Prošnja za medije
Kot vsako leto skavti ponovno organiziramo slovenski del akcije Luči miru iz Betlehema.
Projekt bo zajemal sprejem Luči na Dunaju, regijske sprejeme, študentsko mašo z
nadškofom, razne akcije (kot primer tradicionalni pohod z Lučjo na Kredarico) in
sprejeme pri predstavnikih Republike Slovenije, katerih točne datume vam še sporočimo.
Zelo bi bili veseli, če bi v vašem mediju objavili naš projekt in s tem pomagali oznanjati
sporočilo miru in zbiranje sredstev, ki so namenjena socialno ogroženim družinam.
Prispevki se pobirajo s prodajo svečk, s prostovoljnimi prispevki in preko SMS donacij
(ključna beseda LUC1 ali LUC5 na 1919 v omrežjih Telekom, Telemach, Simobil, Debitel in
Izimobil). Pomembno je da je plamen za vsakogar ZASTONJ! Vsak ima pravico, da ga
prejme in pomaga deliti sporočilo, plača se samo svečka.
Pripravljeni smo tudi sami spisati kak članek, dati kakšno izjavo ali vas obiskati v vaši
oddaji ali uredništvu, kjer lahko povemo več. Vabimo vas tudi na aktivnosti, ki se bodo
izvajale v okviru projekta in da morda o njih naredite kakšen prispevek. Pripenjamo vam
tudi nekaj kratkih in osnovnih informacij. Vse to in več lahko najdete na spletni strani
lmb.skavt.net.

Poslanica Luči miru iz Betlehema za leto 2016
»Tvoj dar me iz dneva v dan bodri,
me greje, v meni vedno bolj živi.
Z Božjo pomočjo gradiva mir,
ki bo presegel vsak prepir.«
Okoli nas ljudje trpijo ob porazu,
živijo vsak v svojem mrazu.
Res ni potrebe da jih zebe,
dajmo jim en košček sebe.

Osnovne informacije
Luč miru iz Betlehema je mednarodna dobrodelna akcija, ki jo je začela avstrijska
televizijska hiša ORF, sedaj pa je razširjena že po vsej Evropi. 10. decembra bo Luč miru iz
Betlehema med nas prišla že šestindvajseto leto zapored.
Nosilec akcije je Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, partnerske
organizacije pa so, Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov, člani
lmb.skavt.net

Slovenske zamejske skavtske organizacije in Zveza tabornikov Slovenije. Luč miru iz
Betlehema bomo 10. decembra z drugimi evropskimi skavtskimi organizacijami sprejeli
na Dunaju, v nedeljo 11. decembra pa bodo regijski sprejemi za Slovenijo (Trst, Škofja
Loka in Ptuj).
Študentska masa
Pri skavtsko – študentski sveti maši bomo Luč miru iz Betlehema slavnostno predali tudi
nadškofu msgr. Stanislavu Zoretu. Sveta maša se bo tudi tokrat odvijala v cerkvi
Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Maša bo 14. 12. 2016 ob 19:00.
Dobrodelni namen
Ob deljenju plamena Luči miru iz Betlehema se zbirajo prostovoljni prispevki, ki se jih
vsako leto podari v dobrodelne namene. Leta 2015 smo s pomočjo zbranih sredstev
organizirali zimovanje za otroke iz socialno ogroženih družin.
Skozi skavtske aktivnosti vsak dan skrbimo za telesni razvoj otrok, učimo jih veščin,
skrbimo za dejaven odnos med njimi in odraslimi, jih navdušujemo za služenje in dobra
dela v družbi ter spodbujamo duhovni ter moralni razvoj. Ker vemo, da lahko damo več,
kot zgolj svoj čas, ideje in dobro voljo na srečanjih, želimo otrokom iz družin v stiski
podariti izkupiček letošnjega dobrodelnega namena LMB, saj bodo tako lažje
napredovali v trdne osebnosti in odgovorne državljane. Otrokom slovenskih družin, ki
kljub svojim talentom nimajo pravih sredstev, da bi jih uspeli razviti, bomo podarili novo
možnost na poti uresničitve svojih potencialov. Želimo namreč, da bi zrastli v samostojne
ljudi, ki bodo razvili čut do drugega in jim ne bo vseeno za svojo skupnost.
Zbrana dobrodelna sredstva bomo namenili slovenskim družinam, ki so se zaradi
nepredvidljivih in nesrečnih dogodkov znašle v stiski. S podarjenimi sredstvi bodo lažje
stopili na pot primernega in kvalitetnega življenja.
Za več informacij se lahko obrnete na spletno stran lmb.skavt.net
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T: 031 210 944

lmb.skavt.net

