
 

Diecézní centrum mládeže ostravsko-opavské diecéze Vás zve na: 
 

 

 

 

 

 

KDY:     29. 1. – 6. 2. 2017 
 

CENA:   2 500 ,- Kč  / 2 850,- Kč (pro opozdilce, kteří budou platit po 16. 1. 2017!)  
    cena za dopravu        

      +  46  euro (do 29 let včetně) – ubytování + strava 

       +  93  euro (nad 29 let) – ubytování + strava (max. 7 os. na plný autobus) 
  jde o příspěvek, možno přispět více   

 

S SEBOU: Bible, spacák, peníze (příspěvek na ubytování + strava + kapesné - v eurech), psací 

potřeby, průkaz totožnosti, cestovní pojištění, pijícím kávu doporučujeme vlastní s sebou  

 

PROGRAM:  

Společně s komunitou bratří se budeme scházet třikrát denně ke společným modlitbám 

v Chrámu smíření.  

Během dne: biblické hodiny, diskuse ve skupinách (i mezinárodních), pracovní skupiny, zpěv, 

možnost být v tichu, semináře… Při tom všem můžeme poznávat lidi z celého světa. 

 

O  TAIZÉ: 

Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem mezinárodní 

ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují na celý život,  

že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes 

tvoří komunitu více než sto bratří – katolíků i různých protestantských vyznání – z více  

než pětadvaceti různých národů. Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby. 

Bratři se živí pouze svou prací. Nepřijímají pro sebe  žádné dary nebo dotace. Někteří  

z bratří žijí v malých skupinkách – fraternitách – mezi nejchudšími lidmi. 

 

Pouť je určena pouze pro zájemce od 17 let, počet starších 29-ti let je omezen na 7 (při plném 

obsazení autobusu)!!!  

 

Přihlašovat se můžete nejpozději do 22. 1. 2017, (!!! Pozor, kapacita je omezena!!!), a to 

telefonicky či e-mailem (přihlášku naleznete na našem webu http://dcm.doo.cz):  

DCM, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava, tel.:597 822 238, 736 514 439; e-mail: dcm@doo.cz. 

 

Díky špatným zkušenostem je NUTNO UHRADIT NEVRATNOU ZÁLOHU 1 200 Kč 

PŘEDEM! Až po té akceptujeme přihlášku a rezervujeme místo v autobuse! 

mailto:dcm@doo.cz

