Taizé Praha – Cesty důvěry
Evropské setkání mladých
Ve dnech 29. prosince 2014 až 2. ledna 2015 se po 24 letech stala Praha
místem setkání mladých z celé Evropy.
V naší škole bylo ubytování cca 200 mladých z 10 zemí Evropy, pro informaci
uvádíme spektrum:
Země
Švýcarsko
Gruzie
Chorvatsko
Bělorusko
Itálie
Litva
Německo
Francie
Ukrajina
Polsko

Počet
účastníků
1
1
5
11
12
12
23
27
36
83

Bratr Alois

Den před příjezdem účastníků do školy přijel tým zkušených „harcovníků“ (asi
8 mladých z Polska, Chorvatska a Ukrajiny), kteří vše připravili. Z naší strany
pomáhala skupinka našich studentů, kteří zajišťovali podávání snídaní, všemožný
servis a ještě stíhali si s hosty popovídat.
Program účastníků probíhal následovně:
-

7:30 snídaně
8:30 modlitba v atriu školy
9:30 workshopy (skupinky podle jazyka, témata, která je zajímají)
11:30 odjezd do centra Prahy, na některý z workshopů podle nabídky
18:00 večeře v Letňanech a převzetí balíčku s jídlem na další den
19:00 společné setkání s modlitbou na výstavišti v Letňanech
21:00 až 23:00 příjezd do školy, čaj
23:30 „večerka“, silencium - (k našemu překvapení dodržovali ochotně)
večerka se netýkala Silvestra

Při organizaci těchto setkání jsou mladí většinou rozděleni do rodin a škol tak,
aby se navzájem neznali a vytvářeli nové vztahy. Přáli bychom vám vidět zábavu,
která vznikla při silvestrovském představování jednotlivých zemí.
Díky paní profesorce Jirouškové nám bylo umožněno se účastnit večerního
programu na Nový rok v Letňanech. Při slavnosti světla měl promluvu bratr Alois
(nástupce zakladatele br. Rogera). Protože nás všechny v promluvě vybízí vyjít ze
zaběhlých stereotypů, uvádíme pro zamyšlení text celý.

Dohled a starost o „tézáky“ byly hodně náročné, ale stálo to za to. Celá akce
je pro nás posilou a naznačuje řešení problémů dnešní doby. Věříme, že zde je klíč
ke štěstí mladých, jejich vztahů s ostatními, jejich víry a jejich štěstí.
Za zúčastněné Otto Böhm
Následuje pár fotografií z akce

Dobrovolníci gymnázia

Pravidelné ranní modlitby v prayer room (v atriu)

Snídaně v jídelně

Novoroční mše svatá v atriu školy

