
Návštěva permanentů z Taizé  

/příprava na Evropské setkání mladých v Praze – 29.12.2014 - 2.1.2015/  

 

Účel návštěvy 

Přípravy na evropské setkání v Praze začínají už nyní. Před tím než do Prahy v září 2014 dorazí přípravný tým 

(cca 15–20 lidí), je pro nás důležité, abychom lépe porozuměli stavu církve, farností a místních společenství 

arcidiecéze. Posíláme permanenty také proto, aby navázali první kontakty na místech, kde jich mnoho 

nemáme. Přijedou jako prostí poutníci, kteří si přejí zapojit se načas do života farnosti, křesťanských rodin 

a obyčejných lidí. Přijedou, aby sdíleli svou radost a aby poznali místní obyvatele, aby se s nimi modlili a učili se 

od nich. Pro některé lidi, kteří by rádi dělali něco dobrého pro druhé, by to mohl být impuls, aby se k tomu 

rozhoupali. 

Kolik času stráví v jedné farnosti? 

Bylo by dobré, kdyby permanenti mohli v jedné farnosti strávit dva dny a dvě noci, aby měli dostatek času 

a příležitostí setkat se s místními obyvateli. Neměli by zde trávit příliš mnoho času, aby nebyli svým hostitelům 

na obtíž, ale zároveň je dobré si uvědomit, že některé farnosti jsou rozlehlé (mají 20–25 vesnic) a je důležité, 

aby permanenti měli čas navštívit i tato menší sídla. V některých případech bude nutné návštěvu prodloužit 

nebo zkrátit; je tedy možné, že v některé farnosti budou místo dvou dnů jeden nebo tři dny. 

Kde budou ubytováni? 

Nejlepší by bylo, kdyby mohli být permanenti ubytováni u rodin té které farnosti.  Mohli by každou ze dvou nocí, 

které ve farnosti stráví, být ubytováni u jiné rodiny a v jiné vesnici. Pokud by tohle řešení bylo příliš 

komplikované, můžou také zůstat na faře – ovšem je jasné, že jejich přítomnost nesmí přidávat kněžím, kteří už 

tak mají mnoho povinností, další starosti. 

Co budou jíst? 

Moc pěkné by bylo, kdyby mohli každé jídlo dostat v jiné rodině. Někteří starší lidé by rádi pozvali dva mladé lidi 

na oběd, když jsou ostatní členové jejich rodiny v práci nebo ve škole. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby 

se aspoň jednou (nejlépe na začátku pobytu v té které farnosti) mohli najíst s knězem zodpovědným za farnost. 

Kdo se o ně bude starat? 

Nemusí to být farář. Nejlepší by bylo, kdyby se o ně mohlo postarat několik lidí z farnosti. Mohli by si tuto 

zodpovědnost rozdělit, aby se jim nemuseli věnovat celou dobu. Mohli by je zavézt do dalších vesnic, aby se 

mohli setkat s dalšími křesťanskými rodinami nebo prostě přáteli, kteří třeba nejsou příliš spojeni s církví, ale byli 

by ochotni se s těmito mladými cizinci setkat. Tak by mohla jejich návštěva mít dopad i na ty, kteří nesdílejí 

křesťanskou víru, ale jsou to lidé dobré vůle. Kdyby někteří z nich byli mladí, bylo by to jedině dobře. 

Co když v některé farnosti není dostatek lidí, kteří by měli čas? 

Někdy i jenom jedna osoba může přijmout návštěvu s obdivuhodnou štědrostí. Někdy stačí jedna osoba, která je 

schopná najít ostatní, kdo mohou pomoct. Tak můžeme zažít nečekané, můžeme zažít, že jedná Bůh. My, z naší 

strany, se pokusíme najít osoby, které znají Taizé, které se např. zúčastnily některého z našich setkání a kdo bydlí 

v této farnosti nebo v okolí. Tito lidé by mohli také pomoct. 

Jak budou komunikovat? Mluví česky? 

Česky mluvit nebudou, ale budou se snažit něco málo naučit. Bylo by dobré najít mladé, nebo i starší lidi, kteří by 

mohli pomoct s tlumočením. Pokud by to bylo složité, pokusíme se najít někoho, kdo by mohl přijet např. 

z Prahy, doprovodit je a pomoct s překládáním. Důležité je dát nám o tom vědět předem. 



  

Co budou permanenti celý den dělat? 

- Budou se třikrát denně modlit (ráno, v poledne a večer), jako to děláme v Taizé.Může to být příležitost pozvat  

ostatní k této jednoduché modlitbě. Bylo by dobré, kdyby bylo možné k této příležitosti využít některý z farních 

kostelů. Pokud to možné nebude, budou se modlit u sebe v hostitelské rodině. Pokud by se třeba jen dva další 

obyvatelé chtěli připojit, můžou se modlit s nimi. Modlitba bude to nejdůležitější, co se budou snažit s ostatními 

sdílet. Tyto modlitby budou připravovat sami. Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl pomoct, budou 

samozřejmě moc rádi, když se k nim připojí. 

- Po rozhovoru s místním knězem se mohou vydat do dalších vesnic, podívat se do dalších kostelů a 

kaplí. Je možné, že v některých vesnicích bude možné přijmout během evropského setkání na konci tohoto roku 

mladé účastníky. Některé z kostelů v tomto regionu, které nejsou často otevřeny, mohou být využity 

k modlitbám během dopoledního programu v době od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015. Během posledního 

evropského setkání v Praze byly k tomuto účelu otevřeny i některé kostely, které byly předchozích padesát let 

zavřené… To by mohlo opět přinést na některá místa, kde se toho moc neděje, závan svěžesti evangelia. 

- Mohli by se setkávat s lidmi, nejen křesťany, a povědět jim, co se na konci roku bude dít… např.: starosta obce, 

ředitel školy (podobně jako v roce 1990 budou zřejmě někteří mladí lidé ubytování ve školách), ředitel 

kulturního centra atd. 

- Mohou jim promítnout krátké video o Taizé a evropských setkáních, které pomáhá pochopit, o jakou akci 

se bude na konci roku jednat. Tak se mohou setkat s lidmi, kteří jsou, nebo nejsou spojeni s církví. Mohlo by to 

pomoct vydat se dál než jen ke skupině aktivních křesťanů, která často není moc velká. 

- Mohli by se setkat se křesťany jiných vyznání, v jejich sborech nebo společenstvích, které jsou na území 

katolické farnosti. 

Jak budou cestovat? 

Bylo by moc hezké, kdyby je do další vesnice mohl odvézt někdo z farnosti. Pokud to není možné, mohou jet 

veřejnou dopravou. 

Znamená to, že do farností, které permanenti navštíví, přijedou na konci roku poutníci? 

Téměř všechny farnosti pražské arcidiecéze se budou podílet na přijetí mladých poutníků. Takže pravděpodobně 

ano, ale zatím není nic rozhodnuto. Některá z těchto míst jsou od Prahy daleko a teprve uvidíme, co v té které 

farnosti bude během setkání možné. 

Proč tedy do těchto farností pojedou, když je tolik jiných farností v Praze, nebo aspoň blíž Praze? 

Rozhodli jsme, že permanenti navštíví severní část středních Čech – převážně města a vesnice vikariátů Kladno, 

Podřipsko, Stará Boleslav a Kolín. Večerní modlitby se budou během evropského setkání konat pravděpodobně 

na výstavišti v Letňanech, proto hledáme farnosti, které jsou od výstaviště vzdáleny do hodiny cesty hromadnou 

dopravou nebo zvláštními autobusy, které bychom mohli od výstaviště vypravovat. 

Kdo budou tito permanenti? 

Budou to dvě dívky (jedna Polka z Běloruska a jedna z Německa), které v Taizé zůstávají delší čas. Jsou to katolíci. 

- příjezd do Roztok v pátek 14. února večer 

- odjezd z Roztok do Kralup v pondělí 17. února ráno 

 

/br. Wojtek z Taizé/ 

 


