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Slovenský skauting je členom  
svetových organizácií  
WOSM a WAGGGS 

Poslaním skautingu 
je prispieť k plnému rozvoju  
mladého človeka. 
Rozvíjame jeho vedomosti,  
schopnosti a postoje 
v telesnej, intelektuálnej,  
citovej, sociálnej, duchovnej  
a charakterovej oblasti. 
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Prosba o podporu betlehemského Svetla pokoja 
a mieru na Slovensku v roku 2007 
 
Vaša Eminencia, 
 
rád by som Vás informoval, že aj tento rok slovenské skautky a skauti budú 
v predvianočnom čase roznášať plamienok z betlehemskej Baziliky Naro-
denia Pána po Slovensku.  
 
Našou snahou je aj v tomto roku priniesť Betlehemské svetlo do čo najväč-
šieho počtu domácností, ale aj nemocníc, azylových domov, domovov so-
ciálnej starostlivosti, do kostolov na predvianočné sv. omše ai. V roku 2007 
skauti na celom svete oslavujú 100 rokov skautingu, a aj preto sme si 
pre tento rok stanovili cieľ, aby každý z nás odpálil plamienok 100 
ďalším ľuďom a symbolicky obdaroval každého z nich 100 srdciami. 
 
Spolu s ďalšími delegáciami slovenskí skauti preberú tento rok Betlehem-
ské svetlo vo Viedni v sobotu 15. decembra 2007 a od tohto dňa sa rozbeh-
ne betlehemská štafeta v 25 krajinách Európy. Na druhý deň, v nedeľu 16. 
decembra ho budú rozvážať do jednotlivých regiónov Slovenska 20 
vlakovými spojmi. Plamienok takýmto spôsobom doručíme do 300 sloven-
ských obcí a miest. 
 
Žiaľ, skautské oddiely nepôsobia vo všetkých mestách a obciach, preto 
nemôžeme doručiť Betlehemské svetlo do každej obce či farnosti na Slo-
vensku. 
 
Rovnako, ako minulý rok, preto v týchto dňoch zasielame informácie 
správcom farností, aby si v prípade záujmu mohli odpáliť Betlehemské 
svetlo do svojej farnosti z najbližšej vlakovej stanice – podľa zoznamu 
staníc (priložený k oslovovaciemu listu), kde budú 16. 12. stáť vlaky so 
svetlom a skautskou posádkou. 
 
Chceli sme Vás úctivo poprosiť, keby ste mohli cez svoje informačné linky 
informovať o Betlehemskom svetle farnosti a odporučiť ich správ-
com, aby v prípade, že v doterajšej histórii Betlehemského svetla na 
Slovensku k nim skauti plamienok nemohli doručiť, boli takí ochotní 
a prevzali 16. 12. 2007 Betlehemské svetlo z dostupnej stanice do 
svojej farnosti. 
 
Viac informácií, kedy bude doručené Betlehemské svetlo do tej-ktorej sta-
nice jednotlivými vlakmi, uvádza webstránka: www.scouting.sk/svetlo. 
 
V tých mestách a okolitých dedinách, kde má Slovenský skauting svoje 
zastúpenie, prinášajú skauti svetlo na predvianočné sv. omše. Tento rok to  
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bude v termíne medzi 17. a 23. decembrom. Aj prostredníctvom Vás by 
sme chceli správcov farností veľmi pekne poprosiť, keby prijali zástupcov 
Slovenského skautingu s Betlehemským svetlom, dovolili im zane-
chať plamienok v kostole / vo farnosti a informovali veriacich vo svo-
jej farnosti o možnosti odpáliť si svetlo v kostole. Vaša láskavá pomoc 
bude pre nás a úspech betlehemskej akcie nenahraditeľná. 
 
Akékoľvek otázky o Betlehemskom svetle, prípadne o skautingu a jeho 
aktivitách, Vám radi zodpovieme na tel. čísle 02 – 446 40 156, prípadne e-
mailom na michal.milla@scouting.sk. 
 
Ďakujem Vám. 
 
S úctivým pozdravom 
 
 
 
 
 
PhDr. Michal Milla 
 
 
 
 
Zaslané v kópii na vedomie: 
Výkonnému tajomníkovi GS KBS ThLic. Cyrilovi Jančišinovi 
 
 
 
 

Príloha: Púť Betlehemského svetla v roku 2007 
 
15. 12. 2007 Rakúski skauti odovzdávajú na slávnostnej pobožnosti vo vieden-
skom kostole Gustava Adolfa svetlo zástupcom dvoch desiatok skautských organi-
zácií z Európy a zástupcom z amerického a afrického kontinentu. 
 
15. 12. 2007 Slovenskí skauti prepravujú Svetlo pokoja na Slovensko a o 19:30 na 
sv. omši vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave ho slávnostne 
vítajú na Slovensku a symbolicky ho dovzdávajú do rúk slovenskej verejnosti. V 
tomto čase ho osobne prijme aj prezident SR I. Gašparovič. 
 
16. 12. 2007 Skautské posádky rozvážajú svetielko rýchlikmi a osobnými vlakmi po 
železničných tratiach do viac ako 300 miest a obcí na Slovensku. Plamienok v 
našej krajine svieti už osemnáste Vianoce. 
 
16. 12. 2007 Slovenskí skauti odovzdávajú Svetlo pokoja a mieru poľským 
skautom - harcerom na hraničnom prechode Lysá Poľana. Štafeta s Betlehem-
ským svetlom putuje cez Ukrajinu, Bielorusko, Litvu do  Ruska až na Sibír. 
 
17. - 23. 12. 2007 Skauti roznášajú svetlo do rodín, kostolov a farností, detských 
domovov, penziónov, domovov dôchodcov, azylových domov, nemocníc i zaria-
dení opatrovateľskej služby. Betlehemské svetlo zažiari aj na najvyššie položenom 
pracovisku v Slovenskej republike. Popradskí skauti ho počas tejto tradície už 
štrnásty raz vynesú pracovníkom Observatória SAV na Lomnickom štíte. 


