
Přijmout u sebe doma cizince, to je výzva! 

Kdo z nás by trochu neváhal? Kdo by z toho nechtěl 
vycouvat? A přesto my, bratři z Taizé, můžeme říct, že 
nás přijímání mladých lidí na našem kopci v průběhu 
celého roku naplňuje. Dostáváme stejně, jako dáváme. 
Pohostinnost nám otevírá nové obzory, přetváří nás 
a dává nám radost ze života. Nedělejme si starosti, že 
nemáme dostatek prostředků, abychom mohli někoho 
přijmout. Prostota a nutnost improvizace vzniku 
společenství nebrání, spíš naopak. A kde zakoušíme 
společenství, tam se může zrodit naděje.

bratr Alois, představený komunity Taizé

KONTAKT:

Centrum příprav – Kafkův dům
Otevřeno od úterý do soboty, 10:00–12:00 a 14:00–18:00
Taizé – Praha, nám. Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha 1

Rádi vás uvidíme!

+420 226 633 988

info@taizepraha.cz

www.taizepraha.cz

www.facebook.com/TaizePraha2014

PRAVIDELNÉ SPOLEČNÉ MODLITBY:

Zveme všechny na pravidelné modlitby s bratry z Taizé, které  
se budou konat až do evropského setkání v centru Prahy.

Podrobnosti o místu a čase: 
www.taizepraha.cz/pravidelnemodlitby

Potřebujeme vás!

2 m2 místa doma na podlaze 
 = 1 ubytovaný mladý člověk!

Workshopy s biblickou a duchovní tematikou, tema-
tikou sociální angažovanosti, Evropy, hudby, umění, 
dějin Prahy apod. se budou konat na různých mís-
tech v Praze a v halách výstaviště.

Všichni obyvatelé Prahy a jejího okolí bez ohledu na věk se mohou zúčastnit všech částí programu, aniž 
by potřebovali vstupenku nebo se museli předem hlásit (předem registrovat se musejí pouze mladí lidé 
z jiných regionů).

Podrobnosti budou zveřejněny v průběhu  
prosince na adrese: 

www.taizepraha.cz/workshopy

Poznámka: 
Časové rozvržení je provizorní. 
Konečná verze programu bude k dispozici v prosinci.

Aktuální program na adrese: 
www.taizepraha.cz/program

Podrobnosti na adrese: 
www.taizepraha.cz/prijmouthosty

Podrobnosti na adrese: 
www.taizepraha.cz/modlitby

Seznam hostitelských společenství: 
www.taizepraha.cz/spolecenstvi

Přijmout u sebe doma mladé lidi může být jedním 
z nejhezčích způsobů, jak se setkání zúčastnit. Mla-
dí účastníci (většinou ve věku 17–35 let) si přivezou 
spacáky a karimatky. Potřebují jenom jednoduchou 
snídani. Po snídani odjedou a okolo 22:00 se zase 
vrátí. 1. ledna můžete pozvat své hosty na oběd. Vře-
lé přijetí je o tolik důležitější než luxus! 

V poledne: v úterý (30. 12.) a ve středu (31. 12.) 
v chrámech centra Prahy
Večer: od pondělí do čtvrtka (29. 12. – 1. 1.)

Mladí lidé stráví čtyři dopoledne setkáváním se 
v hostitelském společenství, které je nejblíž jejich 
ubytování. Po ranní modlitbě se budou konat se-
tkání s místními lidmi, kteří se angažují v různých 
projektech ve svém okolí, a sdílení v mezinárodních 
diskusních skupinkách. Také vy jste srdečně zváni 
k účasti. 

Zúčastnit se společných 
modliteb

Zapojit se v hostitel-
ském společenství

Zúčastnit se  
workshopů

Přijmout
hosty

Pomoc s přípravou
Už během měsíců příprav setkání jsou potřeba lidé, kteří mohou dělat nejrůznější úkoly: organizátoři uby-
tování, hudebníci, překladatelé, lidé, kteří vaří čaj a kávu, a spousta dalších. 

Podrobnosti na adrese:         www.taizepraha.cz/pomocspripravou

Předběžný
program
setkání

Jak se zúčastnit
evropského setkání?

Na konci tohoto roku přijedou desetitisíce mladých 
lidí ze všech evropských zemí i z dalších světadílů 
do Prahy a zúčastní se zde evropského setkání mla-
dých, které se uskuteční od 29. prosince 2014 do 
2. ledna 2015.

Komunita Taizé toto setkání připravuje na pozvání 
církví zastoupených v Praze a ve spolupráci s nej-
různějšími místními křesťanskými společenstvími 
i s dalšími obyvateli Prahy a jejího okolí.

Pondělí 29. prosince 2014 
Dopoledne příjezd mladých lidí 
17:30 večeře*
19:00 večerní modlitba**
okolo 22:00 návrat do míst ubytování

Úterý 30. a středa 31. prosince 2014
8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství, 
následuje setkání ve skupinkách 
Oběd 
13:00 polední modlitba v chrámech v centru Prahy
Odpoledne: workshopy
17:30 večeře*
19:00 večerní modlitba**
31. prosince: 23:00 v hostitelských společenstvích 
noční modlitba za mír a „festival národů“, 
okolo 2:00 návrat do míst ubytování

Čtvrtek 1. ledna 2015
Ranní bohoslužby místní církve, poté společný 
oběd u hostitelů
Odpoledne: setkání organizované podle zemí na 
výstavišti nebo na různých místech Prahy
17:30 večeře*
19:00 večerní modlitba**, okolo 22:00 návrat do 
míst ubytování

Pátek 2. ledna 2015
8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství, 
potom odjezd

  *   večeře a balíček s obědem na další den se bude vydávat  
ve výstavních halách PVA EXPO PRAHA v Letňanech

**   večerní modlitby se budou konat na výstavišti v Letňanech 
a zároveň v katedrále

Vše začalo v roce 1940, kdy pětadvacetiletý bratr 
Roger odešel ze svého rodného Švýcarska, aby se 
usadil ve Francii, rodné zemi své matky, se záměrem 
vytvořit zde komunitu. Byla druhá světová válka. Ve-
snička Taizé měla vhodnou polohu k přijímání váleč-
ných uprchlíků. Byli to většinou Židé.
O Velikonocích v roce 1949 se prvních sedm bratrů 
komunity zavázalo ke společnému životu v celibátu 
a ve velké prostotě.
Komunitu Taizé dnes tvoří víc než sto bratří pochá-
zejících z asi třiceti různých národů, katolíků i růz-
ných protestantských vyznání. Bratři se živí výhrad-
ně svou prací a nepřijímají žádné dary. Někteří bratři 

žijí ve skupinkách v chudých částech Asie, Afriky 
a Latinské Ameriky.
Během let počet návštěvníků Taizé stále vzrůstá. 
Každý týden se zde shromažďují mladí z různých 
kontinentů. Ve společenství s ostatními zde hledají 
smysl svého života. Všichni jsou zváni, aby po návra-
tu domů začali uskutečňovat to z evangelia, co po-
chopili, a aby se stali nositeli pokoje a smíření mezi 
těmi, kdo žijí v jejich okolí.
Bratr Roger byl zabit ve věku 90 let během večerní 
modlitby dne 16. srpna 2005. Od té doby je před-
staveným komunity bratr Alois, kterého bratr Roger 
určil za svého nástupce.

Taizé a setkání mladých
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Evropské setkání není nějaká konference. Mladí lidé, 
kteří přijedou, nepatří k nějaké politické ideologii 
nebo hnutí, nejde o žádný finanční zájem. Pocházejí 
z různých církví a křesťanských tradic. Někteří z nich 
říkají, že v Boha nevěří. 

Aby mohli přijet, musí překonat geografické i lidské 
hranice. Nepřijedou proto, aby se utápěli v pesimis-

Od 29. prosince se budou městem pohybovat davy 
mladých lidí, které zaplní místní chrámy. Večer se 
haly v Letňanech, které obvykle bývají naplněné 
vystavovaným zbožím a kde se podepisují smlou-
vy, promění v místa modlitby. Společná modlitba 
je srdcem setkání. Desetitisíce mladých lidí sedí na 
zemi. Začne tichá píseň, v několika různých jazycích 
se přečte pár vět z Bible a následuje dlouhá chvíle 

Kde dnes vzít odvahu k angažování se ve společnosti? 
Je naivní věřit, že společnost může být lidštější? 
Kde můžeme najít důvody k naději, které přesahují pesimismus a lhostejnost?

Kde hledat pokoj ve shonu každodenního života? 
Jak rozvíjet vnitřní život ve světě, kde tolik záleží na zevnějšku?

mu, ale aby zahlédli znamení naděje a připravili se 
na rozhodnutí angažovat se v místech, kde žijí.

Abychom jim pomohli a povzbudili je, bude dopoled-
ní program věnován objevování míst naděje, konkrét-
ních iniciativ a lidí kolem nás, kteří se na nich podílejí. 
Proto je důležité, abychom před setkáním začali spo-
lečně taková znamení v našem okolí hledat.

ticha, kdy všichni setrvávají v rozjímání. Jednodu-
chost použitých gest a slov otvírá prostor svobodě, 
ve které můžeme zažívat vnitřní pokoj.

Společná modlitba přetváří každodenní život. Je tu 
životní síla, která přesahuje stres, zábavu nebo vý-
konnost za každou cenu. V srdci každého člověka, 
tam, kde jsme nejvíc sami sebou, na nás čeká Bůh.

Znamení nadějeTicho ve městě

Letos na podzim jsou mladí i starší lidé ze všech 
částí Prahy i z měst a vesnic jejího okolí zváni, aby 
společně se svými místními společenstvími připra-
vili příjem pro mladé lidi, kteří přijedou z celé Evropy. 
Budou hledat, co je spojuje, ne to, co je rozděluje. 
Chceme jim nabídnout skutečnou pohostinnost. 
Výzvou bude vydat se k ostatním, spolupracovat 

Co je pro nás tak důležité, že bychom to chtěli sdílet s těmi, kteří přijedou? 
Jak můžeme v naší čtvrti nebo vesnici vytvářet atmosféru otevřenosti a pohostinnosti? 
Můžeme vykročit k lidem, kteří bydlí v naší blízkosti, ale které neznáme?

s lidmi dobré vůle a najít dostatečný počet míst 
ubytování.

Když otevřeme příbytek lidem, které neznáme, a na-
bídneme jim na několik dnů pohostinnost, může 
nám to pomoct vidět svůj každodenní život v novém 
světle.

Jít k ostatním

Mladí hosté přijedou z celého kontinentu, od Portu-
galska a Španělska po Ukrajinu a Rusko, od Švédska 
a Norska po Bulharsko a Itálii. Někteří přijedou také 
z dalších světadílů. Nebudou řečnit o Evropě, ale 
budou spolu pět dnů žít. Díky nabízené pohostin-
nosti budou mít jedinečnou příležitost objevovat, 

V Evropě často dominují ekonomické a technické otázky. Jak můžeme přispět k tomu, aby byla 
v Evropě obnovena pouta solidarity? Jak si můžeme hlouběji uvědomovat, že Evropa je budována 
nadáním a zkušenostmi všech jejích částí?

že vztahy mezi lidmi jsou silnější než napětí, ať už 
stará nebo nová.

Sdílený život může vyústit v mír. Porozumění mezi 
národy nepotřebuje ani tak nějaké velkolepé akce 
jako spíš každodenní sdílení života.

Obnovit pouta 
solidarity v Evropě

CESTY DŮVĚRY
E v r o p s k é  s e t k á n í  m l a d ý c h
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