
Заявка на прийом паломників

Ім’я _____________________________________

Прізвище _________________________________

Рік народження ___________________________

Номер телефон (домашній)
__________________________

Номер телефону (мобільний)
__________________________

E-mail адреса
_________________@_________________

Вулиця / #
__________________________________________

Поштовий індекс / Місто 
_________________________________________

Найближча трамвайна зупинка
___________________________

Найближча автобусна зупинка
___________________________

Ви можете віддати цю форму волонтерам на
місці, або ж надіслати нам поштою.

www.taize.fr/lviv

www.taize.fr/lviv

Додаткова інформація
Для того, щоб запропонувати свою допомогу в цій 
великій пригоді довіри, стежте за оновленнями на
www.taize.fr/lviv або напишіть нам на lviv@taize.fr

Чекаємо на вас
Щодня з 18:00 до 20:00 волонтери із
команди Тезе готові відповісти на усі

запитання. Запрошуємо до нашого
офісу за адресою: вул. Пекарська, 13. 

Далі контакти

 Телефон +380 731 397 192
 Веб-сайт www.taize.fr/lviv 
 Електронна пошта lviv@taize.fr 
 Адреса Пекарська, 13, 79000 Львів

Фотографії: Том Карлсон /
офіційна сторінка Львова (внизу) / Веся Клеменс

На запрошення 
Християнських Церков 
і за підтримки 
Львівської міської ради

Паломництво
Довіри в Україні

Наприкінці квітня спільнота Тезе 
зустрінеться в Україні 
разом із юнацтвом різних країн. 
Молоді люди приїдуть до міста Лева, 
аби провести кілька днів у спільній 
молитві та спілкуванні. 



Програма
П‘ятниця, 27 квітня

✗ Приїзд учасників та привітання
✗ Спільна молитва наприкінці дня
✗ Перша ночівля в приймаючих сім’ях

Субота, 28 квітня
✗ Сніданок в сім’ях
✗ Малі групи ділення в центрі міста
✗ Обідня молитва, опісля обід
✗ Семінари
✗ Вечеря в різних храмах

Неділя, 29 квітня
✗ Участь в літургії у храмах Львова
✗ Обід в приймаючих сім’ях
✗ Семінари
✗ Вечеря, молитва в центральному холі

Понеділок, 30 квітня
✗ Сніданок в сім’ях
✗ Малі групи ділення в центрі міста
✗ Обідня молитва, опісля обід
✗ Семінари
✗ Вечеря, молитва в центральному холі

Вівторок, 1 травня
✗ Сніданок в сім’ях
✗ Завершуюча молитва та спільна зустріч
✗ Від’їзд

“Нам потрібна ваша допомога!”

Цей буклет для жителів міста Львова, 
котрі готові прийняти у себе вдома молодь, 
що братиме участь в зустрічі Тезе.

✔ Молоді паломники прибудуть у п’ятницю, 27 
квітня, після обіду або ввечері.

✔ Було б чудово, якби Ви змогли запропонувати 
Вашим гостям простий сніданок щоранку, а в 
неділю (29 квітня) - обід. Іншими прийомами 
їжі опікуватиметься Тезе.

✔ Кожного ранку молодь залишатиме Ваш дім 
між 8:30 та 9:30 та повератиметься після 20:30.

✔ За можливості, ми просимо паломників 
починати їхній день короткою та простою 
молитвою вдома, що включатиме кілька 
пісень Тезе, читання Біблії та час тиші. Якщо це 
змусить Вас почуватись некомфортно, не 
турбуйтесь: ми подбаємо про загальне місце 
зустрічі. Ви та учасники зможуть помолитись 
разом тут. 

Один із волонтерів команди “прийому” 
зв’яжеться з Вами після заповнення цієї заявки. 
Якщо у Вас виникли запитання, просимо 
дізнатись інформацію під час телефонного 
дзвінка або ж написати листа на електронну 
скриньку lviv@taize.fr 

Я б хотів прийняти в моєму домі ...
○ 2 молодих людей
○ 3 молодих людей
○ 4 молодих людей
○ більше

Я готовий/готова прийняти молодих людей, 
які розмовляють …

○ Українською
○ Польською
○ Російською
○ Англійською
○ Будь-якою іншою мовою

Я б хотів/хотіла, щоб молоді люди проводили 
ранкову молитву в моєму домі.

○ так ○ у місці загальної зустрічі

Коментарі


