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Praha ruošiasi taikiai invazijai - 

atvyksta daugybė jaunų žmonių iš visos Europos

Šių metų gruodžio 29 d. dešimtys tūkstančių jaunų Susitikimo dalyvių atvyks į Prahą iš Vakarų ir Rytų Europos šalių,  jie
keliaus autobusais, traukiniais, lėktuvais ar autostopu. Daugiausia jaunų ortodoksų, katalikų ir protestantų atvyks iš šių
šalių: Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Kroatijos ir Baltarusijos. Pateikiame šiek tiek skaičių:

# Daugiau negu 30 000 žmonių dalyvauja šiame Susitikime, iš jų 23 000 atvyksta iš svetur ir bus apgyvendinti
Prahoje, jos apylinkėse bei regiono miesteliuose ir kaimuose.

# 65 šalių atstovai yra užsiregistravę ir rengiasi atvykti į Susitikimą, be to, dalyvaus ir daug jaunų savanorių, kurie
atvyko iš Taizé padėti priimti atvykstančius dalyvius ir atlikti organizacinius bei logistikos darbus.

# 125 autobusais atvyks jaunimas iš Lenkijos, tai šalis, iš kurios atvyksta daugiausia dalyvių. Keli šimtai piligrimų
atvyks iš Lietuvos miestų ir miestelių.

# 105 000 obuolių ir 100 000 mandarinų, 22 000 kilogramų duonos ir daugiau negu 500 padėklų kitų maisto

produktų tiekėjai atgabens nuo gruodžio 22 d. Iki sausio 1 d.

#  Daugiau negu 150 dalyvių priėmimo punktų įvairių bažnyčių parapijose ir mokyklose visame regione priims
dalyvius gruodžio 29 d. ir nukreips juos į nakvynės vietas: šeimų namus arba mokyklų ar parapijų sales. 

# 1 950 jaunų žmonių atvyks dviem dienom anksčiau, gruodžio 27 d., jie padės priimti atvykstančius dalyvius ir
atlikti įvairias logistikos užduotis. 

#  17  bažnyčių  istoriniame Prahos  centre  atvers  duris  vidurdienio  pamaldoms  antradienį,  gruodžio  30  d.  Ir
trečiadienį,  gruodžio  31  d.  Visas  šias  bažnyčias  papuoš  Taizé  kryžius,  kurį  neseniai  nutapė  Matej  Forman
vadovaujama menininkų grupė. 

# 5 pamaldų vietos bus įrengtos Letnany ekspozicijų centre vakarinėms pamaldoms kasdien nuo gruodžio 29 d.
Iki sausio 1 d., be to, bus pastatyta palapinė, jos prireikė, nes registruotų dalyvių skaičius yra labai didelis.

# 14 atstovų iš Čekijos Bažnyčių tarybos dalyvaus pamaldose Katedroje sausio 1 d. 19.00 val., kurias transliuos
Čekijos televizija. Gruodžio 30 d., vakarinės pamaldos bus tiesiogiai transliuojamos iš 4 salės ekspozicijų centre,
pamaldas bus galima stebėti ir EBU tinklo pagalba.

#  30 temų bus svarstomos ir aptariamos popietiniuose susitikimuose gruodžio 30 ir 31 d. Temų sąrašą galite
rasti Susitikimo programoje (nuoroda žemiau). 

#  4  „Pasiūlymai  2015-tiesiems“,  kuriuos  parengė Brolis  Alois,  raginantys  būti  „žemės druska“,  bus  išdalinti
dalyviams, kai tik jie atvyks. Visas tekstas bus paskelbtas gruodžio 26 d. Kiekvieną vakarą brolis Alois skaitys
trumpą apmąstymą, kurio tekstą bus galima rasti spaudos skyriuje (Press Room). 

Dvi nuorodos žiniasklaidai

• Žurnalistai, norintys rengti pranešimus apie Europos jaunimo susitikimą privalo nedelsdami registruotis internetu 
ir gauti akreditaciją: http://www.taize.fr/en_article15985.html.

• Išsamią programą, informaciją apie spaudos skyriaus (press room) darbo laiką ir kitas reikalingas nuorodas rasite 
čia: http://www.taize.fr/en_article17405.html.

2014 m. lapkričio 30 d., paskutinę apaštalinės kelionės Turkijoje dieną, Popiežius Pranciškus paminėjo Taizé 
kalbėdamas apie visiškos Bažnyčių vienybės siekį: „Būtent jaunimas prašo mūsų, kad siektume visiškos 
bendrystės. Galvoju apie daugybę jaunų ortodoksų, katalikų ir protestantų, kurie susirenka į Taizé 
bendruomenės rengiamus susitikimus. Jie tai daro ne todėl, kad nežinotų apie mus skaldančius skirtumus, bet 
todėl, kad jie geba įžvelgti daugiau, negu skirtumai, jie geba suvokti tai, kas iš tikro yra svarbu, tai, kas jau dabar
mus jungia“.
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