Betlémské světlo (aneb rozsviťme společně tmu!)
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás touto cestou upozornili na možnost mít v domě
Betlémské světýlko, které budeme roznášet po Kostelci a okolí před štědrým dnem.
A co to vůbec znamená? Jedná se o velmi hezkou
tradici založenou v Rakousku. Tamní charitativní organizace,
jež sbírala prostředky pro zrakově postižené děti, chtěla
nějakým způsobem poděkovat svým dárcům. Inspirovat se
nechali ve staré italské pověsti z města Florencie: Římský
papež Urban II. (1088-1099) vyzval v té době evropské
rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a
osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém
– rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si
připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“.
Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden
z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se,
donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice.
Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města
objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko
v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti
mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo
z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.
Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.
První rok vypravili Rakušané do Betléma malé dítě a televizní štáb, aby vše
zdokumentovali a přivezli do Rakouska světlo, které se bude šířit dál. Ovšem zájem byl
natolik velký, že již další rok byli skauti požádáni o pomoc s rozvozem světla po celé zemi.
Odtud už díky vzájemnému bratrství byl jen krůček k založení krásné tradice po celém světě.
Pokud i vy chcete mít doma své vlastní betlémské světlo, případně jen chcete
vědět, že o Vánocích nejste sami, přijďte 23.12.2017 mezi 17:00 a 18:00 na křižovatku
k hospodě do Ovčár a připalte si svou svíčku.
A na závěr si ještě dovolíme dodat jeden krátký citát 14. kapitoly listu Římanům: „Ten, jehož
život je plný radosti, neublíží nikomu jinému. Člověk, který má radost z rozmanitosti, se těší
také z rozmanitosti světových kultur. V místech, kde hlad je součástí každodenního života,
přetrvává bolest a násilí. Jestliže máte dostatek jídla, že se o něj můžete podělit, můžete
posílit nejen tělesno, ale také poskytnout dostatek energie k upevnění míru.
To je důvod, proč je letošní motto „Sdílení štěstí vám přinese pokoj“.
Za kostelecké skauty Pavel Tomeš

