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V prosinci slunce občas prosvitne mezi mraky. I takto mohl vzniknout název tohoto měsíce. Zůstaneme u světla a v pozvánce měsíce prosince se chceme zmínit o jednom novodobějším předvánočním zvyku, Betlémském světle. Na další výlety a akce se nechte inspirovat z kulturního kalendáře na
webových stránkách MAS Železnohorský region. www.zeleznohorsky-region.cz

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
K Vánocům se váží nejen prastaré obyčeje, ale vznikají i nové. Tím je právě Betlémské světlo. Jeho původ
se datuje do roku 1986. Prapůvod se ale nalézá v hlubokém středověku, a to na konci 11. století. Tehdy papežskému stolci vládl papež Urban II. Tomu se nelíbilo, že
Betlém (rodiště Ježíše Krista) a Jeruzalém (kde je hrob
téže osobnosti) ovládají muslimové. A tak vyzval rytíře
z celé Evropy, aby je od nich osvobodili. Samozřejmě se
mnozí báli, co je na této strastiplné válečné cestě bude
čekat. A tak jeden rytíř z Florencie přísahal, že pokud
se mu podaří přežít a vrátit se, tak že přinese plamínek
z věčného světla, který hoří v betlémské basilice, postavené na místě, kde se podle biblické legendy narodil
malý Ježíšek. To se skutečně podařilo a oni domů přinesli onen plamínek, který celou cestu ochraňovali, jak
se dalo. A shodou okolností to bylo zrovna krátce před
Vánoci.
Právě tímto příběhem se v roce 1986 inspirovali pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když přemýšleli,
jak zpestřit sbírku „Světlo ve tmě“ pro zrakově postižené děti. A tak do Betléma vyslali televizní štáb a jedno
dítě, kterému se i přes bezpečnostní peripetie podařilo
světlo z Betlémské baziliky po staletích opět přivést do
Evropy. O rok později se akce zopakovala a s jejím roznášením tehdy začali spolupracovat rakouští skauti.
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. Českou výpravu letos povedou skauti z Českých Budějovic a z Plzně.
Slavnostní ekumenická bohoslužba proběhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie. Odtud přivezou skauti
BS do ČR vlakem Os 3806 Donau Moldau (odjezd Linz
17:35, příjezd České Budějovice 19:58).
Betlémské světlo budou s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice v neděli 16. prosince. Téhož dne proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla v katedrálách v Brně na Petrově, v Praze
u svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava.

Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele
skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské
světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů
míru a porozumění mezi národy.
Kam si můžete pro světlo dojít v našem regionu?
16. 12. 2018 / 7.45 / V neděli ráno můžete s lucernou
a cukrovím nasednout v Třemošnici do vlaku, který pojede do Čáslavi pro Betlémské světlo.
21. 12. 2018 / 19.00 / do Oázy v Třemošnici si pro něj
můžete přijít v pátek po 19.00 hodině.
23. 12. 2018 / 17.00–19.00 / Přijďte si pro Betlémské
světlo do indiánského stanu před kostelem sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci.
Krásné Vánoce přeje MAS Železnohorský region.

