
Evropské setkání mladých

29. prosince 2014 – 2. ledna 2015

Evropská setkání
Evropská setkání se konají od roku 1978. Minulý rok se setkání konalo ve
Štrasburku, před tím v Římě (2012), v Berlíně (2011) a na mnoha dalších
místech. Už jednou se konalo v Praze: v roce 1990, v roce velkých změn.
Čeká se, že na toto setkání přijede do Prahy 20–25 tisíc účastníků z celé
Evropy.  Setkání  se  uskuteční  v Praze  na  pozvání  České  biskupské
konference a Ekumenické rady církví v ČR. Mladí lidé, kteří  na setkání
přijíždějí, netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry tím, že se snaží
prohloubit svůj vnitřní život a zároveň podporovat solidaritu napříč našimi
rozdělenými společnostmi.

Komunita Taizé
Komunitu Taizé tvoří přibližně sto bratří z více než třiceti zemí a z různých
křesťanských  denominací.  Komunita  chce,  aby  byl  její  život  znamením
smíření mezi rozdělenými křesťany a mezi národy. Bratři žijí výhradně ze
své práce; nepřijímají žádné dary.

Setkání v Praze na konci tohoto roku
Komunita  Taizé  toto  setkání  připravuje  ve  spolupráci  s místními
přípravnými  týmy po celé  Praze i  v  jejím okolí.  Všichni  obyvatelé  jsou
zváni, aby přijali účastníky ve svém domově. Program setkání se skládá
ze  sdílení  myšlenek  a zážitků  v mezinárodních  skupinkách,  společné
modlitby a tematických setkání. Dopoledne se bude program odehrávat ve
farnostech,  sborech  a  školách,  v poledne  se  mladí  lidé  shromáždí  ve
velkých chrámech v centru Prahy a večer na výstavišti v Letňanech (PVA
EXPO PRAHA).

Obyvatelé Prahy a okolí  se budou moct do programu zapojit  bez
ohledu na věk, aniž by potřebovali nějakou vstupenku nebo aniž by
se museli předem přihlašovat.

Taizé, přípravné centrum – Kafkův dům, nám. F. Kafky, Praha
Otevřeno od 25. září, úterý–sobota: 10:00–12:00 a 14:00–18:00.
Přijďte nás navštívit, rádi vás uvidíme!

Poštovní adresa: Taizé – Praha, nám. Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha 1

E-mail: info@taizepraha.cz      •      Tel: +420 226633988

Web: www.taizepraha.cz    •    www.facebook.com/TaizePraha2014
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formulář pro
hostitele

Pokud  můžete  pomoct  s  ubytováním  na  evropském  setkání,  vyplňte
prosím tento formulář a odevzdejte jej místnímu přípravnému týmu nebo
jej  odešlete  na  adresu  uvedenou na druhé straně.  Můžete  také použít
online formulář na stránce www.taizepraha.cz.

Příjmení:                           Jméno:                                              

Adresa (včetně PSČ):        

Město (+městská část): 

Telefon:        Mobilní telefon:                 

E-mail: 

Farnost/sbor apod.:                    

Můžeme ubytovat až ____ osob(y)

 Je možné, aby hosté přijeli už 27. prosince:
[   ] ano   [   ] ne

 1. ledna můžeme hostit _____ lidí na oběd.

Poznámky (např. jestli máte postele…):

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mladí  účastníci  (ve  věku  17–35  let)  si  přivezou  spacáky  a  karimatky,
můžou  spát  na  zemi.  Vřelé  přijetí  je  důležitější  než  fyzické  pohodlí.
Potřebují jenom jednoduchou snídani každé ráno. Celý den budou venku
na  evropském  setkání,  vracet  se  budou  po  večerní  modlitbě
(v Letňanech), kolem 22:00. 1. ledna je můžete pozvat na oběd.
Místní přípravný tým se s vámi spojí kvůli domluvení podrobností.

Kontakt na místní přípravný tým: 


