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Skauti přivezou do Česka vánoční plamínek z Betléma
Brno – Brněnští skauti a skautky i letos přivezou do Česka Betlémské světlo. Plamínek zažehnutý
v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – k nám letos dorazí už poosmadvacáté. Betlémské světlo,
které putuje napříč Evropou, skauti vyzvednou 16. prosince ve Vídni. Den nato bude světlo předáno
na mši svaté v brněnské katedrále do rukou biskupa a zároveň ho skauti rozvezou vlaky po celé České
republice.
„Moto pro letošní ročník je „Dívejme se srdcem“ a vysvětluje, že život je mnohem více než konzum
a měli bychom se více zaměřit na mír, spravedlnost a šíření radosti,“ vysvětluje vánoční poselství
letošního ročníku akce Tereza Švestková, skautským jménem Veverka, která do Vídně pojede poprvé.
Spolu s dalšími 160 skauty a skautkami z Jihomoravského kraje převezmou 16. prosince během
ekumenické bohoslužby po boku dalších delegací z celé Evropy světlo od rakouských skautů.

Cesta Betlémského světla


V sobotu 16. 12. 2017 převezou skauti Betlémské světlo do ČR vlakem rj 370 s odjezdem
z Vídně v 17:10, příjezd do Brna hl. n. v 18:36.



V neděli 17. 12. 2017 za spolupráce dalších skautů bude Betlémské světlo rozvezeno vlaky
po celé republice. Seznam vlaků a zastávek naleznete zde.



V neděli 17. 12. 2017 bude světlo během mše svaté v 9:00 předáno v brněnské katedrále
do rukou brněnského biskupa.



23. 12. 2017 budou skauti po celý den světlo rozdávat lidem na brněnské radnici. Zároveň
probíhají po celé republice místní akce, kde skauti taktéž rozdávají světlo všem zájemcům.

„Rakouští skauti si vždy připraví zajímavý program, většinou zaměřený na události, které se udály ve
světě a kde bychom my skauti mohli nějakým způsobem pomoci a zapojit se. Taky se těšíme, že
poznáme letošní Dítě světla, kterým je dvanáctiletý mladý hasič Tobias Flachner z Hochburgu, města,
kde se narodil i skladatel známé vánoční koledy Tichá noc. S Dítětem světla se vždy delegace
nechávají vyfotit a doufáme, že tomu bude i letos,“ říká členka organizačního týmu Betlémského
světla Brigita Kolářová.
Letošní Betlémské světlo potěší nejen ty, pro které je symbolem Vánoc, ale i poštovní sběratele.
„Česká pošta vydala příležitostné razítko, které bude k dispozici na hlavních poštách v Brně, Praze
a Olomouci, a to od 17. do 23. prosince po celý den,“ dodává Kolářová.
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Vánoční poselství z Rakouska
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do řady zemí
světa a stala se z ní novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce
1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc
znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády
a v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.
Více o projektu naleznete na webu www.betlemskesvetlo.cz

Poselství Betlémského světla pomáhají šířit

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za poslední dekádu
se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 57 tisíc. Skauting vede k formování charakteru,
přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím pro děti a mládež na
světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.
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