveto pismo in bere. Spreobrnite se, kajti približalo se je 
nebeško kraljestvo! Lista naprej. Če pa se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani! Se zresni in 
zamisli. Moj Bog, kako naj se spreobrnem? Tuhta. Že vem! Pokora! Veliki svetniki so se postili in delali 
pokoro. Tudi jaz bom delal tako! Pokora ... Najprej bom imel post. Jezusu v čast. Jedel bom le kruh in 
vodo. In to ne samo en dan, pač pa kar štirideset dni! Odločno pogleda. 
 
PRIZOR 2 

Don Bosko pride na oder in pozvoni za kosilo. 

Don Bosko: Kosilo! Fanta 1 in 2 ter Dominik pritečejo na oder. Sedejo za mizo, zmolijo, jedo. 
Fant 1: Dominik, ti ne ješ polente? 
Dominik: Danes bosta kruh in voda dovolj. 
Fant 1: To si rekel že včeraj. Dominik, kaj se greš? Zakaj ješ samo še kruh in vodo? 
Dominik: Post imam. 
Fant 2: Ampak že dva dni! Koliko časa še? 
Dominik: Še 38. 
Fant 2: Kaj!!! Dominik, pa ti si šibkega zdravja! Moraš jesti še kaj drugega! 
Dominik: zavzeto Moram se pokoriti. 
Fant 2: Don  Bosko, Dominik je začel 40-dnevni post! 
Don  Bosko pomigne Dominiku, da stopita malo na stran. 
Don  Bosko: Dominik, je to res? 
Dominik pokima. 
Don  Bosko: Čemu pa? 
Dominik: Pokoriti se moram. 
Don  Bosko: Dominik, tvoje zdravje je šibko. Bog hoče, da pazimo nase. Prepovedujem ti kakršen koli 
post, razumeš? Takoj pojdi in jej kot prej. 
Dominik: zavzeto Vsaj ob sobotah mi dovolite! 



Don  Bosko: odločno Ne. Nobene pokore s hrano. Biti moraš zdrav in krepak, da se boš lahko učil. 
Dominik počasi pokima in odide. 
 
Petra: Dominik je sklenil, da se bo drugače pokoril. Ko je prihajala zima, se ponoči ni pokril z odejo. 
Raje je trpel mraz in to daroval Jezusu. A zaradi tega je nekega dne zbolel. 
 

PRIZOR 3 

Fantje delajo domačo nalogo, Dominik med tem neprestano kašlja. Don Bosko mu potipa čelo in 

zmaje z glavo.  

Don  Bosko: Dominik, ti si bolan! Pridi z mano. Se umakneta vstran Kako je to mogoče, saj pazimo 
nate. Ti je ponoči mraz? Rabiš še eno odejo? 
Dominik: Ne, saj jo imam se obotavlja … pa je ne rabim.  
Don Bosko: Kako je ne rabiš?  
Dominik: Rekli ste, da se ne smem postiti, pa sem pomislil, da bi lahko spal brez odeje. Saj je bilo 
Jezusu v betlehemskem hlevčku še bolj mraz.  
Don  Bosko: strogo in odločno Poslušaj, Dominik. Prepovedujem ti katero koli pokoro! Najprej me 
moraš vprašati, prav? 
Dominik: nesrečno Don Bosko, Jezus je  rekel, da ne bom šel v nebesa, če se ne bom pokoril - in vi, vi 
ste mi pokoro prepovedali. 
Don  Bosko: Res je, za nebesa se moramo vsi spokoriti. Pokora pa, ki jo Bog zahteva od tebe, je, da 
ubogaš. Ubogaj in to bo dovolj. 
Dominik: Ali je res to vse? Samo ubogati moram? Kaj pa vse ostalo? To ne more biti dovolj! 
Don Bosko: Dominik, da boš laže razumel, ti lahko povem tri pravila, kako lahko postaneš svet. Dobro 
poslušaj: prvič - bodi vesel. Tu ne gre za veselje, ki ga izražajo razposajeni paglavci, pač pa veselje, ki 
prihaja iz mirne vesti. Drugič - vestno izpolnjuj svoje dolžnosti. In te dolžnosti so učenje in usmiljenje. 
A nikoli ne delaj tega zato, da bi te drugi hvalili, ampak iz ljubezni do Gospoda. In tretjič – delaj dobro 
svojim bližnjim. Rad pomagaj, tudi ko bo to velika žrtev. V tem je vsa svetost.  
Dominik: veselo In če bom to delal bom postal svet?  
Don Bosko: Zagotovo. Sedaj pa brž v posteljo in pod odejo, da se pozdraviš! 
 
Petra: Dominik je ubogal Don Boska. Ni se več postil in spal je lepo pod odejo. Zelo rad je pomagal 
drugim. Če je bil kdo bolan, je šel k njemu in mu stregel, sošolcem je dodatno razlagal snov, če je bilo 
treba kaj pospraviti, je to takoj opazil in naredil. Nekoč je posodil svoje rokavice malčku, ki ga je 
zeblo. Počasi pa je opazil, da je v oratoriju več fantov, ki se trudijo za lepo življenje. In Dominika je 
prešinila veličastna zamisel. 
 
PRIZOR 4 

Dominik se sprehodi po odru in pomigne trem fantom. 

Dominik: Mihael, Janez, Jožef! Nekaj vam moram povedati! 
Fantje pridejo bližje.  
Dominik: Opazil sem, da se vsi trudimo pomagati bližnjemu. A zakaj bi delal vsak sam? Svoje moči 
lahko združimo in naredimo še več dobrega. Lahko postanemo posebno društvo!  
Mihael:  Ta ideja mi je všeč! 
Jožef: Genialno, Dominik! Potrebujemo še primerno ime. Dominik, imaš že kaj v mislih? 
Dominik: Don Bosko rad ponavlja, da kdor zaupa v Marijo, ne bo nikoli razočaran. Naj bo tudi tale 
družba posvečena Njej, ona pa naj prosi za nas pri Bogu, da bomo delali dobro. 



Janez: Tako je, Mariji se moramo priporočiti. Ona nam bo izprosila pogum, dam bomo vztrajali v 
dobrem. 
Dominik: Razmišljal sem, da bi se imenovali po njej. Lahko se imenujemo Družba Brezmadežne 
Marije. Kako se vam zdi?  
Vsi trije izrazijo navdušenje.  
Dominik: Dobro je, da si zadamo cilje, ki se jih bomo držali. Naše prvo pravilo bo, da v vsem ubogamo 
naše vzgojitelje. 
Jožef: Se strinjam. Drugo pravilo mora biti, da pridno izpolnjujemo svoje dolžnosti.  
Mihael: Ja! Pomislil sem še, da bi bilo dobro, ko bi vsak teden pol ure namenili temu, da se srečamo 
in molimo k Svetemu Duhu.  
Janez: Ja, molitev bomo res potrebovali! Bravo!  
Dominik: Vesel, sem, da smo tako zavzeti! 
Janez: Kako pa naj konkretno pomagamo?  
Mihael: Po mojem, naj bodo naša prva skrb tisti otroci,  ki prihajajo v oratorij. Plašni so, ker še 
nikogar ne poznajo. Pogrešajo starše. Mi jim pomagajmo, da jim bo lepo. 
Jožef: Naša druga, a prav tako potrebna skrb naj bodo tisti otroci, ki so težavni. Blago jih 
opominjajmo k lepemu vedenju. Skrbeti nas mora za njihove duše.  
Dominik: Prav. Vsak bo prevzel enega od teh fantov. Bodimo spodbuda tovarišem, tolažba učiteljem, 
predvsem pa živimo kot ljubljeni Božji otroci. Pojdimo. Priprošnja nebeške Matere je z nami. 
 

PRIZOR 6 

Dva fanta gledata revijo in se hihitata. Dominik se približa. 

Dominik: Kaj imata tole revijo? 
Fant 1: Nekaj zanimivega je. Takšne ... prepovedane slike. Bi rad pogledal? 
Dominik: Daj sem. Vzame revijo in jo raztrga. 
Fant 2: jezno Hej! 
Dominik: odločno, a ne jezno Tako ne gre. Umazanija ne sme v našo hišo. 
Fant 1: Pa saj je nisi niti pogledal! 
Dominik: Naše oči so ustvarjene, da gledajo lepo in ne da se mažejo z grdimi stvarmi! 
Fant 2: Pa saj je samo za smeh. 
Dominik: resno Fanta, to ni hec. Saj ne želita v pekel.  
Fant 1: Toda saj v tem ni nič slabega. 
Dominik: V tem gledanju da ni nič slabega? Blago in roteče Dobro premislita, kako se počutita, ko to 
delata. Res me skrbi za vajini duši, prosim, ne delajta več tega.  
Fanta utihneta. Povesita glavo in odideta. 

Petra: Na tak in podoben način so fantje v oratoriju širili dobro. In veste, stvari so se občutno 
spremenile na boljše.  
Domen: Kako pomembno je, da smo skupaj in drug drugemu pomagamo. Ko so fantje združili moči v 
dobrem, so lahko naredili ogromno dobrega. In ko so ostali fantje videli njihovo dobroto, so tudi sami 
vedno bolj postajali dobri.  
Petra: Otroci, a ste za to, da bi tudi mi danes na oratoriju delali tako kot Dominik in fantje? Da bomo 
ubogali, pomagali drugim in opominjali, ko bomo videli, da kdo ne dela kaj prav? Veste koliko 
dobrega bomo naredili skupaj! 
Domen: Ja, ste za to? 
Petra: Super, da se bomo laže spomnili tega sklepa tudi še ves ta dan, pa poglejmo, kakšno sporočilo 
nosi današnji žitni klas.  
Domen: Z Dominikom … kdo bo ugibal? 



Petra: Z Dominikom SKUPAJ V BOJU za srečo! Zakličimo skupaj! In bodimo v tem danes res drug 
drugemu spodbuda! 
 

5.  DAN - Z Dominikom ODPREM OČI za srečo 

Domen: Dobro jutro! 
Petra: Dobro jutro, otroci! Kako vam je kaj šlo včeraj? Ste združili moči za dobro? Je bilo zaradi tega 
kaj lepše biti skupaj? Ste poskrbeli drug za drugega? 
Domen: Gremo danes naprej. Še danes in jutri pa bomo izvedeli vse o življenju našega Dominika. 
Samo še dve roži sta ostali. Le katera bo danes na vrsti?  
Petra: Kaj praviš ti?  
Domen: Ja, danes je marjetica. Poglejmo zgodbo, jaz že komaj čakam, da vidim, kaj je bilo potem. Pa 
vi?  
 
PRIZOR 1 

Mihael pride do fanta 1. 

Mihael: Kje je Dominik? 
Fant 1: Ne vem, kje se skriva. Pri zajtrku ga ni bilo in v šoli tudi ne. 
Mihael: To mu ni podobno. Hej, Jožef, si videl Dominika? 
Jožef: Ne, pri kosilu ga zagotovo ni bilo. 
Mihael: Čudno! Od jutra ga ni nihče videl. Le kje je? Skrbi me že zanj. 
Fant 1: Mogoče je šel kam pohajat pa je pozabil na čas. 
Jožef: Dominik bi povedal, če bi kam šel. Dajmo, poiščimo ga. Jaz grem pogledat učilnice. 
Mihael: Jaz pogledam po sobah. 
Fant 1: Jaz pa po dvorišču in v jedilnici. 
Odidejo, iščejo, kličejo. Pridejo nazaj. 
Mihael: Sta ga našla? 
Jožef in fant 1: Ne. 
Fant 1: Povejmo Don  Bosku! 
Odidejo do Don  Boska. 
Mihael: Don  Bosko, nikjer ne najdemo Dominika. 
Fant 1: Že od zajtrka naprej ga ni nikjer. Niti v šoli ga ni bilo, niti na kosilu. 
Don Bosko: Kako? Nikjer da ga ni? 
Jožef: Vse smo preiskali, vse. Ni ga. 
Don  Bosko: se zamisli, nenadoma pa se nasmehne Kar mirni bodite, mislim, da vem, kje je. 
Fantje odidejo. 
Don  Bosko: Nazadnje sem ga videl zjutraj pri maši. In moj občutek mi pravi, da je verjetno še vedno 
tam. No, da preverim. 
Odide. Stopi v cerkev. Tam stoji Dominik in nepremično zre v tabernakelj. 
Don  Bosko: sam zase Tukaj je! Pred tabernakljem, kot sem si mislil. Glasno. Dominik! Dominik ne 
trzne. Don  Bosko se približa in mu položi roko na ramo. 
Don  Bosko: Dominik! Dominik se zave sebe. Pogleda Don  Boska. 
Dominik: Ali je maše že konec? 
Don  Bosko: Dominik, ura je že dve. 
Dominik: najprej presenečen, potem ponižno reče Oprostite mi, ker sem prestopil hišna pravila. 
Zamudil sem šolo, kajne? 
Don  Bosko: se nasmehne In kosilo tudi. Pojdi sedaj na kosilo. 
Odide, zakašlja. 
 



Domen: Preračunavam ... Dominik je bil torej v cerkvi celih šest ur!   
Petra: Da, točno tako. 
Domen: Celih šest ur je gledal tabernakelj? Šest ur je molil? Je to možno? Mislim - ali ne postaneš 
vsaj lačen vmes? 
Petra: Dominik je imel posebne darove. V tem primeru je šlo za zamaknjenje. Enostavno je pozabil na 
čas, na kraj, nikogar več ni slišal. Bil je kot on sam z Jezusom. In bilo mu je zelo lepo!  
Domen: Se je zgodilo še kaj tako čudežnega? 
Petra: Ja, še veliko stvari. Še eno si oglejmo, potem bo pa čas, da za danes zaključimo.  
 
PRIZOR 2 

Don  Bosko je pri mizi in piše pisma. Vstopi Dominik.  
Dominik: Bogdaj, Don Bosko, eno prošnjo imam.  
Don  Bosko: Povej. 
Dominik: Lepo vas prosim, ali bi dobil dovoljenje, da za en dan zapustim oratorij? 
Don Bosko: Kam bi rad šel? 
Dominik: Domov. Moja mama je zelo bolna, Marija pa jo hoče ozdraviti. 
Don Bosko: Bolna? Kdo ti je to povedal?  So ti pisali? 
Dominik: Ne, nihče mi ni povedal. Sam vem. 
Don Bosko: globoko pogleda Dominika Prav, pojdi hitro. Tu imaš denar za pot. Dominik odide. 
 

PRIZOR 4 

Postelja, kjer leži mati, ki silno trpi. Okrog stoječe žene ji poskušajo lajšati bolečine. Karel zaskrbljen 
hodi po sobi. 
Žena 1: Ne vem več, kako bi lahko pomagale. Bolečina ne popusti. 
Žena 2: Bog nam pomagaj! 
Oče: Po zdravnika grem. Vidim, da je zelo hudo. 
Odide. Po poti sreča Dominika. 
Oče: Dominik! Kako pa ti tukaj? Kam greš? 
Dominik: Domov, obiskat grem mamo. 
Oče: Ne ... ne, ne hodi zdaj. Pojdi... da, pojdi najprej k dedku. 
Hitro odide naprej. Dominik pa gre domov. Vstopi, skoči k postelji in objame mamo. 
Dominik: Sedaj  odhajam, toda prej sem vas hotel objeti. Zbogom! Odide. 
Mati: presenečena gleda po sebi Ne, ne morem verjeti! Ne boli več! Žene, zdrava sem! 
Žena 1: Kako? Kar zdrava? Nemogoče! Ne vstajaj! 
Mati: Pa sem res zdrava! Nič več me ne boli. 
Žena 1: Ampak kako? Kaj se je zgodilo? 
Mati: Ne vem. Samo Dominik me je objel. 
Žena 2: Temu se pa reče čudež. Bog vas je pozdravil. Boga zahvalite za to! 
Žena 1: Kaj pa imate na vratu? 
Pogledajo. Mati sname škapulir. 
Mati: To je Marijin škapulir. Le kako je prišel sem? 
Žena 1: To je moral prinesti Dominik. Zato vas je hotel objeti. 
Žena 2: Marija vas je ozdravila! Marijo zahvalite za to! 
Odidejo. 
 
Domen: Uau, neverjetno! Kako lepo! Kako je vendar Dominik lahko delal take reči? 
Petra: No, Bog jih je delal po njem. Bog mu je dal darove in mu povedal, kaj naj stori. Dominik pa je 
bil kot... 
Domen:... služabnik. Poslušal je in storil.  Škoda, da se tudi meni ne dogajajo taki čudeži!   



Petra: Taki čudeži se dogajajo le takim kot je Dominik, ki jim Bog nakloni to milost. A da se ti noben 
čudež ni še zgodil, to je pa debela laž!  
Domen: Kako? Jaz se nič ne spomnim? 
Petra: Buča, čudež si že ti sam! Veš, da te je Bog ustvaril iz niča! Ali pa čudež je, da si zdrav, da vidiš, 
tekaš, si vesel, imaš starše, ki te imajo radi, da nam nikoli ne zmanjka hrane! Vse to so čudeži!  
Domen: Hmmm … nikoli nisem na to pomislil. Navajen sem, da je tako.  
Petra: Ja, ljudje smo se navadili čudežev okoli nas in jih ne cenimo več. Odpreti moramo oči za 
čudeže! In se jih veseliti!  
Domen: Odpreti oči za čudeže … To mi je všeč! To bi lahko bilo današnje geslo! Se ti ne zdi?  
Petra: Saj tudi je! Z Dominikom ODPREM OČI za srečo! 
Domen: Otroci, dajmo skupaj, odprimo oči za čudeže in za srečo! Danes je to naša naloga, prav? 
Petra: Se vidimo jutri! 
 

6. DAN - Z Dominikom IN BOGOM VZTRAJAM za srečo 

Petra: Dobro jutro, otroci! Pa smo že pri zadnjem delu zgodbe. Škoda, a ne? 
Domen: Ja, res. Ampak, saj bomo nesli Dominika s sabo še naprej v življenje in se skupaj z njim trudili.  
Petra: Kakšne čudeže ste kaj videli včeraj? 
Domen: Jaz sem pomislil, kakšen velik čudež je to, da znamo ljudje ustvariti stroje, avtomobile, letala.  
Petra: Jaz pa to, da imam mamo in tata, ki se me nikoli ne naveličata spodbujati, ko se mi ne da. 
Poveš še ti kakšen čudež in ti? … 
Domen: No, in za zadnji dan nam je ostala še ena rožica. Jo kdo pozna? To je zimzelen.  
Petra: Ja, poglejmo zgodbo in ugotovimo, kašno geslo prinaša zimzelen! 
No, Dominik je z drugimi fanti veselo pomagal vsem na oratoriju. Njegovo zdravje pa je bilo vse 
slabše. Bil je bled in ni imel več toliko moči kot prej. A kljub temu je imel vedno veder obraz. Si moreš 
misliti? Kljub vsem težavam in bolečinam se je mirno nasmehnil. Don Bosko je slutil, da je hudo. 
Poklical je zdravnika. 

 

PRIZOR 1 

Mihael in Dominik se učita. Dominik kašlja in se slaboten nasloni na stol. Mihael skoči do njega. 
Mihael: Dominik, si v redu? 
Dominik: se nasmehne Ja, dobri gospod doktor! Samo malo počijem, saj bo bolje. 
Mihael: Če bi bil res doktor, bi te poslal naravnost v posteljo. 
Dominik: Potem pa Bogu hvala, da nisi. Spet ga napade kašelj. 
Mimo pride Don  Bosko. 
Don  Bosko: Tale kašelj že nekaj dni ne pojenja. Privzdigne Dominikovo glavo. In kako bled si! Mihael, 
teci po zdravnika Franca! Dominik, pridi, zate bo bolje, če si v postelji kot za zvezki. Mihael odide, Don  
Bosko pospremi Dominika v posteljo. Pride zdravnik. 
Don  Bosko: Zdravnik Franc, za Dominika me skrbi. Vsak dan je bolj slaboten. 
Zdravnik Franc: Naj pogledam, kako je z njim. 
Pregleda Dominika, nato se vrne k Don Bosku. 
Zdravnik Franc: Kakšen dragocen biser je tale fant! Preprost in živahen kot malo bolnikov! 
Don  Bosko: Kaj je vzrok te slabosti, zaradi katere je vsak dan slabši? Kako bi mu lahko pomagal? 
Zdravnik Franc: Najbolje bi bilo, da bi ga kar pustili v nebesa. Življenje mu lahko podaljša le še to, da  
opusti učenje in dela lažja fizična dela. Sicer pa bi mu domači zrak dobro del. Tam bi se lahko okrepil. 
Don  Bosko: Čeprav nerad, ga bom poslal domov. Pisal bom njegovemu očetu, naj ga pride iskat. 
Zdravnik se poslovi, odide. Don  Bosko se vrne k Dominiku. 
Dominik: živahno Don  Bosko, vam je zdravnik povedal kaj lepega o meni? 



Don  Bosko: Rekel je, da si najbolj vesel bolnik, kar jih pozna. Resno. Dominik, moral boš opustiti 
študij. Lahko boš opravljal le nekatera mala opravila po oratoriju. 
Dominik: Stregel bom bolnikom! To mi sicer ni v zasluženje pri Bogu, ker ob tem čisto preveč uživam. 
Don  Bosko: Prav, to boš lahko počel. Vendar samo dokler ne pride oče po tebe. 
Dominik: osuplo, ga zgrabi za roko Oče?! Don  Bosko, me hočete poslati domov? 
Don  Bosko: Jaz bi te že obdržal tu, a zdravnik pravi, da moraš domov, da se okrepiš. 
Dominik: Ne! Don  Bosko, tu hočem ostati! Tu hočem umreti! Saj kmalu odidem k Bogu. Prosim, 
dovolite mi, da ostanem. 
Don  Bosko: Nikar ne govori tako. Saj se vrneš, ko se okrepiš. 
Dominik: mirno Ne, ne. Ne bom se več vrnil. 
Don  Bosko: Dominik, nasvet zdravnika je treba upoštevati. Pa čeprav kdaj to ni lahko. 
Dominik: Rad bi ostal tu in se lepo pripravil na smrt. A naj se zgodi Božja volja. Zavoljo žrtve za Boga 
bom sprejel tudi to, da odidem domov. 
Don  Bosko ga potreplja po rami, odide. 

 
Petra: Dominik tudi med svojo težko boleznijo ni pozabil na druge. Vztrajal je pri svojih sklepih. Še 

vedno je bil veder in je pomagal drugim ter postoril kaj v oratoriju. Potrpežljivo je prenašal bolečine 

in se ni pritoževal. Zato so vsi mislili, da ni tako hudo bolan. Čez nekaj dni je ponj prišel oče.  

PRIZOR 2 

Don  Bosko: Dominik, tvoj oče je tu. 
Dominik: Potem vas sedaj vidim zadnjikrat. 
Don  Bosko: Dominik, tako hudo pa spet nisi bolan, da boš kar umrl. 
Dominik: vedro Ah, Don  Bosko, to telo bo vzdržalo le še nekaj dni. Potem bo duša lahko svobodno 
odšla k Bogu. Povejte mi, kako naj se najbolje pripravim na smrt? 
Don  Bosko: Pogostokrat daruj Bogu svoje trpljenje. 
Dominik: Ali sem lahko prepričan, da so mi grehi odpuščeni? 
Don  Bosko: Da, Bog je usmiljen. Lahko si prepričan, da boš rešen. 
Dominik: Kaj pa če pride hudobni duh? Kaj naj mu odgovorim, ko me bo skušal? 
Don  Bosko: Reci, da si prodal svojo dušo Jezusu Kristusu in da jo je on odkupil s svojo krvjo. Če te bo 
hudobni duh še vedno nadlegoval, ga vprašaj, kaj je on storil za tvojo dušo. Nič ni storil. Jezus pa je 
prelil vso kri, da bi jo rešil pred peklom in pripeljal nazaj v raj. 
Dominik: Bom iz nebes lahko videl svoje starše in prijatelje v oratoriju? 
Don  Bosko: Lahko. 
Dominik: Jih bom lahko prišel obiskat? 
Don  Bosko: Lahko boš prišel, če bo to v večjo Božjo čast. Sedaj pa se pojdi pripravit za domov. 
Dominik: Saj grem res domov. Tja gor - v večno domovino. 
 

Petra: Dominik je naslednjega dne odšel domov. Poslovil se je od svojega dragega učitelja Don Boska 

ter od svojih prijateljev iz oratorija. Vsem se je priporočal v molitev. Prijatelji so upali, da se kmalu 

spet vidijo. Doma so ga bili vsi veseli. A po štirih dneh je Dominik vse bolj kašljal in vse manj jedel. 

Zdravnik je ugotovil, da je bolezen hujša, kot je kdo mislil. Dominik je prosil za spoved in sveto 

obhajilo. Potem je bil pomirjen. 

PRIZOR 3 

Dominik leži v postelji, mama in oče stojita ob njem. 
Dominik: Očka, zdaj smo pa tam. 



Oče: Tu sem, sinko. Kaj potrebuješ? 
Dominik: Moj dragi oče, čas je. Vzemite knjižico in berite molitve za srečno smrt. 
Mama plane v jok. 
Oče: vzame knjižico; obriše solze, s tresočim glasom bere Ko bo slednjič moja duša prišla pred tebe in 
bo zagledala neminljivo lepoto tvojega Božjega veličastva, ne pahni je izpred svojega obličja, ampak 
jo milostno sprejmi v naročje svojega usmiljenja, da te bo na veke hvalila in slavila. 
Dominik: Da, prav tega si želim! Večno peti hvalnice Bogu. Trenutek tišine, potem se mu obraz 
razveseli. Dragi očka, zbogom!... Vzklikne. Oh, kako nekaj lepega vidim! 
 
Petra: Dominik je šel v nebesa, ko je imel komaj dobrih štirinajst let.  
Domen: Kot nekateri otroci ali animatorji tukaj. Oh, kako težko je moralo biti staršem. 
Petra: Res je. Toda lahko so bili gotovi, da je šel Dominik v nebesa. To jim je bilo v tolažbo. Pa še 
nekaj bi ti povedala.  
Domen: A še ni konec? 
Petra: Ne, še nekaj se je zgodilo in to dvajset let po Dominikovi smrti. Dominik se je v sanjah prikazal 
Don Bosku.  
 

PRIZOR 4 

Don Bosko: zre predse O, kaj vidim! Sem mar v nebesih? Kako čudovite lepote! In kako lepa svetloba! 
K njemu prihajajo mladi. Oblečeni so v bele tunike. Vsi obrazi so zelo srečni. Spredaj stopa Dominik. 
Prepasan je z rdečim trakom, v roki ima šopek rož in zvitek. Mladi zvončkljajo z zvončki, v ozadju 
mogočna glasba. Stopajo do Don Boska. Ustavijo se, glasba preneha. 
Dominik: se nasmehne Zakaj si tako tih? 
Don Bosko: Dominik! Si to ti? 
Dominik: Da, jaz sem. Me ne poznaš več? Prišel sem, da govorim s teboj. Spodbudno. No, vprašaj kaj. 
Don Bosko: Kaj mi lahko poveš o moji preteklosti? 
Dominik: V preteklosti je tvoja družba storila veliko dobrega. Veliko duš je bilo rešenih. Toda bilo bi 
jih še sto milijonkrat več, če bi imel večjo vero in zaupanje v Gospoda. 
Don Bosko: zastoka in povesi glavo, nato jo dvigne Kaj pa mi lahko poveš o sedanjosti? 
Dominik: pokaže šopek rož Poglej. Stori tako, da bodo imeli vsi otroci tak šopek in ga bodo lahko 
ponudili Gospodu. 
Don Bosko: Ne razumem. Kaj pomeni to cvetje? 
Dominik: kaže na vsako Vijolica pomeni, da se veseli sebe in ohranjaj svoje srce lepo in dobro, lilija 
pomeni, da se vedno trudi za dobro, vrtnica pomeni pomagaj drugim, žitno klasje pomeni živi in delaj 
dobro skupaj z drugimi, marjetica pomeni bodi pozoren in hvaležen za vse darove in čudeže od Boga, 
zimzelen pa vztrajaj v vsem tem. 
Don Bosko: Kaj pa mladina v oratoriju? So na dobri poti? 
Dominik: Nekateri ja, drugi ne. Nekaterih hudobni duh ne more raniti. Ti hodijo naravnost, čeprav so 
z vseh strani tarče mečem in sulicam, ki jih mučijo, a jih ne ranijo. Drugi so ranjeni. To so tisti, ki so 
prišli pri Bogu v nemilost, a so se skesali in spovedali. Teh je več kot prejšnjih. 
Potem pa so še tretji. To so tisti, ki so na poti pogube. Med njimi so tudi taki, ki se navzven zdijo 
dobri, a v resnici niso. Pri spovedi ne obudijo resničnega kesanja. Drugim očitajo male grehe, svoje pa 
opravičujejo. Tu je njihov seznam. A ko ga boš odprl, bo tako zasmrdelo, da bomo mi izginili. Sveti 
Duh ne prenese gnusnega smradu greha. 
Mu izroči seznam. Don Bosko ga odpre, zastoka. Zasmrdi po žveplu, Dominik in mladi izginejo. 
Don  Bosko: se zbudi Joj, moji dragi mladi, kako vam je potrebna ponižnost! Te se hudi duh najbolj 
boji. Takoj grem do svojih mladih, da jim to povem. 
 



Petra: Ste videli, otroci? Dominik je Don Bosku prinesel pomembno sporočilo z nebes. Prinesel ga je 
vsem nam! Tale šopek, ki nas je spremljal ves teden, sedaj ohranjajmo in ga nabirajmo, da bomo tudi 
mi z Dominikom nekoč v večnem veselju pri Bogu.  
Domen: Otroci, ste bili pozorni na to, kaj pomeni zimzelen? Ja, vztrajnost! Naše geslo danes bo torej 
Z Dominikom in BOGOM VZTRAJAM za srečo! 
Petra: Sedaj pa imamo vse! Jih ponovimo skupaj? 
Dominikom SEM USTVARJEN za srečo! 
Dominikom SE TRUDIM za srečo! 
Dominikom POMAGAM DRUGIM za srečo! 
Dominikom SKUPAJ V BOJU za srečo! 
Dominikom ODPREM OČI za srečo! 
Dominikom in BOGOM VZTRAJAM za srečo! 
Domen: Prosimo svetega Dominika, da bi nam pomagal nabirati ta šopek v naših življenjih! 
Vsi: Sveti Dominik, prosi za nas! 
 
 
 

 

 

 

 

 


