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Од 1940. до 2015. …

 
У августу 1940. године, на почетку Другог светског 
рата, брат Роже је дошао у село Тезе. Са свега 25 
година,  он је поставио темеље заједнице која 
је требала да представља пример заједништва, 
квасац помирења у људској породици.

 
„Од моје младости, мислим да ме никада није 
напустила интуиција да је живот у заједници 
могао да буде знак да је Бог љубав, и само 
љубав. Мало по мало, у мени расте уверење 
да је неопходно стварање заједнице са 
браћом одлучном да дају читав свој живот, 
и који настоје да се увек разумеју и помире: 
заједница где ће доброта срца и једноставност 
бити у средишту свега.“ Брат Роже

 
Данас заједница у Тезеу сабира око стотину браће, 
католика и протестаната различитог порекла, из 
скоро тридесет земаља.

Брат Роже је умро, у 90. години, 16. августа 2005. 
Убијен је током вечерње молитве од стране 
ментално ослабљене особе.

Током 2015. године, заједница прославља 75 година 
од свог оснивања и позива на сећање на оснивача, 
100 година од његовог рођења и 10 година његове 
смрти.

Уочи 2015. године, брат Алојз, наследник брата Рожеа 
као приор заједнице, предложио је трогодишњи 
пут да се обнови, у светлости Еванђеља, наша 
посвећеност  људској солидарности.

Окупљање за нову солидарност
Од недеље 9. до недеље 16. августа 2015.

Централна тачка прославе 2015. године, ова 
седмица ће такође бити завршетак трогодишњег 
пута трагања за „нову солидарност“.

Млади између 18 и 35 година су позвани, у што 
већем броју, да дођу у Тезе током ове седмице.

Долазак се очекује у недељу, 9. августа, између 
14 и 18 часова. Могуће је направити и  ходочашће 
пешачењем од Клинија или Корматина. Полазак је 
у недељу 16. августа, после 19 часова.

Библијска разматрања и тематске радионице 
са предавачима из различитих Цркава и са 
различитих  континената. Петком, молитва пред 
Крстом. Суботом вече, свечана прослава светлости 
Васкрсења на отвореном.

Ове седмице,  од 9. до 16. августа, посебна пажња ће 
се посветити особама у тешким ситуацијама широм 
света. Захваљујући фонду солидарности, особе свих 
социјалних стања провешће недељу дана заједно у 
Тезеу.

Благодарна молитва у спомен брата Рожеа
Sunday 16 August 2015, 4pm

Молитва отворена за све, у присуству црквених 
великодостојника, са представницима других 
религија и младих са свих континената.



Међународни сусрети у Тезеу током 2015. 
године

 
Као и сваке године, сусрети који трају недељу дана 
од једне до друге недеље одржаваће се на брду 
Тезеa.

Сваког дана, три пута молитва са заједницом. 
Библијска разматрања, затим разговор у малим 
групама или време у тишини. Радионице које 
продубљују однос имеђу вере и различитих аспеката 
друштвеног живота.

Датуми:
 ▹ млади између 18 и 29 година: ако су у могућности 

између 9. и 16. августа, или било које друге 
недеље од 6. јануара до 20. децембра;

 ▹ млади између 15 и 17 година: било која недеља 
од 6. јануара до 20. децембра, осим од 9. до 16. 
августа;

 ▹ одрасли од преко 30 година: између средине 
марта и средине октобра, осим од 9. до 16. 
августа; одрасли до 35 година су такође позвани 
на интерконтинентални сусрет од 9 до 16. 
августа;

 ▹ породице (са децом до 15 година): јул и август 
(осим од 9 до 16. августа), око Васкрса и 
Тројица.

Током 2015. године биће посебне изложбе, 
радионице и дешавања.

 
Око 12. маја

 
Слављењем годишњице рођења оснивача Тезеа (15. 
мај 1915.) заједница специјално позива становнике 
регије око Тезеа да дођу у недељу, 10. маја 2012. 
Дочек је у 15 часова, затим представљење живота 
Брата Рожеа у разним радионицама. У 17:30 часова 
благодарна молитва.

Млади, где год да живе, су позвани да око 12. маја 
организују молитву и чин солидарности, да би 
оживели сећање на брата Рожеа и спровели у дело 
његов позив да следе Христа.

Размишљање о актуелности 
монашког позива

Од недеље 5. до недеље 12. јула

Међународни скуп за младе који живе монашким 
животом, за искушенике и искушенице као и за оне 
који су се замонашили пре неколико година.

Помоћу старешина римокатоличких, православних 
и протестантских редова, заједница и манастира, 
осврћући се на оно што је брат Роже допринео 
„великом стаблу манастирског живота“ на којем је 
Тезе „тек прицепљен пупољак“, како он је волео да 
каже, учесници ће размишљати о значењу монашког 
позива данас. Такође, биће различите радионице и 
библијска разматрања.

Симпозијум о доприносу брата Рожеа 
теолошкој мисли

Од недеље 30. августа до недеље 6. септембра

Међународни симпозијум за младе теологе: 
студенте теологије, истраживаче и оне који већ 
врше службу у Цркви.

Брат Роже није учествовао у академским теолошким 
дебатама, али је увек имао пријатеље теологе. 
Развио је оригиналну мисао, која се може приметити 
у његовим списима као и у животу заједнице и на 
сусретима младих. Протестански, православни и 
римокатолички теолози из различитих земаља ће 
доћи да помогну како би се истакли аспекти његове 
мисли и трагања Тезеа.

Волонтерство са Тезеом  2015.
 
Током 2015. године, уз волонтере који проводе 
неколико месеци у Тезеу ради искуства молитве, 
службе и заједничког живота, браћа позивају младе 
од 18 до 29 година:

 ▹ да помогну у Тезеу од 2. до 23. Августа;
 ▹ да помогну негде друго неколико недеља у 

малим привременим заједницама (видети 
испод).

 
Овај позив је за све, али посебно за оне који су 
били у Тезеу неколико пута и за оне који су већ 
били волонтери заједнице. За више информација: 
info2015@taize.fr.

За оне који желе да дођу у Тезе као волонтери на 
дужи период, више информација на:  
www.taize.fr/2015

•

Мале привремене заједнице
 
Током прве половине 2015., мале групе младих ће 
боравити неколико недеља у суседству или селу 
како би сведочили Јеванђеље и делили радост и 
тегобе становника. Живот прати ритам три молитве 
дневно. Пастирске и друштвене активности са 
локалном Црквеном заједницом, посећивање 
људи који живе сами или у тешким условима, 
организовање молитви које су отворене за све као и 
окупљања младих.

Како би се припремили, они који желе да учествују 
у овом пројекту треба да проведу недељу дана у 
Тезеу између Васкрса 2014. и фебруара 2015. године.

За више информација контактирајте: 
info2015@taize.fr


