
Betlémské světlo 
 

Předávání malého plaménku, vzniklo v sousedním Rakousku, v Linzi v roce 1986, kdy 
plamének, přenesený z věčného světla, z jeskynní kaple v Betlémě, byl dovezen jako poděkování 
lidem, kteří pomohli dobročinné nadaci. Ke spolupráci při roznášení a rozdávání byli přizváni i skauti. 
Ve Vídni, kam je světlo z Betléma převezeno letecky, se ve druhé adventní sobotě schází skautské 
delegace z různých států a při malé slavnosti je jim plamének svěřen. Ve třetí adventní sobotě je pak 
Betlémské světlo v naší vlasti rozváženo vlaky, aby mohlo být přineseno všem, komu chceme udělat 
radost - sousedům, přátelům, rodinám, ale i osamělým lidem s ujištěním, že nejsou na světě sami. 

 
Předávání vánočního poselství, „Betlémského světla“, se stalo novodobou vánoční tradicí. 

V České republice předávání Betlémského světla nespojujeme s žádnou sbírkou, ani charitativní. 
V Lounech a v okolí zdarma pomáhá Betlémskému světlu na jeho cestě k lidem mnoho vstřícných 
lidí. Pomáhají i skauti a skautky z Loun. Betlémské světlo nás naplňuje hrdostí, podaří-li se nám 
ho bez úhony donést do bezpečí domova, k lidem, kteří si jej přejí. Betlémské světlo přinášíme 
i lidem, kteří se s ním mohou potěšit jen několik okamžiků a s uložením k spánku svíci sfouknou.  

 
Cesta Betlémského světla k lidem je pro nás radostí z maličkosti, čas kdy se nic nemusí, 

jen se spousta věcí může. Světlo z Betléma je pro nás duchovním poselstvím vánoc. Přinést světlo 
lidem, je pro nás krásnou pobídkou k dobrým skutkům, pobídkou k mnoha setkáním. Mnozí lidé 
si Betlémské světlo přinášejí domů až z půlnoční mše spolu s radostnou novinou. Světla se dotýkají 
lidé s vírou i bez ní. Jak vezmou světlo do svých srdcí, a jestli vůbec, je jen a jen na jejich osobním, 
svobodném rozhodnutí. 

 
Pomoc Betlémskému světlu na jeho cestě k lidem má hodně podob: např. povědět lidem 

o tomto hezkém adventním zvyku, .. říci lidem, kde si plamének mohou převzít, .. sami si pro něj 
přijít, .. přinést světlo rodině, přátelům, .. říci o něm v obci, .. přinést ho do obce, sousedům i zcela 
neznámým lidem, .. domluvit setkání pro předání Betlémského světla. Je jen na Vás, jak 
se rozhodnete. 
 

Chcete-li se okolo Betlémského světla na cokoliv zeptat, chcete-li se domluvit, jak plamének 
z Betléma přinést i do Vaší obce, k Vám domů nebo člověku, který si pro něj nemůže sám přijít, 
napište na svista@ln.cz. 

 
Informace o tomto zvyku, obrázky i náměty, najdete i na www.betlemskesvetlo.cz.  

          
 
příjemné vánoční těšení,  

 za kurýry Betlémského světla z junáckého střediska Louny 
 přeje Zdeněk Zeman - Svišťa, 602 969 737 
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