
Program setkání

SOBOTA 28. PROSINCE
Dodržujte důsledně pokyny týkající se vašeho hostitelského společenství, jízdní řády 
a dopravní prostředky stejně jako časy a místa společných modliteb a jídla, které 
najdete v itineráriu.
Dopoledne účastníci cestují do hostitelských společenství.
Odpoledne odjeďte na místo, kde se rozdává jídlo. Dodržujte důsledně pokyny 
ohledně dopravy, které jste dostali.
 

17:30–18:00
Večeře a balíček s jídlem na další den se rozdává na dvou místech ﴾viz plánek na 
zadní straně této brožury﴿. Je velmi důležité vždy dodržet místo uvedené v itineráriu, 
kde si máte vyzvednout jídlo. Nezapomeňte si tašku, kterou jste dostali po příjezdu, 
lžíci a hrnek nebo misku. Taška bude sloužit jako „vstupenka“ na večeři.
 

19:00
MODLITBA
Modlitba se koná v Hale Stulecia a v kostelech v centru města. Je velmi důležité vždy 
dodržet místo uvedené v itineráriu.
Noty ke zpěvům a program modlitby najdete na konci této brožury.

Čtení

I  řekl  Hospodin  Abramovi:  „Odejdi  ze  své  země,  ze  svého  rodiště  a  z  domu 
svého otce  do  země,  kterou    ukážu. Učiním  tě velkým národem,  požehnám 

tě,  velké  učiním  tvé  jméno.  Staň  se  požehnáním!  Požehnám  těm,  kdo  žehnají 
tobě,  prokleji  ty,  kdo    zlořečí. V  tobě  dojdou  požehnání veškeré  čeledi  země.“ 
A  Abram  se  vydal  na  cestu,  jak  mu  Hospodin  přikázal.  Šel  s  ním  také  Lot. 
Abramovi bylo sedmdesát pět  let, když odešel z Cháranu. Vzal svou ženu Sáraj 
a  Lota,  syna  svého  bratra,  se  vším  jměním,  jehož  nabyli,  i  duše,  které  získali 
v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a přišli tam.

(Gn 12, 1–5)

V druhé části modlitby:
promluva bratra Alois, následuje modlitba okolo kříže.



Jak být občanem/občankou Božího království a zároveň svého státu? Biblický úvod 
jednoho z bratří z Taizé
kód WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9

tramvaj 2, 3, 5, 10 / autobus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
zastávka: Katedra + 5 min. pěšky

Poté návrat do míst ubytování. S ohledem na své hostitele se prosím nevracejte 
pozdě.
Dodržujte důsledně pokyny ohledně dopravy, které jste dostali.
 

NEDĚLE 29. PROSINCE

Bohoslužba v hostitelských společenstvích

po ní čas vyhrazený objevování situace, v  níž místní žijí: setkání s  lidmi, kteří se 
angažují na místní úrovni, a návštěvy okolních míst, kde klíčí naděje.
Rozpis časů a míst bohoslužeb jiných denominací, než jaké je vaše hostitelské společenství, 
je k dispozici na informacích.
 

14:45
Workshopy

Dodržujte důsledně pokyny uvedené u každého tématu. Všechny workshopy budou 
tlumočeny do angličtiny a polštiny. Pokud potřebujete jiné tlumočení, neváhejte to 
sdělit týmu dobrovolníků. Podrobnější informace o workshopech najdete v aplikaci 
setkání.
Ti, kdo se mají modlit v Hale Stulecia, mohou využít zvláštní tramvaje ﴾T4﴿, které 
budou jezdit z centra každé odpoledne mezi 16:15 a 17:15.

 
SPIRITUALITA

Ztišení a osobní modlitba (možnost osobního rozhovoru a/nebo přijetí svátosti 
smíření)
kód AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

tramvaj 3, 10, 17, 23, 33 – zastávka: Opera



Svědectví křesťanů žijících na Blízkém východě: diskuse a sdílení
kód WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Gym, ul. Stawowa 24

tramvaj 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobus 110, 145, 146, 148, 206, 240, 249, 251, 253, 
255, 257, 259, K, N – zastávka: Dworzec Główny + 3 min. pěšky

Můžeme sloužit dvěma pánům? Jak sloučit výdělek a snahu přispět ke změně 
světa? 
kód AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

tramvaj 9, 17 – zastávka: Grunwaldzka

Jezu, ufam tobie (Ježíši, tobě důvěřuji): setkání se sestrami Matky Božího 
milosrdenství, které pracují s dospívajícími dívkami ve vězení
kód AA05, Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3

tramvaj 0L, 4, 16, 33 / autobus 145, 146, 149, 240, 241, D – zastávka: Most Grunwaldzki

„Odsuzování ostatních nás oslepuje, zatímco láska osvětluje.“ Život a svědectví 
Dietricha Bonhoeffera s luteránským biskupem Richardem Boguszem a Společností 
Dietricha Bonhoeffera
kód MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

tramvaj 3, 4, 5, 10, 23, 33 – zastávka: Zamkowa + 2 min. pěšky

CÍRKEV

Proč dnes číst Bibli? Jak ji propojit s životem ve 21. století? Workshop s lodžským 
arcibiskupem Grzegorzem Ryśem a jedním bratrem z Taizé
kód TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

tramvaj 1, 2, 4, 10, 16 / autobus 145, 146, 253, 255, 715 – zastávka: Hala Stulecia

SOLIDARITA/SPOLEČNOST

Mé skutečné já a moje selfie: diskuse influencera s mladým psychologem 
kód TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

tramvaj 1, 2, 4, 10, 16 / autobus 145, 146, 253, 255, 715 – zastávka: Hala Stulecia
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Ekologie dnes: co je prioritou? Činy, modlitba…? Se společnostmi Globální katolické 
klimatické hnutí, We&Waste, Climate Science Academy a Extinction Rebellion
kód TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 – 
zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky

„Válka na nebesích“, divadelní představení vytvořené neslyšícími, lidmi se 
sluchovými vadami i slyšícími ze společnosti Fundacja Migawka
kód WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105

tramvaj 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobus 110, 145, 146, 148, 206, 240, 249, 251, 253, 
255, 257, 259, K, N – zastávka: Dworzec Główny

„Posiluj nás, Pane, na těle i na duchu“ – úvod a po něm práce s mladými kouči 
kód WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

tramvaj 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / autobus 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 
250 – zastávka: Dworzec Nadodrze + 3 min. pěšky

„Nezapomínejte na pohostinnost – s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – 
tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.“ Obyvatelé Wrocławi a vesničky 
Taizé sdílejí svoje zkušenosti s přijímáním uprchlíků
kód TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 – 
zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky

Polévka na stole: rozhovor o bezdomovectví, otevřené komunikaci, vaření a umění – 
s pozváním k účasti na práci pro bezdomovce, kterou dělá společnost Zupa na 
Wolności’ (náměstí Plac Wolnośc) v 17:00 
Omezený počet míst. Vstupenky jsou k dispozici 28. prosince od 17:00 na informacích 
kód WS09, hotel Dwór Polski, 1. patro, ul. Kiełbaśnicza 2
tramvaj 3, 10, 15, 20, 23, 24, 33 / autobus 102, 103, 110, 132, 142, 247, 248, 253, 257, 602, D, 

K – zastávka: Rynek + 3 min. pěšky



Nové formy dobrovolnictví: kdo jsem a kde můžu pomoct?
kód WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. „C“, ul. Więzienna 8‐12

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 – 
zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky

Malá provizorní společenství: žít pár týdnů s třemi nebo čtyřmi dalšími lidmi 
v nějaké čtvrti nebo ve vesnici, sdílet její život, modlit se a zapojit se do solidární 
činnosti
kód WS07, Papieski Wydział Teologiczny, sál 11, ul. Katedralna 9

tramvaj 2, 3, 5, 10 / autobus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
zastávka: Katedra + 5 min. pěšky

Evropská barokní hudba: koncert violy da gamba a cella
kód WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

tramvaj 8, 9, 11, 17, 23 / autobus 242, 251, 259 – zastávka: Hala Targowa

UMĚNÍ A VÍRA
Objevování Wrocławi prostřednictvím setkání s jejími „obry“ i „trpaslíky“: 
interaktivní prohlídka města 
Začátek najdete v aplikaci setkání nebo se zeptejte na informacích. 

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 
Uniwersytet + 5 min. pěšky

Legendární polská pohostinnost a co z ní dnes zbylo: výstava soudobého umění 17 
mladých umělců
Od 14:00 do 17:00; omezený prostor –možná budete muset počkat. Vstupenky stojí 5 zl. (snížené 
vstupné).
kód WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

tramvaj 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / autobus 132, 142, 243, 253 –
 zastávka: pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

„Odpouštíme a žádáme o odpuštění“ (dopis polských biskupů z r. 1962 německým 
biskupům), představení a návštěva muzea soudobých dějin
kód WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

tramvaj 4, 5, 11, 15 / autobus 124, 126, 133, 134, 246, 251 – 
zastávka: Bzowa (Centrum Zajezdnia)
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Chvály a slavení: ukrajinské žalmy z 15. až 17. století zpívané ženami z rodiny 
Zerno
kód AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl. Nankiera 15

tramvaj 8, 9, 11, 17, 23 / autobus 242, 251, 259 – zastávka: Hala Targowa

Wrotizla, Vretslav, Presslaw, Breslau a nyní Wrocław: místo setkávání rozmanitých 
kultur s tisíciletou historií
kód WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. „C“, ul. Więzienna 8‐12

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 
Uniwersytet + 5 min. pěšky

 

17:30–18:00
Rozdává se večeře a balíček s jídlem na další den. Je velmi důležité vždy dodržet 
místo uvedené v itineráriu, kde si máte vyzvednout jídlo.
 

19:00
MODLITBA
Místo najdete v itineráriu.

Čtení

Apoštolové  se  shromáždili  k  Ježíšovi  a  oznámili mu všecko,  co  činili  a  učili. 
Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále 

to ž přicházelo a odcházelo mnoho  lidí,  a neměli  ani  čas  se najíst. Odjeli  tedy 
lodí  na  pusté  místo,  aby  byli  sami.  Mnozí  spatřili,  jak  odjíždějí,  a  poznali  je; 
pěšky  se  tam  ze všech měst  sběhli  a  byli  tam  před  nimi.  Když  Ježíš  vystoupil, 
uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal 
je učit mnohým věcem.

(Mk 6, 30–34)
 

V druhé části modlitby:
promluva bratra Aloise, po které následuje modlitba okolo kříže

 



PONDĚLÍ 30. PROSINCE

8:30
Ranní modlitba v hostitelských společenstvích

Píseň: Laudate Dominum (15)

z Žalmu 146
1. Chval, duše má, Hospodina! Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému 

Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
2. Hospodin učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří. On zachovává 

věrnost navěky.
3. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje 

vězně.
4. Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje 

spravedlivé.
5. Hospodin se ujímá sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.

Čtení

Toto  praví  Hospodin:  Před  šedinami  povstaň  a  starci  vzdej  poctu.  Boj  se 
svého Boha. Já jsem Hospodin. Bude‐li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo 

jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat  jako host, bude 
vám  jako  domorodec mezi vámi.  Budeš  ho milovat  jako  sebe  samého,  protože 
i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

(Lv 19, 32–34)

Píseň: Bóg jest miłoscią (1)

Ticho

Modlitba
Živý Bože, chválíme tě za to, že se tolik žen, mužů, mladých lidí a dětí po celém 
světě snaží být svědky pokoje, důvěry a smíření.

Přímluvy
1. Modlíme se za představitele národů, aby rozvíjeli a podporovali úsilí 

o spravedlnost a svobodu.
2. Kriste, tys vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Buď oporou všem, kdo 

prochází zkouškami.
3. Za všechny, kdo pomáhají utlačovaným, cizincům a osamělým.
4. Svěřujeme ti naše blízké, přátele i ty, kdo nás prosili o modlitbu a kdo se modlí 

za nás.



5. Za naše země a místa, kde žijeme, aby v nich křesťané byli opravdovými 
svědky naděje a kvasem jednoty, Pane, prosíme tě.

Otče náš

Písně

Objevování místních společenství a setkání ve skupinkách

Ve vytvořených skupinkách se nejprve představte. Potom si přečtěte biblický úryvek 
z dnešní ranní modlitby ﴾Lv 19, 32–34﴿ a některý z prvních tří Podnětů pro rok 2020. 
Následuje čas sdílení, ve kterém vám mohou pomoci následující otázky:
 

 • Které myšlenky se mi vybavují, když slyším výraz „Neustále na cestě“? 
A co slova „nikdy nezbaveni kořenů“? Jakým způsobem jsem nebo bych 
chtěl/a být „na cestě“? Kde jsou moje kořeny?

 What thoughts does the expression “always on the move” bring to mind? And what 
about the words “never uprooted”? In what way am I or would I like to be “on the 
move”? Where are my roots?

• Jak zažívám v každodenním životě lidskou rozmanitost a jak se s ní 
vyrovnávám? A jakou zkušenost mám s cizinci a neznámými lidmi ve své 
zemi?

What experience of human diversity do I have in my daily life and how do I manage 
with it? And what is my experience with foreigners or strangers in my country?

 

Od 12:00 
Horký nápoj ﴾kód TZ02 na mapě města﴿
 

13:00
MODLITBA
Místo najdete v itineráriu.

Čtení

Pavel  napsal: Nemyslím,  že  bych  již  byl  u  cíle  anebo  již  dosáhl  dokonalos ; 
běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři 

a sestry, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co 
je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou 
cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

(Fp 3, 12–14)
 

V závěru modlitby bude mít krátkou promluvu jeden z bratří z Taizé.
 



„Kdo hledá pravdu, hledá Boha, ať už si to uvědomuje, nebo ne.“ Filosofie Edith 
Steinové, hledání pravdy, která prostupuje celé tvé bytí; s nadací Edith Steinové 
a bratrem z Taizé
kód AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

tramvaj 9, 17 – zastávka: Grunwaldzka

 Je ještě možné mít dnes naději? Dialog s novinářem a bratrem z Taizé 
  kód WS07, Papieski Wydział Teologiczny Aula, ul. Katedralna 9

 tramvaj 2, 3, 5, 10 / autobus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – 
zastávka: Katedra + 5 min. pěšky

Dávat a dostávat: klíč k porozumění Ježíšovu životu a učení a k tomu, jak nikdy 
nebýt sám – biblický úvod a sdílení ve skupinkách
kód WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. „C“, ul. Więzienna 8‐12

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 – 
zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky

14:45
Workshopy

Dodržujte pokyny uvedené u každého tématu. Všechny workshopy budou tlumočeny 
do angličtiny a polštiny. Pokud potřebujete tlumočení do jiného jazyka, neváhejte 
o něj požádat přítomné dobrovolníky. 

SPIRITUALITA

Ztišení a osobní modlitba (možnost osobního rozhovoru a/nebo přijetí svátosti 
smíření)
kód AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

tramvaj 3, 10, 17, 23, 33 – zastávka: Opera
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Ptejte se rabína – otevřená diskuse s rabínem Davidem Basokem (od 14:45 do 
15:45)
Židovské jídlo od Bible až do dneška, setkání s Danielle Chaimovitzovou Basokovou, 
rebecin (manželkou rabína) místní synagogy (od 16:00 do 17:00)
Omezený počet míst. Vstupenky jsou k dispozici 28. prosince od 17:00 na informacích.
kód WS03, Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

tramvaj 4, 6, 7, 14, 15, 20, 24 – zastávka: Narodowe Forum Muzyki + 3 min. pěšky

„Neustále na cestě, ale nikdy nezbavená kořenů“, církev v měnícím se světě: setkání 
s arcibiskupem Wojciechem Polakem, polským primasem, a bratrem Aloisem z Taizé
kód TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 – 
zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky

„Dělejte společně vše, co je možné; nedělejte nic bez toho, že byste brali v potaz 
ostatní.“ Žít dnes ekumenismus; s mladými lidmi z Lodže a luteránským biskupem 
Jerzym Samiecem
kód TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

tramvaj 1, 2, 4, 10, 16 / autobus 145, 146, 253, 255, 715 – zastávka: Hala Stulecia

CÍRKEV

Ikony, cesta k Bohu: od klasické ikonografie k Jerzymu Nowosielskému (1923–
2011)
kód AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl. Nankiera 15

tramvaj 8, 9, 11, 17, 23 / autobus 242, 251, 259 – zastávka: Hala Targowa

Mezináboženské umění života; procházka wrocławskou čtvrtí Vzájemného respektu
kód MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

tramvaj 3, 4, 5, 10, 23, 33 – zastávka: Zamkowa + 2 min. pěšky



„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…“ Je církev univerzální? Setkání 
s lodžským arcibiskupem Grzegorzem Ryśem
kód TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

tramvaj 1, 2, 4, 10, 16 / autobus 145, 146, 253, 255, 715 – zastávka: Hala Stulecia

Překonávání hranic a zdí ve společnosti, dialog jako klíč k porozumění: příběhy ze 
života v multikulturním světě
kód TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 – 
zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky

Radosti a výzvy života ve společenství v individualistickém světě: různá společenství 
mluví o svém každodenním životě
kód WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

tramvaj 8, 9, 11, 17, 23 / autobus 242, 251, 259 – zastávka: Hala Targowa

Jak mluvit o víře ve světě multimédií? Jak s dnešními lidmi navázat kontakt?
kód TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 – 
zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky

Svědectví křesťanů žijících na Blízkém východě: diskuse a sdílení
kód WS13, Szkoła Policealna Medyczna Gym, ul. Stawowa 24

tramvaj 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobus 110, 145, 146, 148, 206, 240, 249, 251, 253, 
255, 257, 259, K, N – zastávka: Dworzec Główny + 3 min. pěšky

SOLIDARITA/SPOLEČNOST

Tvořit lepší svět? Mladí politici z různých evropských zemí diskutují o otázkách 
a výzvách, kterým dnes čelíme
  kód WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. „C“, ul. Więzienna 8‐12

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 – 
zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky

PONDĚLÍ 30. PROSINCE



Místo, kde je dobře; navrhování otevřených, interaktivních budov: tým mladých 
architektů mluví o svých projektech
kód WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Aula, ul. Stawowa 24

tramvaj 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobus 110, 145, 146, 148, 206, 240‐249, 251, 253, 
255, 257, 259, K, N – zastávka: Dworzec Główny + 3 min. pěšky

Klony, drony, chytré telefony… Jak dnešní věda ovlivňuje rozhodnutí, která musíme 
dělat? 
kód WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105

tramvaj 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / autobus 110, 145, 146, 148, 206, 240, 249, 251, 253, 
255, 257, 259, K, N – zastávka: Dworzec Główny

Projekt Brave Kids – překonávání konfliktů kultury bez společné řeči: úvaha 
a praktická cvičení
kód WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

tramvaj 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / autobus 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 
250 – zastávka: Dworzec Nadodrze + 3 min. pěšky

Malá provizorní společenství: žít pár týdnů s třemi nebo čtyřmi dalšími lidmi 
v nějaké čtvrti nebo ve vesnici, sdílet její život, modlit se a zapojit se do solidární 
činnosti
kód WS07, Papieski Wydział Teologiczny, sál 11, ul. Katedralna 9

tramvaj 2, 3, 5, 10 / autobus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – zastávka: Katedra + 5 min. 
pěšky

UMĚNÍ A VÍRA
Objevování Wrocławi prostřednictvím setkání s jejími „obry“ i „trpaslíky“: 
interaktivní prohlídka města
Začátek najdete v aplikaci setkání nebo se zeptejte na informacích.

tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 247 – 
zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky



255 dnů: divadelní představení na motivy díla Kazimierze Moczarskiho „Rozhovory 
s katem“, po kterém následuje diskuse 
Polsky s anglickými titulky (je nutné umět dobře anglicky). Omezený počet míst. Vstupenky jsou 
k dispozici 29. prosince od 17:00 na informacích 
kód WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

tramvaj 4, 5, 11, 15 / autobus 124, 126, 133, 134, 246, 251 – 
zastávka: Bzowa (Centrum Zajezdnia)

Barokní umění viděné novýma očima: moderní provedení díla Opus Magnum 
Michaela Willmanna 
od 14:00 do 18:00
kód WS10, Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1

tramvaj 1, 2, 4, 10, 16 / autobus 145, 146, 253, 255, 715 – zastávka: Hala Stulecia

Legendární polská pohostinnost a co z ní dnes zbylo: výstava soudobého umění 17 
mladých umělců
Od 14:00 do 17:00; omezený prostor –možná budete muset počkat. Vstupenky stojí 5 zl. (snížené 
vstupné).
kód WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

tramvaj 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / autobus 132, 142, 243, 253 – 
zastávka: pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

PONDĚLÍ 30. PROSINCE

Polská lidová hudba s filtrem
kód WS05, Sala Impart, ul. Mazowiecka 17

tramvaj 0L, 4, 16, 33 / autobus 145, 146, 149, 241, 250, D –
 zastávka: Urząd Wojewódzki + 5 min. pěšky



 

17:30–18:00
Rozdává se večeře a balíček s jídlem na další den. Je velmi důležité vždy dodržet 
místo uvedené v itineráriu, kde si máte vyzvednout jídlo. 
 

19:00
MODLITBA
Místo najdete v itineráriu.

Čtení

I  vytvořil  Hospodin  Bůh  člověka,  prach  ze  země,  a  vdechl  mu  v  chřípí  dech 
života.  Tak  se  stal  člověk  živým  tvorem.  A  Hospodin  Bůh  vysadil  zahradu 

v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal 
vyrůst  ze  země všemu stromoví  žádoucímu na pohled,  s plody dobrými k  jídlu, 
uprostřed  zahrady  pak  stromu  života  a  stromu  poznání  dobrého  a  zlého.  (…) 
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.

(Gn 2, 7–9, 15)
 

V druhé části modlitby:
promluva bratra Aloise, po které následuje modlitba okolo kříže

 



ÚTERÝ 31. PROSINCE

8:30
Ranní modlitba v hostitelských společenstvích

Píseň: Venite, exultemus Domino (7)

z Žalmu 36
1. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků.
2. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň nezměrná jsou tvoje 

soudy; 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

Ježíš  řekl:  Když  se  modlíte,  nebuďte  jako  pokrytci:    se  s  oblibou  modlí 
v synagógách a na nárožích, aby byli  lidem na očích; amen, pravím vám, už 

mají  svou  odměnu. Když  ty  se modlíš, vejdi  do  svého  pokojíku,  zavři  za  sebou 
dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je 
skryto,   odpla .

(Mt 6, 5–6)

Píseň: Pan jest mocą (El Senyor) (6)

Ticho

Modlitba
Bože živý, když se nás hluboce dotýká násilí a tvrdost konfliktů, jsme někdy jako 
cizinci na zemi. Ty nás však naplňuješ Duchem pokoje, který přichází jako mírný 
vánek. Proměň pouště našich pochybností, abychom byli připraveni stát se 
nositeli smíření tam, kam nás posíláš, aby v našem světě povstala naděje na mír.

Přímluvy
1. Ježíši Kriste, ty nás přicházíš přetvořit a tak nás obnovuješ k Božímu obrazu: 

Osviť naše temnoty.
2. Ježíši Kriste, světlo našeho srdce, ty znáš naši touhu. Veď nás k prameni svého 

evangelia.
3. Ježíši Kriste, světlo světa, ty osvěcuješ každého člověka. Dej, ať ve všech lidech 

rozeznáváme tvou přítomnost.



4. Ježíši Kriste, příteli chudých, otevři v nás brány prostoty, abychom tě mohli 
přijmout.

5. Ježíši Kriste, tichý a pokorný srdcem, obnov v nás ducha dětství.

Otče náš

Písně
 

Setkání ve skupinkách:

Skupinky se sejdou ve stejném složení jako v pondělí. Přečtěte si znovu biblický 
úryvek z dnešní ranní modlitby ﴾Mt 6, 5–6﴿ a čtvrtý nebo pátý z Podnětů pro rok 2020. 
Následuje čas sdílení, ve kterém vám mohou pomoci následující otázky:

• Modlím se ve svém každodenním životě? Pokud ano, kde, kdy a jak?
 Do I pray in my daily life? If so, where, when and in what way?

• Pomáhají mi se modlit některá Ježíšova slova nebo některý příběh o něm?
Are there any words or sentences of Jesus, or else a story about him which helps me 
to pray?

• Pomáhá nám modlitba být na cestě? Nebo spíš znovu objevit své kořeny?
Does prayer help us to be on the move? Or rather to rediscover our roots?

 

Od 12:00
Horký nápoj ﴾kód TZ02 na mapě města﴿
 

13:00
MODLITBA
Místo najdete v itineráriu.

Čtení

Toto  praví Hospodin,  tvůj  stvořitel,  Jákobe,  tvůrce  tvůj,  Izraeli:  „Neboj  se,  já 
jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš‐li přes vody, 

já budu s tebou, půjdeš‐li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš‐li ohněm, nespálíš 
se,  plamen  tě  nepopálí.  Neboť  já  Hospodin  jsem  tvůj  Bůh,  Svatý  Izraele,  tvůj 
spasitel.“

(Iz 43, 1–3)
 

V závěru modlitby bude mít krátkou promluvu jeden z bratří z Taizé.
 
 



14:30
Regionální setkání

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

• Česká republika a Slovensko
kód WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. „C“, ul. Więzienna 8‐12
tramvaj 3, 5, 6, 7, 10, 23 – zastávka: Uniwersytecka nebo Uniwersytet / autobus 246, 
247 – zastávka: Uniwersytet + 5 min. pěšky

 

17:30–18:00
Rozdávání jídla. Je velmi důležité vždy dodržet místo uvedené v itineráriu, kde si máte 
vyzvednout jídlo.
 

19:00
MODLITBA
Místo najdete v itineráriu.

Čtení

Když  Ježíš  viděl  kolem  sebe  zástup,  rozkázal  odjet  na  druhý  břeh.  Jeden 
zákoník přišel a řekl mu: „Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ Ale 

Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, 
kde by hlavu složil.“

(Mt 8, 18–20)
 

V druhé části modlitby:
promluva bratra Aloise, po které následuje modlitba okolo kříže

 

Večer 31. prosince je městská hromadná doprava ve Wrocławi a jejím okolí omezená. 
Zkontrolujte si v  itineráriu, jestli v něm nejsou uvedeny zvláštní pokyny ohledně 
dopravy tento večer.
 

ÚTERÝ 31. PROSINCE



23:00
V  hostitelských společenstvích se koná noční modlitba za mír ve společenství 
s trpícími národy, po níž následuje „festival národů“.

Písně: Jubilate coeli (9) a Bóg jest miłoscią (1)

Vstupní modlitba
Kriste, ty se staráš o všechny naše starosti. Vzkříšený Pane, jako chudý muž, který 
se nechce vnucovat, kráčíš každému po boku. Nechceš se do našeho srdce 
dostat násilím. Jsi tady, nabízíš nám svou důvěru a nikdy nikoho neopouštíš.

Píseň: Slavite vsi narody / Laudate omnes gentes ﴾13﴿

z Žalmu 23
1. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na 

travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod.
2. Bůh mě udržuje naživu, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
3. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. 

Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
4. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po 

okraj plníš.
5. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do 

Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Čtení

Ježíš řekl:  „Všechno  je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, 
ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke 

mně,  všichni,  kdo  se  namáháte  a  jste  ob ženi  břemeny,  a  já  vám  dám 
odpočinout.  Vezměte  na  sebe  mé  jho  a  učte  se  ode  mne,  neboť  jsem  chý 
a  pokorného  srdce:  a  naleznete  odpočinu   svým  duším. Vždyť mé  jho  netlačí 
a břemeno ne ží.“

(Mt 11, 27–30)

Píseň: Przybądź, Duchu Boży (14)



Ticho

Přímluvy
1. Za oběti války a násilí, Bože, prosíme tě.
2. Za ty, kdo bolestně zakoušejí tvrdost života, Bože, prosíme tě.
3. Za ty, na něž těžce doléhá stáří, nemoc nebo samota, Bože, prosíme tě.
4. Za ty, kdo aktivně usilují o mír a spravedlnost, a za ty, kdo pomáhají trpícím, 

Bože, prosíme tě.
5. Tys za nás zemřel, Kriste, a znovu vstal k životu, aby nás nic nemohlo oddělit 

od Boží lásky.

Otče náš

Píseň: Sanctum nomen Domini (19)

Modlitba: 
Požehnej nám, Ježíši Kriste, jen v tobě najde naše srdce pokoj a odpočinutí.

Písně
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STŘEDA 1. LEDNA

Bohoslužba v hostitelských společenstvích

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

Oběd s místními obyvateli
 

Od 16:00
Odjezd autobusů od Stadionu Miejski ﴾TRA4 na mapě města﴿.
 



Centrální telefonní číslo pro veškeré informace

+48 71 880 84 00
Otvírací doba první pomoci: viz strana 2

Naskenováním kódu…

…získáte odkaz na seznam aktivit a míst, kde se odehrávají.


