Návšteva bratov z Taizé s cieľom podporiť solidaritu pre Ukrajinu a
modliť sa za mier.
24.4.2022, Bratislava.

Posledné mesiace a roky boli pre mnohých ľudí na celom svete vo viacerých ohľadoch veľmi
výnimočné. Zdá sa byť stále dôležitejšie hľadať spôsoby, ako prekonávať bariéry a prekážky
každého druhu, aby sa vytvorila jednota medzi ľuďmi, národmi a cirkvami. Na mnohých
miestach v Európe a inde vo svete sa objavili konkrétne a tiež symbolické akcie solidarity a
jednoty.
Ako vojna na Ukrajine pokračuje, bratia z Taizé by chceli vyjadriť svoju solidaritu so všetkými,
ktorí trpia vojnou a povzbudiť všetkých, ktorí ponúkajú pomoc tým, ktorí museli utiecť zo
svojej krajiny. Traja bratia budú preto počas 2 týždňov cestovať po Česku, Slovensku, Poľsku
a dúfajú, že aj na Ukrajine. Krokmi na tejto púti budú Praha, Olomouc, Bratislava, Prešov,
Lublin, Varšava, Lodž a Vroclav, a to od 29. apríla do 10. mája 2022.
Jeden z bratov píše: « Mnoho ľudí z Ukrajiny našlo útočisko v krajinách, ktoré ideme
navštíviť. Prostredníctvom našej návštevy by sme chceli byť svedkami tejto štedrosti toľkých
ľudí, aby sme sa podelili o naše dojmy s našimi priateľmi na Ukrajine a so všetkými mladými
ľuďmi, ktorí budú počas roka prichádzať do Taizé alebo ktorí sa zúčastnia na nadchádzajúcich
európskych stretnutiach, ktoré sa bude konať v júli tohto roku v Turíne/Taliansko a v
decembri v Rostocku/Nemecko. »
Na každej zastávke budú organizované modlitby a bratia dúfajú, že sa im podarí stretnúť ľudí,
ktorí budú pripravení podeliť sa o svoje svedectvo o svojom záväzku pre utečencov alebo o
ľuďoch, ktorí trpeli vojnou.

Program návštevy bratov z Taizé po strednej Európe 2022
Miesta a časy modlitby:
29. mája, Praha, 19:00, Kostol sv. Martina v múre
30. mája, Olomouc, 19:30, Dominikánsky kostol
1. mája, Bratislava, 19:45, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa - Jezuitský kostol
2. mája, Prešov, 19:30, Františkánsky kostol
3. až 5. mája, Ukrajina
6. mája, Lublin, 19:00, Parafia Św. Józefa
7. mája, Warszawa, 20:00, Kostol Św Anna, Krakowskie Przedmieście 68

8. mája, Łódź, 19:00, omša pre študentov, Katolícka katedrála
9. mája, Łódź, 20:00, TBC
10. mája, Vroclav, 20:00, Gréckokatolícka katedrála

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Taizé: www.taize.fr

