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Atvykę į Taizé, jūs turite galimybę ieškoti Dievo per pamaldas, tylą ir giedojimą, asmeninius apmąstymus ir 
pasidalijimą. 

Jus priima Taizé brolių bendruomenė, pasižadėjusių Kristui visą savo gyvenimą gyventi bendruomenėje, laikantis 
paprastumo ir celibato. 

Nuo pirmadienio iki šeštadienio 
  8.15 rytinės pamaldos, po to 

pusryčiai 
10.00 Biblijos apmąstymas, 

pasidalijimas, praktinis darbas 
12.20 vidurdienio pamaldos, po to 

pietūs 
14.00 giedojimo pamokos 
15.15 Biblijos apmąstymas, 

pasidalijimas, teminiai 
užsiėmimai 

17.00 arbata 
17.30 susitikimai, teminiai užsiėmimai 
19.00 vakarienė 
20.30 vakarinės pamaldos 

Penktadienį 
16.45 susitikimas skirtas norintiems 

pasilikti antrai savaitei 
(merginoms: El Abiodh / 
vaikinams: La Morada) 

20.30 vakarinės pamaldos, po to – 
malda prie kryžiaus 

 
Šeštadienį 
11.45 susitikimas skirtas pasiruošti 

sekmadienį vyksiančiam 
priėmimui: prie La Morados 

20.30 vakarinės pamaldos, su 
žvakutėmis - Prisikėlimo šviesos 
simboliu 

Sekmadienį 
  8.45 pusryčiai 
10.00 Eucharistijos šventimas 
13.00 pietūs 
15.30 priėmimo pradžia 
19.00 vakarienė 
19.45 susitikimas, skirtas 15/17-mečių 

kontaktiniams asmenims: 14-
tame kambaryje 

20.00 malda už taiką tyloje 
20.30 vakarinės pamaldos 

 

- Kartu su kitais savo amžiaus žmonėmis dalyvausite Biblijos apmąstymuose, turėsite pasidalijimus grupelėse ir 
laiką tyloje. Jums taip pat bus skirtas koks nors praktinis darbas. Kai kuriomis savaitėmis jaunimui yra galimybė 
pasirinkti specialią choro grupę. 

- Taip pat galite pasirinkti tylos savaitę. Globojant vienam iš Taizé brolių ar seserų, turėsite galimybę per maldą, šv. 
Rašto skaitymą ir asmenį apmąstymą, atrasti Dievo veikimą savo gyvenime. Tyloje praleisti laiką taip pat galite 
savaitės pabaigoje. Kiekvieną rytą klausysitės Biblijos įvado ir gausite dienos klausimus ir patarimus. 

Praktinė informacija

Programa ir išlaidos 

Prašome dalyvauti visoje programoje – kasdieninėse pamaldose, 
pasidalijimų grupelėse ir praktiniame darbe. 
Visų atvykstančių prašoma įnešti įmoką, kuri padengtų jų viešnagės 
išlaidas. Priėmimui neturime kitų finansavimo šaltinių. Galinčius, 
kviečiame įnešti įmoką į solidarumo fondą ir taip paremti tuos, kurie 
neturi galimybių padengti savo dalyvavimo išlaidų. 
 
Pamaldos ir apmąstymai 

Būkite mandagūs įeidami į bažnyčią. Tai tylos vieta, tiek prieš 
bendruomenės pamaldas, tiek ir po jų. Žmonės meldžiasi. Bendrų 
pamaldų, kurios yra svarbiausia Taizé gyvenimo dalis, metu, 
išsijunkite mobiliuosius telefonus, būkite tinkamai apsirengę: 
drabužiais dengiančiais pečius ir šlaunis. 
Prie įėjimo į bažnyčią galima rasti informaciją apie šv. Komunijos 
priėmimo galimybes. 
Norėdami pabūti tyloje ir ramybėje, dienos metu galite nueiti į 
kaimelio bažnyčią arba prie šv. Stepono šaltinėlio. 
Jei turite asmeninį klausimą ar norite kažkuo pasidalinti, galite 
pakalbėti su broliais, jie visuomet jus išklausys bažnyčioje po 
vakarinių pamaldų. Nuo 11.00 iki 12.00 val. ir nuo 17.00 iki 19.00 
val. El Abiodhe merginų laukia pasiruošusios jas išklausyti seserys. 
 
Oyak ir nakties metas 

„Oyak“ kavinėje viskas parduodama nesiekiant pelno. Tai vienintelė 
vieta, kur galima nusipirkti ir išgerti vieną stiklinę vyno arba alaus. 
Jeigu atsivežėte alkoholinių gėrimų, turite juos atnešti į La Moradą, 
kur jie bus laikomi iki jūsų išvykimo. 
Po vakarinių pamaldų, visur, išskyrus Oyaką, laikomės tylos. Grupė 
jaunų pagalbininkų kiekvieną vakarą padeda palaikyti ramybę. Nuo 
23.30 val. iki ryto reikalaujama visur laikytis tylos. 
 
Saugumas ir apsauga 

Visą bagažą paženklinkite savo vardu. Nepalikite jo be priežiūros. 
Nesineškite rankinių, kuprinių ar lagaminų į bažnyčią. 
Nedelsdami praneškite La Moradai sužinoję apie narkotikų 
vartojimą ar girtuokliavimą. 
 
 
 

Kambariuose, palapinėse, maisto dalinimo, valgymo ir susitikimų 
vietose draudžiama rūkyti. 
Vertingus daiktus (pinigus, pasus) galite palikti saugoti La 
Moradoje, iš kur išvažiuodami juos pasiimsite. Palapinėse, 
kambariuose, automobiliuose, nepalikite be priežiūros telefonų ar 
kitų elektros prietaisų, ypač besikraunančių, net ir Taizé daiktai gali 
būti pavogti. 
Dėl jūsų pačių saugumo, nevaikščiokite nuo Taizé nutolusiose 
vietose po vieną. 
Visose vietose draudžiama kūrenti laužus ar naudotis maisto 
ruošimo įranga. 
 

Asmens apsauga 

Darome viską, kad Taizé būtų saugi vieta visiems, kurie čia 

atvyksta. Kiekvienas gali prie to prisidėti. 

Į bet kokią seksualinės agresijos, smurto ar davsinės prievartos 
formą žiūrime labai rimtai. Jei nukentėjote ar pastebėjote įtartiną 
tokio pobūdžio elgesį, nedelsdami apie tai praneškite už žmonių 
saugumą Taizé kaimelyje atsakingam asmeniui. 

Su šiuo asmeniu galima susisiekti La Moradoje, taip pat 
skambinant arba siunčiant žinutę telefonu +33 749 04 75 85. 

Galite pranešti ir kitam asmeniui, kuriuo pasitikite: savo grupės 
vadovui, vienai iš seserų esančių El Abiodh ar pirmosios 
pagalbos punkte. 

Apie bet kokį seną ar naują įvykį galite pranešti el. paštu 
protection@taize.fr. Taip pat galite kreiptis į savo šalies pagalbos 
jaunimo liniją tel. +370 800 28888. 

 
Taizé ir Ameugny kaimeliuose 

Taizé ir Ameugny kaimeliuose gyvena, dirba ir ilsisi vietiniai 
gyventojai. Gerbkite jų ramybę nevaikščiodami po šiuos kaimelius 
po vakarinių pamaldų, o dienos metu juose laikykitės tylos. 
Prisidėkite prie švarios ir gražios Taizé aplinkos palaikymo, įskaitant 
atliekų rūšiavimą, vandens ir maisto nešvaistymą. 
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