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REALIZACIJA AKCIJE "PJEVAČI BETLEHEMSKE ZVIJEZDE"

Prvo i osnovno: ako se želi da ova sveta akcija uspije u jednoj župi, župnik mora biti
uvjeren da je to djelo i želja Sv. Crkve a ne da je to tek neki uvoz iz Njemačke !!! To je
najčešći prigovor svećenika (ne vjernika!). To je jedna od mogućih akcija Svetog
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djetinjstva. Nikako jedina...! Pa zar nije proširena po cijelom svijetu !?
Drugo: župnik mora eliminirati iz svoje glave tvrdnje svećenika (ne vjernika!) da mi
imamo blagoslov obitelji...ljudi su siromašni!
Treće: ne opravdavati se tim da su djeca za vrijeme praznika odsutna! Istina je da neki
odputuju ali ipak neki i ostanu. Ovdje ih se npr. prijavi više od 70 a sudjeluje oko 60!
Četvrto: znati da će ova akcija jako pozitivno djelovati na sve koji u njoj budu
sudjelovali.
Kad se sve ovo dogodi u svijesti župnika, tj. kad je on potpuno animiran tad može
krenuti s animacijom župe. Kroz čitavu pastoralnu godinu, naravno na prikladan način, tj.
kad se za to pruži prilika. Nekad s oltara, nekad djeci na vjeronauku..., obavezno na svim
sastancima župnog vijeća i župnog Caritasa...barem pod ono "razno".
Kroz Advent intezivirati animaciju i to:
- djecu za pjevače betlehemske zvijezde (troje djece su tri kralja a jedno je anđeo!);
- odgovorne laike jer uz svaku grupu djece mora ići jedna odrasla osoba s adresama;
- župljane da se prijavljuju jer djeca idu samo u prijavljene obitelji (jedino ako ih netko na
terenu osobno pozove!);
- krojačice koje će znati i od ostataka sašiti krasne kostime (čak i od starih zavjesa ili
kućnih mantila s malo nečeg svjetlucavog...!). Jako je važno da kostimi budu lijepi i
privlačni za djecu. Dakle paralelno sve četiri grupacije treba animirati !!!
U svrhu animacije će se iskoristi i božićni blagdani.
Negdje pred Božić sazvati prijavljenu djecu i laike i malo s njima probati i kostime i
program u svakoj obitelji. Ne trebaju djeca ništa učiti napamet jer bi ih to sputavalo nego
im od prilike ovako predložiti: ulaze u prijavljenu obitelj s Hvaljen Isus i odmah pjevaju
jednu kiticu neke božićne pjesme. Tad jedan kralj rekne npr. "evo mi tri kralja smo
proputovali velikim dijelom svijeta i vidjeli smo puno bijede" a drugi nastavi "ali smo čuli
da u vašoj obitelji ima srca za siromahe...". Treće dijete ostavi jednu fotokopiju A4 s
motivom siromaštva iz misijskih krajeva s nešto malo teksta i rekne "evo za ovakvu
djecu mi skupljamo..." Četvrto dijete je anđel obučen u bjelinu sa zlatnim obrubima i sa
zlatnom aureolom drži betlehemsku zvijezdu koju može napraviti bilo tko od obične
šperploče da može i dogodine poslužiti. Ona je na štapu i obojena je zlatnom bojom i još
nekim sjajilom. Jedan kralj drži kasicu (imate ih u Brodomerkuru i po kineskim dućanima
kakvih god hoćete!). Jako je važno upozoriti djecu da ne gledaju koliko tko daje novca
iako njima ništa neće promaknuti. Tad djeca mogu upitati gdje su im jaslice i pogledati
ih, zapjevati još koju kiticu neke božićne pjesme, zahvaliti u ime siromašne djece na
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daru...Jedno dijete upita (možda anđel koji može biti i predškolarac!) "možemo li i
dogodine ponovo doći..." Na odlasku kažu Bog vas blagoslovio...! Dakle, potpuna
sloboda! Mi npr. nismo imali puno vremena za probe s njima pogotovo s nekima ali djeca
to jako dobro urade. Ponavljam: dobro je da kod proba budu pratitelji grupica!
Kad krenuti ? Mislim da je najbolje između Božića i N. godine, možda treći ili četvrti dan
nakon Božića...Ja sam već pred tri godine prebacio božićni blagoslov obitelji već na
početak Došašća. Iako je uvijek započimao iza Božića nitko se nije bunio. Ne znam kako
bi izgledalo da te dvije svete akcije budu blizu jedna druge ili u isto vrijeme, ili nakon N.
godine...!? Uostalom neka to promisli i odluči svaki župnik sa svojim angažiranim
laicima!
Kako krenuti ? Uvijek iz župne crkve nakon što na njih sve župnik (kapelan!) zazove
Božji blagoslov. Kod nas je kretalo obično po 8 grupa jer nam se prijavilo 420 obitelji.
Krenulo se obično oko 9 ujutro i popodne oko tri.
Važno je imati na umu da djeca mogu hodati i biti skoncetrirana maksimalno sat i po do
dva i za to vrijeme mogu pohoditi oko dvadesetak obitelji !!! Zato je prevažno da
popisivači prijavljenih obitelji tako poslože te obitelji da djeca ne moraju puno pješačiti
od obitelji do obitelji ili ih tražiti. Isto tako je prevažno da pratitelji imaju točne adrese tih
obitelji i njihov telefon. Obavezno moraju dan prije oni osobno nazvati svaku tu obitelj i
pitati ih da li su u to vrijeme doma tj. da nisu možda kod liječnika ili na pijaci...Pratitelji
moraju uvijek uoči akcije nazvati djecu svoje grupe da provjere je li sve uredu tj. da se
nije možda koje dijete razbolilo te treba naći zamjenu.
Nakon pohoda obiteljima djeca sama broje prikupljeni novac, što njima čini posebno
zadovoljstvo i podijele slatkiše koje su im dali po obiteljima a to se darivanje dogodilo
spontano jer nitko od nas to nije sugerirao obiteljima.
Kako nagraditi i djecu i pratitelje ? Uvijek sam naglašavao djeci da je najvažnija ona
nagrada koju će im Isus dati, ali da će ih i župa nagraditi ...Mi smo ih npr. ove god.
nagradili hodočašćem u Mariju Bistricu i Zagreb koncem travnja...Tad smo se malo
povezali i s nekim župama na sjeveru koje također imaju ovu akciju Svetog djetinjstva.
Mislim da je jako važno da se župe koje imaju tu akciju međusobno povezuju...! Bože
sačuvaj da bi se od prikupljnog novca plaćali troškovi nagrade !!! Čak niti iz župne
blagajne!!! Pa zašto je onda uopće sprovođena akcija...!? Treba naći sponzore...!
Odmah narednih dana nakon akcije dobro je sazvati sve pratitelji (kod nas ih je bilo blizu
30: sudaca, liječnika...ing., i s ovom i onom stručnom spremom i domaćica!) da se
napravi analiza akcije i da sve uđe u zapisnik kao smjerokaz za dogodine...
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