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Od 1940 do 2015…

 
U kolovozu 1940. na početku Drugog svjetskog rata, 
brat Roger je došao u Taizé. Upravo je napunio 25 
godina i postavljao je temelje zajednice koju je zamislio 
kao parabolu koja stvara pomirenje u ljudskoj obitelji :

 
«»Mislim da me od moje mladosti nikada nije 
napustila intuicija da bi život u zajednici mogao 
biti znak da je Bog ljubav i samo ljubav. Postupno 
je u meni raslo uvjerenje da je vrlo važno stvoriti 
zajednicu muškaraca koji su odlučili posvetiti 
cijeli svoj život i koji će se pokušati    međusobno 
razumjeti i postići pomirenje, zajednicu u kojoj 
će dobrota srca i jednostavnost biti u  središtu 
svega.« Brat Roger

 
Danas zajednicu iz Taizéa čini više od stotinu braće 
katolika i protestanata koji dolaze iz tridesetak zemalja. 

Brat Roger je umro 16. kolovoza 2005. godine u dobi od 
90 godina. Ubila ga je mentalno poremećena osoba 
tijekom večernje molitve.

Tijekom cijele 2015. godine zajednica slavi 75. godišnjicu 
osnivanja i poziva sve da se prisjete njenog osnivača 
100 godina nakon njegovog rođenja i 10 godina nakon 
njegove smrti. 

Pripremajući se za 2015., brat Alois, nasljednik brata 
Rogera, je kao prior zajednice  predložio trogodišnji put 
obnavljanja naše obaveze prema ljudskoj  solidarnosti u 
svijetlu Evanđelja.

Okupljanje za novu solidarnost
Od 9. do 16. kolovoza 2015.

proslave 2015. godine, ovaj tjedan će sažeti tri godine 
posvećene traženju »nove solidarnosti«.

Mladi između 18 i 35 godina pozvani su da, ukoliko je to 
moguće, dođu u Taizé u ovom tjednu. 

Dolazak: nedjelja, 9. kolovoza između 14 i 18 sati. 
Pojedinci planiraju hodočastiti pješice na dan dolaska, 
iz  Clunyija ili Cormatina. 

Odlazak: nedjelja, 16. kolovoza poslije 19 sati.

Biblijski uvodi i radionice s govornicima iz različitih 
Crkava i različitih kontinenata. Petak: molitva oko 
križa. Subota navečer: proslava svjetla Uskrsnuća na 
otvorenom. 

Tijekom tjedna od 9. do 16. kolovoza, posebna pozornost 
će biti posvećena ljudima koji se nalaze  u nesigurnim 
situacijama u različitim dijelovima svijeta. Zahvaljujući 
fondu solidarnosti ljudi iz različitih životnih uvjeta 
će biti u mogućnosti zajedno provesti tjedan dana u 
Taizéu.

.

Molitva zahvalnosti u spomen 
na brata Rogera

Nedjelja, 16. kolovoza 2015., 16 sati

Molitva otvorena za sve uz nazočnost crkvenih 
poglavara predstavnika drugih religija i mladih s 
različitih kontinenata.



Međunarodni susreti u Taizéu 
tijekom 2015. godine

 
Kao i svake godine u Taizéu će se i 2015. održavati tjedni 
međunarodni susreti od nedjelje do nedjelje. 

Zajednička molitva će se održavati  tri puta dnevno, 
zatim biblijski uvodi,  razmjena mišljenja u malim 
skupinama ili vrijeme za tišinu. Bit će organizirane 
i radionice za produbljenje odnosa vjere i različitih 
aspekata društvenog života.

Datumi :
 ▹ mladi između 18 i 29 godina: ako je moguće od 9. 

do 16. kolovoza. Inače, svakog tjedna, između 6. 
siječnja i 20. prosinca;

 ▹ mladi između 15 i 17 godina: svakog tjedna 
između 6. siječnja i 20. prosinca, osim od 9. do 16. 
kolovoza;

 ▹ odrasli, 30 godina ili stariji: od polovice ožujka do 
polovice listopada, osim tjedna od 9. do 16. kolovoza; 
odrasli mlađi od 35 godina također su pozvani na 
međunarodni susret od 9 do 16. kolovoza;

 ▹ obitelji (s djecom mlađom od 15 godina): srpanj i 
kolovoz (osim od 9. do 16. kolovoza), oko Uskrsa i 
Duhova.

Tijekom cijele 2015. godine će se održavati posebne 
izložbe, radionice i događanja.

•

Oko 12. svibnja
 
Kako bi proslavili godišnjicu rođenja osnivača Taizéa 
(12. svibnja 1915.), zajednica posebno poziva stanovnike 
regije Taizéa da dođu u nedjelju 10. svibnja 2015. 
Prijem u 15 sati, nakon toga predstavljanje života brata 
Rogera u radionicama po izboru. U 17:30 sati, molitva 
zahvalnosti.

Oko 12. svibnja mladi iz cijelog svijeta su pozvani 
pridružiti se u molitvi i djelima solidarnosti u sjećanje 
na brata Rogera i kako bi se proveo u djelo njegov poziv: 
slijediti Krista.

Razmatranje o aktualnosti 
redovničkog zvanja

Od nedjelje 5. do nedjelje 12. srpnja

Međunarodni susret za mlade koji žive monaškim ili 
redovničkim životom: za one koji se tek pripremaju za 
redovnički život kao i za one zavjetovane već nekoliko 
godina. 

Uz pomoć poglavara katoličkih, pravoslavnih i 
protestantskih kongregacija, zajednica i samostana 
na temeljima doprinosa brata Rogera «velikom stablu 
monaškog života» u kojem je Taizé «jednostavan 
zacijepljen pupoljak», kako je sam brat Roger često 
govorio, susret će biti o smislu redovničkog života u 
današnjem vremenu. Održat će se različite radionice i 
biblijski uvodi.

.

Simpozij o doprinosu 
brata Rogera teološkoj misli

Od nedjelje 30. kolovoza do nedjelje 6. rujna

Međunarodni simpozij za mlade teologe: studente 
teologije, istražitelje ili za one angažirane u 
pastoralnom životu Crkve.

Brat Roger nije učestvovao u sveučilišnim teološkim 
diskusijama. Međutim, uvijek je imao prijatelje teologe. 
Razvijao je originalnu misao, vidljivu u njegovim djelima 
te u životu zajednice i susretima mladih. Protestantski, 
pravoslavni i katolički teolozi iz različitih zemalja doći 
će kako bi pomogli istaknuti svijetlo nekih aspekata 
njegove misli i značaja Taizéa.

Volontiranje u Taizéu 2015. godine
 
U 2015. godini osim volontera koji su proveli nekoliko 
mjeseci u Taizéu kako bi iskusili molitvu, službu i život 
u zajednici, braća pozivaju  mlade od 18 do 29 godina: 

 ▹ na ispomoć Taizéu od 2. do 23. kolovoza;
 ▹ da nekoliko tjedana borave u malim privremenim 

zajednicama (pogledajte ispod) 
 
Ovo je poziv za sve ali posebno za one koji su bili u 
Taizéu više puta i one koji su već volontirali u zajednici. 
Za više informacija kontaktirajte: info2015@taize.fr.

O volonterskom boravku u Taizéu na duže vrijeme više 
informacija možete pronaći na:  www.taize.fr/2015

•

Male privremene zajednice
 
Tijekom prve polovine 2015. skupina mladih će provesti 
nekoliko tjedana u susjedstvu ili selu kako bi svjedočili 
Evanđelje i dijelili radost i patnju lokalnih stanovnika. 
Život će slijediti ritam tri zajedničke dnevne molitve. 
Pastoralni i društveni rad s lokalnim kršćanskim 
zajednicama, posjete izoliranim osobama ili osobama 
koje pate, organiziranje molitvi otvorenih za sve i 
susreta mladih.

Kako bi se pripremili za ovo, oni koji žele sudjelovati u 
ovom projektu bi trebali provesti u Taizéu jedan tjedan 
između Uskrsa 2014. i veljače 2015.

Za više informacija kontaktirajte : info2015@taize.fr


