Передача Вогню у сиротинці та лікарні
Друзі та подруги!
Варто пам’ятати, що перш за все ідеєю Вифлиємського вогню миру є поширення любові, тепла і
віри напередодні Різдвяних свят. І особливо донесення цих символів до тих, хто цього потребує
найбільше – нужденних, хворих, сиріт та самотніх людей. А також поширення ідеї любові, єдності
та розуміння у час різдвяного посту. Тому старайтеся передати це відчуття любові, турботи
та тепла тим, кому ви несете цей Вогонь. В цьому, власне, і полягає ваша місія.
План проведення




Представлення Вогню, його символіки
Символічне запалення Вогню , виконання пісні ВВМ
Майстерка (для сиротинців)

Програмне наповнення (елементи): представлення ВВМ, представлення Пласту, передача вогню,
майстерка, пісня.
Час
1-1,5 год. (для сиротинців), до 30 хв. - лікарні
Необхідна к-ть задіяних осіб від Пласту
Достатньо 2-4 осіб, при можливості може бути більше
Необхідне забезпечення
Матеріали для майстерок, лампадка з вогнем, офірки, роздруковані слова колядок та Пісні
Вифлеємського вогню, гітара (по можливості)
Зовнішнє оформлення
Пластуни повинні бути в одностроях і подбати за їхній належний вигляд. Передача Вогню може
відбуватися у будь-якому приміщенні, тому просто потрібно подбати про наявність необхідного
забезпечення. По завершенні передачі Вогню варто залишити його запаленим у видному місці
Поради до проведення:
Не варто будувати сценарій передачі таким чином, щоб він був обтяжений великою к-тю елементів,
затягнутою розповіддю та зайвою інформацією. При цьому пам’ятайте, що ви представляєте Пласт і
саме з вами асоціюватимуть організацію, тому будьте гідним обличчям Пласту. Якщо ж ви
координатор акції, то подбайте, щоб люди, які виконуватимуть цю почесну місію, відповідально
поставилися до її виконання та були максимально поінформовані щодо проведення самої акції та її
історії і символів.
Після короткої розповіді про Вогонь варто роздати всім присутнім маленькі свічечки-офірки, запалити
одну з них від лампадки і передати цей Вогонь по колу. При цьому пропонується виконати пісню
Вифлиємського вогню. Якщо це лікарня, а особливо для важкохворих, то варто зробити передачу
Вогню якомога менш шумною, символічно передати Вогонь і залишити його горіти на видному місці.
При цьому варто доручити цю місію дещо старшим пластунам

Якщо ви розносите Вогонь по сиротинцях, то на цьому не варто завершувати, а пропонуємо провести
майстерку з дітьми, заспівати колядки та побавитися у декілька ігор.
Пропоновані майстерки – так як скоріш за все про матеріали маєте подбати ви, то плануйте такі
майстерки, які не вимагатимуть наявності багатьох матеріалів. Це можуть бути ангелики з паперу,
різдвяні відкритки, іграшки на ялинку та ін.
Пропоновані колядки – Прилетіли ангелята, Пісня Вифлеємського вогню (варто мати роздруковані
примірники, що при бажанні навчити дітей цієї пісні).
Факти, які має знати кожен:
(Ми спеціально не пропонуємо вам розгорнутого чіткого сценарію, а лише наголошуємо на тих
моментах, які варто включити у реалізацію акції на місцях, оскільки ви підлаштовуватимете їх під свої
реалії)
Символіка Вогню - Вифлеємський Вогонь є символ миру, тепла, згоди, спокою та любові до людей і
до світу, є символом надії, яку кожен чекає напередодні Різдва Христового.
Історія Вогню - акцію започаткувала 1986 року австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц.
Починаючи з цього року австрійці щороку їдуть у Вифлеєм, в місце народження Христа, щоб запалити
там Вогонь, який звідти у спеціальній лампадці транспортується до Австрії.
Для чого? – акція з самого початку задумувалася як добродійна – для підтримки бідних, дітей-сиріт і
всіх тих, хто потребує допомоги і уваги в передріздвяний час.
Вогонь і скаути – саме скаути, а в Україні – пластуни стали допоміжною силою у розповсюджені
Вогню. Вони підтримали дану акцію і саме завдяки ним Вогонь потрапляє з рук в руки, долаючи всі
кордони. Щороку в середині грудня в одній з церков Відня відбувається урочиста передача Вогню
представникам скаутських делегацій з усього світу. Звідти Вогонь потрапляє в різні куточки світу і
розповсюджується країнами.
Вогонь в Україні – вперше Вогонь потрапив в Україну в 1992 році. З 1998 року розповсюдження Вогню
перебрали на себе пластуни. З цього часу акція безперервно діє і розвивається з кожним роком.
Щороку Вогонь пластуни перебирають на українсько-польському кордоні від польських скаутівхарцерів.
2006 рік – пластуни вперше винесли Вогонь на Говерлу.
2007 рік – пластуни взяли участь в офіційній передачі Вогню скаутським делегаціям з усього світу в
одному з соборів Відня. З цього часу делегація Пласту постійно бере участь в урочистостях, після яких
везе Вогонь до України.
2007 рік – вперше відбувся велоестафета, під час якої Вогонь подолав більше 600 км від українопольського кордону до Києва.
Пластуни передають вогонь – українській громаді країн Прибалтики (Естонії, Латвії, Литви), в Сербію,
Румунію та Болгарію, українській діаспорі в Німеччині та Австрії, скаутам Молдови та Росії
Дані факти варто використати під час презентації Вогню
Пам’ятайте, що ваше завдання – не відбути передачу Вогню, а подарувати Тепло тим, кому ви
його принесли! Будьте уважними та чуйними!

