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Od roku 1940 do roku 2015…

V srpnu roku 1940, na začátku 2. světové války, dorazil 
bratr Roger do vesničky Taizé. Bylo mu právě 25 let, 
když začal pokládat základy komunity, o níž doufal, že 
se stane podobenstvím společenství, kvasem smíření 
v lidské rodině:

 
„Od doby, co jsem byl malý, mě myslím 
neopustila ta intuitivní myšlenka, že život v 
komunitě by mohl být znamením, že Bůh je láska, 
a  jedině láska. A krok za krokem ve mně rostlo 
přesvědčení, že je nezbytné vytvořit komunitu 
s muži rozhodnutými odevzdat celý svůj život, 
kteří by se snažili porozumět jeden druhému 
a  smířit se, komunitu, kde by upřímná dobrota 
a prostota byly středem všeho.“ bratr Roger

 
Komunitu Taizé dnes tvoří asi sto bratří pocházejících 
z přibližně třiceti různých národů, katolíků i různých 
protestantských vyznání.

Bratr Roger zemřel 16. srpna 2005 ve věku 90 let; během 
večerní modlitby byl smrtelně zraněn nepříčetnou 
osobou.

Po celý rok 2015 bude komunita oslavovat 75. výročí 
svého založení a zve všechny, aby si připomenuli jejího 
zakladatele v roce, kdy uplyne sto let od jeho narození 
a deset let od jeho smrti.

Jako přípravu na rok 2015 navrhl bratr Alois, nástupce 
bratra Rogera ve funkci představeného komunity, 
tříleté období hledání, jak ve světle evangelia obnovit 
své nasazení pro solidaritu mezi lidmi.

Setkání na cestě k nové solidaritě
Od neděle 9. srpna do neděle 16. srpna 2015

Tento týden bude vrcholem oslav roku 2015 a také 
vyvrcholením tří let věnovaných hledání „nové 
solidarity“.

Mladí ve věku 18–35 let jsou zvlášť zváni, aby tento 
týden přijeli do Taizé.

Příjezd: neděle 9. srpna mezi 14:00–18:00. Někteří lidé 
plánují pěší pouť z Cluny nebo Cormatinu. Odjezd: 
neděle 16. srpna po 19:00.

Workshopy a rozjímání nad biblickými texty, které 
povedou lidé z různých církví i kontinentů. Pátek: 
modlitba u kříže. Sobota večer: venkovní slavnost 
světla na památku Kristova vzkříšení.

V týdnu od 9. do 16. srpna budeme věnovat zvláštní 
pozornost lidem v různých částech světa, kteří se 
nacházejí v nejistých situacích. Fond solidarity umožní, 
aby se tohoto týdne v Taizé zúčastnili lidé pocházející 
ze všech sociálních podmínek.

Modlitba díkůvzdání  
na památku bratra Rogera
Neděle 16. srpna 2015, 16:00

Modlitba otevřená všem za přítomnosti představitelů 
křesťanských církví i dalších náboženství a mladých lidí 
ze všech kontinentů.



Mezinárodní setkání v Taizé 
během roku 2015

 
Jako každý rok, i v roce 2015 se budou na kopci v Taizé 
konat týdenní mezinárodní setkání, vždy od neděle do 
následující neděle.

Každý den účast na třech modlitbách komunity. Biblické 
úvody, po kterých následuje sdílení ve skupinkách nebo 
čas, který je možné strávit v tichu. Workshopy zaměřené 
na prohlubování vztahu mezi vírou a různými aspekty 
života ve společnosti.

Termíny:
 ▹ mladí lidé ve věku 18–29 let: pokud možno týden 

od 9. do 16. srpna nebo kterýkoli týden od 6. ledna 
do 20. prosince;

 ▹ mladí lidé ve věku 15–17 let: kterýkoli týden od 
6. ledna do 20. prosince kromě týdne od 9. do 16. srpna;

 ▹ dospělí nad 30 let: od poloviny března do poloviny 
října kromě týdne od 9. do 16. srpna; dospělí do 35 
let jsou také zváni na mezinárodní setkání od 9. do 
16. srpna; 

 ▹ rodiny (s dětmi do 15 let): červenec a srpen (kromě 
týdne od 9. do 16. srpna), v době okolo Velikonoc 
a letnic.

Během celého roku 2015 se budou pořádat speciální 
výstavy, workshopy a další akce.

•

Okolo 12. května
 
Komunita zvlášť zve obyvatele z okolí Taizé, aby přišli 
v neděli 10. května 2015 oslavit sté výročí narození 
zakladatele komunity (12. května 1915). Příjem v 15:00, 
po kterém budou následovat vybrané workshopy 
představující život bratra Rogera. V 17:30 modlitba 
díkůvzdání.

Mladí lidé jsou zváni, aby se okolo 12. května připojili 
k  modlitbě a projevům solidarity na místech, kde žijí, 
aby si připomněli památku bratra Rogera a uskutečnili 
jeho výzvu následovat Krista.

Zamyšlení nad důležitostí 
řeholního povolání

Od neděle 5. července do neděle 12. července 2015

Mezinárodní shromáždění mladých lidí, kteří žijí 
v  řeholní nebo mnišské komunitě, ať těch, kteří 
procházejí formací, nebo těch, kteří už složili řeholní 
sliby.

Na základě toho, čím mohl bratr Roger přispět 
k  „velkému stromu řeholního života“, na němž je 
Taizé „pouhým naroubovaným výhonkem“, budou 
účastníci za pomoci osob zodpovědných za katolické, 
pravoslavné a protestantské kongregace, komunity 
a  kláštery rozjímat nad smyslem, který má v dnešní 
době řeholní povolání. Budou se konat také různé 
workshopy a biblické úvody.

Konference o přispění bratra Rogera 
k teologickému myšlení

Od neděle 30. srpna do neděle 6. září 2015

Mezinárodní konference pro mladé teology: studenty 
teologie, badatele a ty, kteří už patří mezi duchovní 
různých církví.

Bratr Roger se neúčastnil akademických teologických 
rozprav. Ale mezi jeho přátele patřili také teologové. 
A vypracoval originální náhled, který je patrný v jeho 
dílech, stejně jako v životě komunity a při setkáních 
mladých. Protestantští, pravoslavní i katoličtí 
teologové z různých zemí přijedou pomoct osvětlit 
některé aspekty jeho myšlenek a významu Taizé.

Dobrovolníkem v Taizé v roce 2015
 
Kromě dobrovolníků, kteří v Taizé tráví několik měsíců 
kvůli zážitku modlitby, služby a života ve společenství, 
zvou bratři na rok 2015 mladé lidi ve věku 18–29 let:

 ▹ aby v Taizé pomohli od 2. do 23. srpna;
 ▹ aby se na několik týdnů zapojili do života v malých 

provizorních společenstvích (viz níže).
 
Toto pozvání platí pro všechny, ale zvlášť pro ty, kteří 
už v Taizé byli několikrát, a ty, kdo už v komunitě jako 
dobrovolníci pomáhali. Další informace na adrese: 
info2015@taize.fr.

Informace o tom, jak se stát v Taizé dobrovolníkem na 
delší dobu, najdete na adrese: www.taize.fr/2015

•

Malá provizorní společenství
 
Žít v první polovině roku 2015 několik týdnů ve 
skupinkách mladých v centru nějaké čtvrti nebo ve 
vesnici, být zde svědky evangelia a sdílet radosti 
i  těžkosti těch, kteří zde žijí. Život, který zachovává 
rytmus modliteb třikrát denně. Pastorační a sociální 
aktivity s místními křesťanskými společenstvími, 
návštěvy lidí, kteří jsou osamělí nebo v nouzi, vedení 
modliteb otevřených všem a setkání mladých.

Ti, kdo by se chtěli do tohoto projektu zapojit, by měli 
v rámci přípravy mezi Velikonocemi 2014 a únorem 2015 
strávit týden v Taizé.

Další informace na adrese: info2015@taize.fr


