DAN SVETOG DJETINJSTVA
SVETKOVINA BOGOJAVLJENJA – SVETA TRI KRALJA 2008.
“Na svetkovinu Bogojavljenja slavimo misijski
dan djece koji je ustanovio papa Pio XII. Papinsko
misijsko djelo Svetog djetinjstva podupire na tisuće
projekata solidarnosti pod geslom Djeca pomažu
djeci, poučavajući djecu tijekom odrastanja razvijanju duha otvorenosti prema svijetu i pridavanje
pozornosti teškoćama njihovih manje sretnih vršnjaka. I ja se oslanjam na dječju molitvu za svoju
službu i na njihovo aktivno sudjelovanje u misiji
Crkve.”
(papa Benedikt XVI, Angelus, 6. siječnja 2006.)

našoj zemlji. Treba istaknuti da je milijunima djece
solidarnost njihove braće u istoj vjeri jedina nada,
jer su bogati i moćni za njih nezainteresirani. Postoji mnoštvo primjera u kojima se pokazalo kako
djeca u Hrvatskoj imaju veliko srce i spremna su
se uključiti u akcije takvog tipa. Na nama počiva
velika odgovornost da im to omogućimo.

Akcija Pjevača Betlehemske zvijezde

“U ovome božićnom vremenu u mnogim
mjesnim Crkvama djeca Djela svetog djetinjstva,
odjevena kao sveta tri kralja ili pastiri, idu od kuće
Poštovani župnici i kapelani!
do kuće pronoseći radosni navještaj Božića. To je
Cijenjene katehistice i katehete!
simpatični običaj “Pjevačka Betlehemske zvijezde”,
Pred svima nama nalazi se odgovorna zadaća koji je pokrenut na poticaj tog Djela u germanskim
- priprema i organizacija proslave Dana sv. Djetinj- zemljama i kasnije se proširio u mnogim narodistva koji se svake godine
ma: djevojčice i dječaci
u Hrvatskoj slavi na svekucaju na vrata, pjevaju
tkovinu Bogojavljenja.
božićne pjesme, mole,
Želja nam je potaknuti
predstavljaju obiteljima
vas da u ovo vrijeme
pothvate
solidarnosti.
Došašća, a osobito u BoNa taj način maleni nažićno vrijeme, potičete
viještaju Radosnu vijest
i budite misijsku svijest
i velikima.”
i odgovornost kod ra(blagopokojni papa
zličitih dječjih skupina:
Ivan Pavao II.)
prvopričesnika, krizmanika i sl. Nacionalni
Akcija Pjevača Bemisijski ured želi i ovom
tlehemske
zvijezde
prigodom
doprinijeti
predstavlja najizvrsniju
provedbi te zadaće na
i najprimjereniju akciju
najbolji mogući način i
Djela sv. Djetinjstva tijestoga vam ovim letkom
kom Božićnog vremena.
upućujemo
nekoliko
Taj lijepi običaj “Pjevača
ideja koje bi vam mogle
Betlehemske zvijezde” u
biti od koristi.
Božićno vrijeme provodi
Dragi župnici, način
se već dugi niz godina po
proslave Dana Sv. Djegotovo svim zemljama
tinjstva u vašim župama
Europe i obaju Amerika,
ipak će na kraju ovisiti o Vašem pristanku i potpo- pa i u nekim zemljama Afrike i Azije. U Njemačkoj
ri, angažiranosti vjeroučiteljica i vjeroučitelja te ona predstavlja pravi pokret u kojem je angažirano
motivaciji i odazivu djece. Iskreno vjerujemo kako oko 500 000 misijskom solidarnošću oduševljene
nam je obostrana želja oživljavanje tog plemenitog djece. Mnoga djeca koja su bila spašena aktivnostiDjela, koje preko svojih projekata spašava na mili- ma “malih misionara”, kasnije su postali učitelji, lijune bespomoćne djece u misijskim zemljama, i u ječnici i svećenici, navjestitelji Evanđelja i blagoslov
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za svoj narod. Djeca odjeveni kao kraljevi i pastiri ne upućuju samo na podrijetlo, nego nadasve na
pjevaju božićne pjesme i nose Betlehemsku zvije- posadašnjenje ovog kršćanskog blagdana. Ako je
zdu od kuće do kuće, naviještajući Božićnu Blago- Božić blagdan darivanja, prvo slavimo Božji dar čovijest. Darovi koji se tom akcijom prikupe slijevaju vječanstvu: utjelovljenje njegova Sina Isusa Krista.
se u središnji fond
Potom prepoznaDjela Sv. Djetinjjemo Gospodina
stva, te se odatle
u malenima i
preko projekata
najpotrebitijima
raspodjeljuju najpo svem svijetu
potrebnijoj djeci u
ispunjavajući ono
misijskim zemljašto nam je naloma. Ti projekti
žio preko svojih
usmjereni su na
apostola.
programe prehraTijekom cjelone gladne djece,
kupnog Božićnog
opismenjavanje i
vremena Tri kraobrazovanje, zbrilja podsjećaju da
njavanje bolesne
je Radosna vijest
i hendikepirane
upućena
svim
djece, prihvaćanje
narodima u svoj
djece siročadi, benjihovoj kulturskućnika i uličara. Skupina pjevača Betlehemske zvijezde prigodom pohoda noj, socijalnoj i
Naša iskrena želja Nadbiskupskog duhovnog stola i Zagrebačkog Kaptola uoči religijskoj razliBogojavljenja 2007. god.
je u što većoj mjeri
čitosti.
provoditi tu akciju
Kako provesti akciju?
i u Hrvatskoj te na taj način našu djecu uključiti
i povezati s malim misionarima diljem Europe i
U akciju se mogu uključiti sva djeca u župi koja
svijeta.
to žele, a posebno vjeronaučne skupine kojima su
misije osobito pri srcu. Prije same akcije potrebno
Mali misionari
je osigurati vrijeme pripreme kada se: izrađuju zviPrije svega cilj akcije je naviještati Radosnu jezde, kostimi, kutije za priloge; uvježbavaju Boživijest Božića u svijetu u kojem je ovaj blagdan ćne pjesme te uvježbava tekst koji će se izgovarati
izgubio dio svog religijskog smisla. Mala Tri kralja prilikom posjeta:

Zvjezdonosac

Baltazar

Gašpar

Anđeo

Melkior

Svi zajedno

Jedna nova zvijezda pokazala nam je put ovamo,
stojimo sada mi Tri kralja pred Vašim vratima.
K vama dolazimo iz dalekih daljina
navijestiti rođenje Gospodina.

A poruka iz Betlehema glasi:
Nijedno dijete na svijetu ne smije se napustiti.
Zato ne smijemo na to ostati nijemi
i stajati po strani, dok djeca propadaju u siromaštvu.

Put nas je vodio kroz mnoge zemlje.
Na putu vidjesmo mnogu djecu, skupljenu pored puta.
Stvarno nas je jako potreslo
vidjeti kako je toj djeci oduzeto djetinjstvo.

Neka mir, u kojem ćemo bez straha snivati
budućnost svojih obitelji i cijelog svijeta
dođe i uvijek ostane po Djetetu Isusu, koji se
po malenima objavljuje velikima!

Umjesto da uče, prebiru po smeću,
umjesto da se smiju, obuzeti su tugom.
Umjesto da se igraju, prose za svagdašnji kruh,
umjesto novih prilika, budućnost im nudi samo smrt.

Puni povjerenja molimo vas stoga:
Podarite potrebitoj djeci svjetlo nade.
Neka vas Božji blagoslov prati u Novoj godini.
To vam od srca želi naša grupa Pjevača Betlehemske zvijezde.
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za vrijeme nedjeljne mise, člancima na
oglasnoj ploči ili u župnim listovima.
Novac prikupljen u akciji, a po mogućnosti i neko prikladno svjedočanstvo
s fotografijama šalje se Nacionalnoj
upravi Papinskih misijskih djela, Nova
Ves 4, 10000 Zagreb.

Neke ideje kao alternativa akciji
Pjevača Betlehemske zvijezde
Pored gore navedene akcije Pjevača
Betlehemske zvijezde djeca se mogu
animirati i preko alternativnih akcija.
Na primjer: Na sv. Misama u Božićno
vrijeme pred jaslicama u Crkvi ili pred
glavnim oltarom može se postaviti košarica za darove i pozvati djecu (ali i odrasle) da nakon što su
i sami bili darivani o Božiću prilože nešto za svoju
manje sretnu braću i sestre u misijskim područjima. Ministranti odnosno djeca mali misionari
mogu dijeliti letke s uplatnicama koje je izdao Nacionalni misijski ured odraslima na izlasku iz crkve
nakon Božićnih sv. Misa te na taj način biti aktivni
protagonisti za misije.
U Hrvatskoj smo već popularizirali misijske
kutijice u koje djeca skupljaju svoje male priloge za
djecu u misijama. Prikupljeni darovi u kutijicama
određeni su isključivo za Fond dječje solidarnosti.

U dogovoru sa župnikom odredi se jedna odrasla osoba, najbolje vjeroučitelj(ica), župni animator
za misije ili neki drugi župljanin koji će raditi s
djecom kako tijekom pripreme tako i prateći ih pri
samom pohodu. Akciju svakako treba oglasiti i to
oglašavanjem u crkvi i putem župnih listova, preko
oglasne ploče, u pismu roditeljima, kroz lokalne
novine i tome slično. Velika zvijezda koja oglašava
događaj može se pridodati jaslicama u crkvi od 24.
prosinca. Neka djeca kod nas i u svijetu idu u Božićno vrijeme od kuće do kuće i skupljaju novac za
vlastite potrebe. Zato u akciji Pjevača Betlehemske
zvijezde u pratnji djece ide uvijek odrasla osoba
koja sa sobom nosi potvrdu ovjerenu od strane
župnog ureda.

Jedan ohrabrujući i poticajni primjer

Dan pohoda

Želimo istaknuti slučaj župe Svete Barbare iz
Na dan pohoda načine se male skupine djece Draža u Đakovačko-srijemskoj biskupiji. U poče(tri kralja, zvjezdonosac-pastir, anđeo). Potrebna je tku župnik vlč. Josip Kuzmić nije želio pokrenuti
pratnja povjerljive odrasle osobe,
mladića ili djevojke starije dobi.
Djeca idu od kuće do kuće slaveći
Božić pjesmom te izgovarajući
tekst kojim pozivaju na kršćansku
solidarnost s njihovom braćom
i sestrama u molitvi i darovima.
Oni mogu ostaviti kod domaćina
sv. sličicu s molitvom, zvijezdom
ili nekom stvari koju su sami načinili. Tom prigodom domaćini
stavljaju svoj prilog za djecu u misijama u za to prikladnu kutiju.

Nakon akcije
Svakako je potrebno nakon
akcije podijeliti iskustva i rezulta- Župnik Josip Kuzmić s pjevačima Betlehemske zvijezde iz župe sv.
te sa župljanima: svjedočanstvima
Barbare - Draž (Đakovačka biskupija)
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bilo kakvu akciju na
župi, svjestan teške situacije u kojoj žive njegovi župljani i mnoštva
humanitarnih akcija
koje su se u to vrijeme
oglašavale u medijima.
Kao i svi ostali i on je
primio materijale iz
Nacionalnog misijskog
ureda, ali uslijed gore
navedenog želio je jednostavno prijeći preko
apela koje je taj materijal sadržavao. Ipak glas
vapijućeg u pustinji koji
mu se javljao u liku don
Danka Litrića nije mu
Pjevači Betlehemske zvijezde iz Ruande
davao mira. Bivao je
sve jači i jači! Slušajući i gledajući more ispraznih
Bog se nikad ne nameće, nego poput
reklama koje su Božić pretvorile u praznik pretjedjeteta želi biti dobrodošao
rivanja i prekomjernog trošenja više nije mogao
“Ovih dana naš pogled je usmjeren na Dijete
ostati pasivan.
Prigodno pismo s programom akcije Malih mi- Isusa. U djeci za koju se brinemo s ljubavlju gledasionara Betlehemske zvijezde u skraćenom je obli- mo Isusa. Ona su objekt naše pažnje, kao što je i noku umnožio i poslao svakoj obitelji svoje male župe vorođeni Mesija u jaslicama bio u središtu pažnje
(536 duša). I uspjeh nije izostao. “Bilo je to istinsko brižnih Marije i Josipa.
U svakom djetetu, kao i u Betlehemskoj štalici,
hodočašće, pravi misionarski pothvat budućih
Isus
kuca na vrata naših srdaca, moleći nas da mu
krizmanika uz potporu njihovih roditelja, u naše
obiteljske domove, koji je urodio obilnim plodom dopustimo ulazak. Bog tako čini: On se ne nameće,
nikada ne koristi silu da bi ušao, već moli, poput
- prikupili su darak od 10.125,00 kuna!”
djeteta, da ga sami prihvatimo. U određenom
smislu Bog se i sam daruje u potrebi za pažnjom:
Odgojna snaga poslanja
čeka nas da mu otvorimo svoja srca, da se za njega
“Draga djeco misionari, znam s kolikom brižno- brinemo. I svaki put kad se s ljubavlju osvrnemo
šću i velikodušnošću nastojite provesti u djelo tu prema ‘jednomu od ove moje najmanje braće’ kako
apostolsku obavezu. Vi se trsite na razne načine di- reče Gospodin, On je taj kojem služimo (usp. Mt
jeliti sudbinu djece prerano prisiljene na rad i ubla- 25, 40).”
žiti bijedu one koja su siromašna; solidarizirate se
(papa Benedikt XVI)
s tjeskobama i dramama djece uključene u ratove
velikih, postajući često žrtve ratnog nasilja; molite
svakoga dana da milijuni vaših malih prijatelja koji
Dr. Milan Špehar
još uvijek ne znaju za Isusa budu dionici dara vjere,
nacionalni ravnatelj za misije
kojeg ste primili.
S pravom ste uvjereni da se onaj koji susretne
Isusa i prihvati njegovo evanđelje obogaćuje mnogim duhovnim vrijednostima: božanskim životom
milosti, ljubavlju koji nas čini braćom, zauzimanjem za druge, danim i primljenim oproštenjem, Izdaje:
raspoloživošću da se drugoga prihvaća i da se bude Papinska misijska djela,
prihvaćen, nadom koja nas usmjerava k vječnosti, Nova Ves 4, 10000 Zagreb
mirom kao darom i kao obvezom.”
tel. 01/4669-253,
(blagopokojni papa Ivan Pavao II) e-mail: missio.croatia @zg.t-com.hr
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