
Program setkání

PONDĚLÍ 29.   PROSINCE

Dodržujte důsledně pokyny týkající se vašeho hostitelského společenství, j ízdní řády
a  dopravní prostředky stejně jako časy a  místa společných modliteb, které najdete
v  rozcestníku („itinerarium“).

Věnujte pozornost především údajům o  místech odjezdu zvláštních autobusů a  jejich
jízdním řádům.

Dopoledne účastníci cestují do hostitelských společenství.

Odpoledne odjezd na výstaviště (Letňany). Dodržujte důsledně pokyny ohledně dopravy
mezi hostitelským společenstvím a  Letňanami (nebo katedrálou), které jste dostali.

Od 17:30 do 18:15
Výdej jídla na místě, které máte uvedeno v  rozcestníku („itinerarium“). Nezapomeňte
si tašku nebo pytlík, lžíci a  hrnek. Ti, kdo se budou modlit večer v  Letňanech, se mohou
najíst v  hale  1.

19:00

Místo najdete v  rozcestníku („itinerarium“).

Noty ke zpěvům a  program modlitby najdete na konci této brožury.

Čtení

(J  1, 35–39)



V  druhé části modlitby:

promluva bratra Aloise (překlady textu jsou k  dispozici u  vchodu),
následuje modlitba okolo kříže.

Poté návrat do míst ubytování. S  ohledem na hostitelské rodiny se prosím
nevracejte pozdě.

Dodržujte důsledně pokyny ohledně dopravy, které jste dostali. Zvláštní
autobusy na vás nebudou čekat.

ÚTERÝ 30.   PROSINCE

8:30

Ranní modlitba v  hostitelském společenství

Píseň: „Každý den“ („El Senyor“)

z  Žalmu 92
1. Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy.
2. Hlásáme zrána tvoje milosrdenství a  v  noci tvou věrnost.
3. Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou.
4. Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké!
5. Hospodin je přímý, skála má, a  podlosti v  něm není.

Čtení

(Mt 5, 13–16)

Píseň: „Aber du weißt“

Ticho

Modlitba: Ježíši Kriste, chudí pastýři tě nalezli v  jesličkách. Přijď a  dej ,
abychom se přibližovali k  jasu tvé přítomnosti ukryté v  nás. A  naše srdce ti
mohou říct: Ježíši, má radosti, má naděje, můj živote.



Přímluvy
1. Bože, náš Otče, naplňuj náš život svým milosrdenstvím a  dej, abychom uměli
velkoryse odpouštět.
2. Za ty, kdo nemohou uvěřit, a  za všechny, kdo zasvětili své životy službě
druhým, Pane, prosíme tě.
3. Za církev, kvas společenství: rozjasni nad ní, Pane, svou tvář.
4. Kriste, světlo z  nebe, přijď a  navštiv všechny, kdo jsou v  temnotách. Ukaž jim
cestu své lásky.
5. Veď nás svým Duchem, abychom naplňovali vůli tvé lásky; dej nám nové
srdce.

„Otče náš“

Písně

Objevování místních společenství a  setkání ve skupinkách:

Ve skupinkách se nejprve představte. Přečtěte první z  Podnětů pro rok 2015 „Sdílet
s  těmi, kdo nás obklopují, chuť do života“ a  úryvek z  Bible, který se četl při ranní
modlitbě (Mt  5, 33–16). Následuje čas sdílení, v  němž vám mohou pomoci tyto otázky:

Oběd z  balíčku, který jste dostali včerejší večer, si můžete společně sníst v  hostitelském
společenství, nebo pokud na to není dost času, ve vlaku či zvláštním autobuse.



13:00

Místo najdete v  rozcestníku („itinerarium“).

Čtení

(Mt  5, 23–24)

Na závěr modlitby  – krátká promluva jednoho z  bratří z  Taizé:

15:00

Workshopy

Dodržujte pokyny uvedené u  každého tématu. Všechny budou tlumočeny do angličtiny
a  češtiny. Pokud potřebujete tlumočení do jiného jazyka, neváhejte oslovit tým
dobrovolníků.









Od 17:30 do 18:15
Výdej jídla na místě, které máte uvedeno v  rozcestníku („itinerarium“). Dostanete také
balíček s  j ídlem na zítřejší oběd. Ti, kdo se budou modlit večer v  Letňanech, se mohou
najíst v  hale  1 nebo hale  5C-D.



19:00

Místo najdete v  rozcestníku („itinerarium“).

Čtení

(Mt 13, 31–32)

V  druhé části modlitby:

promluva bratra Aloise, po které následuje modlitba okolo kříže.

STŘEDA 31.   PROSINCE

8:30

Ranní modlitba v  hostitelském společenství

Píseň: „Cantarei ao Senhor“

z  Žalmu 36
1. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká
mraků.
2. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, zachraňuješ lidi i  dobytek,
Hospodine.
3. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých
křídel.
4. Osvěžují se tím nejtučnějším z  tvého domu, z  potoka svých rozkoší jim napít
dáváš.
5. U  tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

Čtení

(Mt  5, 3–10)



Píseň: „Před tebou“ („La ténèbre“)

Ticho

Modlitba: Bože milosrdenství, osvěcuješ naše srdce nečekaným světlem. A  tak
objevujeme, že i  když v  nás může zůstat kousek temnoty, v  každém člověku je
především tajemství tvé přítomnosti.

Přímluvy
1. Za křesťany, aby žili své povolání v  radosti, Pane, prosíme tě.
2. Za děti a  za ty, kdo jim pomáhají důvěřovat v  Boha, Pane, prosíme tě.
3. Za ty, kdo se snaží odpustit, Pane, prosíme tě.
4. Za ty, kdo hledají pravdu: vědce, soudce, učitele a  umělce, Pane, prosíme tě.
5. Za všechny, kdo o  tobě vydávají svědectví způsobem života, Pane, prosíme tě.

Otče náš

Písně

Setkání ve skupinkách:

Přečtěte si třetí podnět z  Podnětů pro rok 2015 a  úryvek z  Bible, který se četl při ranní
modlitbě (Mt  5, 3–10). Následuje čas sdílení, v  němž vám mohou pomoci tyto otázky:

Oběd z  balíčku, který jste dostali včerejší večer, si můžete společně sníst v  hostitelském
společenství, nebo pokud na to není dost času, ve vlaku či zvláštním autobuse.



13:00

Přesné místo najdete v  rozcestníku („itinerarium“).

Čtení

(Iz  11, 6–9)

V  závěru modlitby krátká promluva jednoho z  bratří z  Taizé:

15:00

Workshopy

Dodržujte pokyny uvedené u  každého tématu. Všechny budou tlumočeny do angličtiny
a  češtiny. Pokud potřebujete tlumočení do jiného jazyka, neváhejte oslovit tým
dobrovolníků.









Od 17:30 do 18:15
Výdej jídla na místě, které máte uvedeno v  rozcestníku („itinerarium“). Ti, kdo se budou
modlit večer v  Letňanech, se mohou najíst v  hale  1 nebo hale  5C–D.

19:00

Místo najdete v  rozcestníku („itinerarium“).

Čtení

(Mk  4, 35–41)

Během modlitby

promluva bratra Aloise, po které následuje modlitba okolo kříže.



Večer 31.   prosince je městská hromadná doprava v  Praze a  jejím okolí velmi
omezená. Zkontrolujte v  rozcestníku („itinerarium“), jestli v  něm nejsou
uvedeny zvláštní pokyny pro využití dopravy 31.   prosince večer.

Ve 23:00

V  hostitelských farnostech se koná noční modlitba za mír ve společenství
s  trpícími národy, po níž následuje „festival národů“.

Písně: „Laudate Dominum“ a  „Staňte se solí země“

Vstupní modlitba: Duchu svatý, ty jsi stále s  námi a  v  nás. Probouzíš v  nás
schopnost údivu. Chtěli bychom přijmout vše, co nám dáváš. Naplňuješ nás
nadějí, takže můžeme být nablízku trpícím. Dej všem lidem svůj pokoj a  dej ,
aby nás tvůj dobrotivý dech vedl kupředu.

Píseň: „Vieni Spirito Creatore“

z  Žalmu 68
1. Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, jásotem ho oslavujte.
2. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh.
3. Bůh, jenž osamělé usazuje v  domě, vyvádí vězně k  šťastnému životu.
4. Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása.
5. Království země, zpívejte Bohu, zapějte žalmy Panovníku.

Čtení

(Mt 25, 31.34–40)

Píseň: „De noche“

Ticho

Přímluvy
1. Za válčící národy po celém světě, za politiky a  za to, aby povstali muži i  ženy
míru a  aby je bylo slyšet, Pane, prosíme tě.
2. Za děti a  mladé lidi, kteří se stali oběťmi války: aby našli bratry a  sestry, kteří
by pomohli uzdravit jejich rány. Kéž jim vštípí naději v  pokojnou budoucnost,
Pane, prosíme tě.



3. Za křesťany ve Svaté zemi, v  Sýrii, Iráku a  Středním východě: ať ve strastech
neztratí odvahu a  čerpají sílu ze vzkříšeného Krista, Pane, prosíme tě.
4. Za setkání židovských, křesťanských a  muslimských věřících: ať každé z  nich
podněcuje dar pokoje a  stále hlubší vědomí toho, že jsme bratry a  sestrami,
Pane, prosíme tě.
5. Za nás všechny: abychom neúnavně hledali pokoj a  spravedlnost v  sobě,
s  našimi milovanými, v  našich farnostech a  sborech, v  našich společenstvích
a  církvích, Pane, prosíme tě.

Otče náš

Píseň: „Bóg jest miłoscią“

Modlitba: Bože, který miluješ všechny lidi, chtěli bychom žít den co den ve
společenství s  tebou, v  tichu a  lásce.

Písně

ČTVRTEK 1.   LEDNA

Bohoslužba v  hostitelských společenstvích

Rozpis časů a  míst bohoslužeb jiných denominací, než jaké je vaše hostitelské
společenství, je k  dispozici na informacích.

Při ranní bohoslužbě v  hostitelském společenství mohou být využity některé
z  následujících prvků:

z  Žalmu 67
1. Kéž je nám Bůh milostiv a  dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou
tvář!
2. Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
3. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
4. Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ
národy země.
5. Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje
požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!



Čtení

(Lk  2, 15–21)

Přímluvy
1. Za ty, kdo pracují pro jednotu v  lidské rodině, Pane, prosíme tě.
2. Za oběti předsudků a  za opovrhované lidi, Pane, prosíme tě.
3. Za ty, kdo pochybují o  Božím odpuštění, Pane, prosíme tě.
4. Ať jsou křesťané přáteli těch, kdo jsou na okraji naší společnosti, Pane,
prosíme tě.

Oběd s  místními obyvateli. Pokud máte společné ubytování, zeptejte se
koordinátora, kde máte jíst oběd.

15:00

Regionální setkání: „Na cestě k  nové solidaritě“

Toto setkání vedené bratry z  Taizé je příležitostí hledat cesty, jak pokračovat v  „pouti
důvěry“ po návratu domů.



Od 17:30 do 18:15
Výdej jídla na místě, které máte uvedeno v  rozcestníku („itinerarium“). Dostanete také
balíček s  j ídlem na zítřejší cestu.

19:00

Místo najdete v  rozcestníku („itinerarium“).

Čtení

(J  20, 19–22)

V  druhé části modlitby:

slavnost světla a  promluva bratra Aloise, po které následuje modlitba
okolo kříže.

PÁTEK 2. LEDNA

8:30

Bohoslužba v  hostitelských společenstvích

Píseň: „Staňte se solí země“

z  Žalmu 136
1. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
2. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné.
3. Svůj lid vodil pouští, jeho milosrdenství je věčné.
4. Veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho milosrdenství je věčné.
5. Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné.



Čtení

(1  Te  5, 16–24)

Píseň: „Vieni Spirito Creatore“

Ticho

Modlitba: Ty nám žehnáš, Bože naděje, a  svým Svatým Duchem nás vedeš
k  tomu, abychom milovali a  vyjadřovali to svým životem.

Přímluvy
1. Za církev, za farnosti a  všechna křesťanská společenství Prahy a  jejího okolí,
Pane, prosíme tě.
2. Za ty, kdo se snaží objevit, co od nich Bůh očekává, Pane, prosíme tě.
3. Za ty, se kterými se jedná nespravedlivě a  kdo trpí na svém pracovišti, Pane,
prosíme tě.
4. Za ty, kdo nabízejí svou společnost starším lidem, za ty, kdo pracují
v  nemocnicích a  v  domovech důchodců, Pane, prosíme tě.
5. Za ty, kdo usilují o  smíření a  pokoj mezi lidmi a  národy, Pane, prosíme tě.

„Otče náš“

Písně

Od 12:00
Odjezd autobusů. Místo odjezdu je pro každou zemi jiné.




