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ZA TAJEMSTVÍM BETLÉMSKÉ HVĚZDY
Obnovená premiéra pořadu, nyní v novém projekčním systému SkySkan Definiti
K neodmyslitelným vánočním symbolům patří betlémská hvězda v podobě komety nad
jesličkami. Jedinou původní zprávu o „Hvězdě nad Betlémem“ nacházíme v Novém zákonu
v Evangeliu podle Svatého Matouše:
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě
za dnů krále Heroda, hle, mudrci od
východu se objevili v Jeruzalémě a ptali
se: Kde je ten právě narozený král
Židů? Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a
s ním i celý Jeruzalém. Svolal proto
všechny velekněze a zákoníky lidu a
vyptával se jich, kde se má Mesiáš
narodit. Oni mu odpověděli: „V judském
Betlémě, neboť tak je psáno u proroka.“
Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a
podrobně se jich vyptal na čas, kdy se
hvězda ukázala. Potom je poslal do
Betléma a řekl: „Jděte a
pátrejte
důkladně po tom dítěti; a jakmile je
naleznete, oznamte mi, abych se mu i já
šel poklonit.” Oni krále vyslechli a dali se
na cestu.
A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho
matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary.

Co přivedlo mudrce do Betléma? Jaký to byl tajemný úkaz, který dnes známe jako
„betlémskou hvězdu“? Byla to neznámá kometa, výbuch supernovy, neobyčejné seskupení
planet nebo něco docela jiného? Je vůbec možné po tak dlouhé době vyřešit tuto záhadu,
která po staletí fascinovala křesťanský svět?
Společně se zamyslíme nad známými i méně známými fakty a pod hvězdnou oblohou se
pokusíme najít odpovědi na dávné otázky, týkající se astronomických symbolů Vánoc.
Pořad „Za tajemstvím betlémské hvězdy“, namluvený Radovanem Lukavským, uvádíme
v obnovené premiéře pro nový projekční systém SkySkan Definiti od 25.12.2009 .
Další informace na www.planetarium.cz
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