
Betlémské světlo 

 

Byla sobota, a zatímco maminka s Anežkou zůstaly doma a pekly poslední kusy 
cukroví, tatínek se Šimonem vyrazili na dobrodružnou výpravu pro Betlémské světlo. 
Venku mrzlo, od úst se jim kouřilo, tak kráčeli potichu s rukama schovanýma v 
kapsách.  

Když došli na náměstí, už tam stály dva velké stany a kolem nich pobíhali skauti 
ve svých hnědozelených uniformách. Celým prostorem vonělo pečené maso, rozléval 
se čaj a svařené víno. Místní sbor zpíval vánoční koledy. 

„Letos to pojali ve velkém,“ mínil tatínek a s díky přijal kelímek svařáku, Šimon 
dostal kelímek s čajem a vděčně ho oběma rukama objal, aby si zahřál zkřehlé prsty. 
Když dopili, tatínek vytáhl jejich vánoční lucernu a šel do jednoho ze stanů zapálit si 
svíčku. „Betlémské světlo,“ ukázal lampu Šimonovi.  

„To vážně putuje až z Betléma?“ zeptal se Šimon. 
Jeho otázku zaslechl jeden skaut, který šel okolo a ochotně začal vyprávět: „Při 

jedné válečné výpravě před tisícem let, která chtěla osvobodit Jeruzalém a Betlém, 
přísahal jeden mladý voják, že pokud výpravu přežije, vrátí se do rodného města a 
přiveze tam plamínek ohně z věčného světla, které hoří v jeskyni pod bazilikou 
Narození Páně v Betlémě. A to se mu opravdu podařilo. Chránil po cestě hořící svíci 
za každého počasí, na moři i na souši, aby po cestě nezhasla. Před třiceti lety se v 
Rakousku rozhodli, že tuto akci zopakují a poslali do Betléma jedno dítě i s televizním 
štábem, aby domů přivezli Betlémské světlo. Stala se z toho vánoční tradice. Světlo se 
zapaluje v Betlémě v jeskyni, kde se narodil Ježíš, odtud putuje do Vídně a pak do 
dalších států. Po Česku ho už třicet let rozváží brněnští skauti a skautky. Má ke všem 
lidem šířit mír a pokoj.“ 

Tatínek mladíkovi poděkoval za pěkné vyprávění a pak se se Šimonem dali na 
cestu domů. Doma už je určitě očekává dobrý a teplý oběd. Jen co se objevili ve 
dveřích, Šimon se jal mamince i Anežce vyprávět, co se dozvěděli o Betlémském světle. 
Když se pak usadili okolo stolu, zapálili od přinesené lucerničky další svíčku a dali ji 
doprostřed stolu. Společně se pak pomodlili za mír na celé zemi. 

 
Pane Bože, Ty jsi k nám na svět poslal svého Syna,  

aby smířil celý svět s Tebou. Prosíme Tě o mír a pokoj na celé zemi.  
Dej odvahu a ochranu všem lidem, kteří usilují o mír, žehnej všem tvůrcům 

pokoje v naší společnosti. Ochraňuj všechny lidi, kteří trpí válkou nebo nepokoji,  
posílej jim pomoc, kterou potřebují. A dej i nám Ducha svatého, abychom kolem 

sebe, v našich rodinách, ve škole i v práci a všude, kde se setkáváme s lidmi, 
rozdávali pokoj. Amen. 

 



Vyzdob lucernu a domaluj do ní svítící svíčku. Do rámečku napiš, o co bys Ty 
chtěl/a poprosit pro lidi na celém světě. 

 
 


