ROMANJE ZAUPANJA NA ZEMLJI V STRASBOURGU
36. EVROPSKO SREČANJE MLADIH

28. december 2013 - 1. januar 2014
Strasbourg, Francija-Nemčija

Evropsko srečanje mladih, ki ga vsako leto pripravlja Skupnost bratov iz Taizéja, bo letos prvič
potekalo v Strasbourgu, v francoskem mestu na meji z Nemčijo. Približno 30.000 mladih iz
cele Evrope in drugih celin se bo med 28. decembrom 2013 in 1. januarjem 2014 združilo na
postaji Romanja zaupanja na zemlji. V organizaciji Društva SKAM – Skupnosti katoliške
mladine se bo srečanja v Strasbourgu udeležilo tudi okrog 250 mladih iz Slovenije. Mladi s
prihodom na Evropsko srečanje odgovarjajo na povabilo iti k izvirom vere in ljubezni, k
odkrivanju evangelija v molitvi, tišini in pogovoru z drugimi. Na tak način vsak lahko ponovno
odkrije smisel svojega obstoja ter najde spodbudo za svoje obveznosti v vsakdanjem življenju.
Letos bodo mladi nadaljevali svoje premišljevanje ob pismu brata Aliosa (priorja skupnosti) z
naslovom Pismo 2012-2015: K novi solidarnosti, ki je izšlo leta 2012 v Berlinu. V letu 2013,
pred srečanjem v Strasbourgu, je brat Alois povabil, da se prisluhne mladim iz Azije, saj bo to
pripeljalo k »novi solidarnosti« v letu 2015. Na letošnjem srečanju pa mlade še posebej
spodbuja, da si prizadevajo za vidno občestvo med vsemi, ki ljubijo Kristusa. Pri
premišljevanju o tem bodo mladim v pomoč tudi štirje predlogi, ki so navedeni v programski
knjižici srečanja, ki jo prejme vsak udeleženec: da se mladi pridružijo krajevni molitveni
skupini, da razširijo prijateljstvo preko meja, ki jih omejujejo, da redno molijo z drugimi ter
spodbuda k temu, da naj postane občestvo vidnejše.
Pismo 2012-2015: K novi solidarnosti bo mlade naslednja tri leta podpiralo v iskanju. V njem
so namreč že začrtani koraki za pripravo Shoda za novo solidarnost, ki bo ob 75. obletnici
taizéjske skupnosti in 100. obletnici rojstva brata Rogerja, od 9. do 16. avgusta 2015, potekal
v Taizéju.
Prva posebnost letošnjega srečanja je, da bodo mlade sprejele družine tako na francoski kot
tudi na nemški strani meje, v Strasbourgu ter v krajih in vaseh v okolici. Mladi bodo tako imeli
priložnost za srečanje z dvema različnima narodoma, ki v složnosti živita drug z drugim. Druga
posebnost pa je, da bodo opoldanske in večerne molitve potekale v različnih dvoranah na
razstavišču Wacken, prav tako pa tudi v katedrali Nôtre Dame in v cerkvi svetega Pavla v
središču mesta. Mladi bodo tako za vsako molitev romali na drugo lokacijo.
Program srečanja v Strasbourgu bo osredotočen na tri molitve dnevno: zjutraj v eni od župnij,
ki sodelujejo pri srečanju, opoldne in zvečer pa na razstavišču Wacken, v katedrali in v cerkvi
svetega Pavla. Med večernimi molitvami bo brat Alois nagovoril udeležence. Mladi, ki jih bodo
gostile družine v Strasbourgu z okolico, se bodo zjutraj srečevali s kristjani v krajevnih
občestvih in odkrivali znamenja upanja v njihovih soseščinah. 29. in 30. decembra popoldne
program srečanja ponuja na izbiro delavnice z 20 različnimi temami. Med drugim bodo mladi
lahko obiskali Muzej moderne in sodobne umetnosti v Strasbourgu ter Muzej Oeuvre Notre-

Dame, se srečali z Ann Power-Forde, sodnico na Evropskem sodišču za človekove pravice, ali z
namestnico generalnega sekretarja Sveta Evropa in člani Evropskega parlamenta, na nekaterih
delavnicah pa bodo s člani različnih skupin lahko premišljevali o aktualnih temah: o
brezposelnosti mladih, zasvojenosti med mladimi, kristjanih v poslovnem svetu, revščini,
človekovih pravicah, zdravstvu, ekumenskem dialogu, mednarodnem miru ter o novi
solidarnosti. Zadnji dan v letu se bodo mladi udeležili srečanja za vse romarje iz Slovenije,
kjer bodo skupaj z brati iz Taizéja iskali poti, kako Romanje zaupanja na zemlji nadaljevati
doma ter kako skupaj napredovati k novi solidarnosti. Koledarsko leto se bo zaključilo z
molitvijo za mir (31. 12. 2013 od 23.00 do 24.00), kateri bo sledilo srečanje »Festival
narodov«, ki ga mladi iz različnih držav oblikujejo sami. 1. januarja 2014 bodo mlade na kosilu
gostile družine, popoldne pa se bodo mladi odpravili proti domovini.
Skupnost bratov iz Taizéja in Romanje zaupanja na zemlji
Ekumensko skupnost bratov je leta 1940 ustanovil br. Roger v Taizéju v francoski Burgundiji.
Danes skupnost združuje brate različnih krščanskih veroizpovedi iz skoraj 30 različnih držav in
skuša biti znamenje sprave in miru. Skupnost ne združuje mladih v gibanje, pač pa mlade, ki
sodelujejo na srečanjih, vabi, da bi bili priče miru, zaupanja in sprave v krajih, kjer živijo.
Mladi so večkrat spraševali, kako naj izkušnjo bivanja v Taizéju živijo v domačem okolju.
Bratje so na to njihovo vprašanje skušali odgovoriti z Romanjem zaupanja na zemlji. Od leta
1978, ko je bilo prvo tovrstno srečanje v Parizu, se mladi iz vse Evrope ter drugih kontinentov
ob koncu vsakega leta v času novoletnih praznikov zberejo v enem izmed večjih evropskih
mest. Od leta 2006 bratje podobna srečanja pripravljajo tudi na drugih kontinentih.
Povezanost Slovencev s Taizéjem
Slovenci smo s Taizéjem povezani že več kot 35 let. Tako preko romanj v Taizé v poletnem
času, kot preko udeležbe na evropskih srečanjih mladih. Ustanovitelj skupnosti, brat Roger, je
Slovenijo prvič obiskal leta 1981. Leta 1987 je bilo v sodelovanju s skupnostjo bratov iz
Taizéja v Šentvidu nad Ljubljano pripravljeno mednarodno srečanje mladih, kjer so se prvič
srečali mladi z Vzhoda in Zahoda. Bratje iz Taizéja so na povabilo takratnega nadškofa Alojza
Urana v Slovenijo prišli tudi 2. januarja 2007, ko so se po evropskem srečanju mladih v
Zagrebu ustavili na enodnevnem obisku v Ljubljani. Slovenijo so potem zopet obiskali
novembra leta 2010, ko je ob 35-letnici romanj mladih iz Slovenije v Taizé v Mariboru potekalo
prvo vseslovensko taizéjsko srečanje mladih. Nazadnje so nas bratje skupaj s priorjem
skupnosti, bratom Aloisom, obiskali v začetku maja 2012, ko je Ljubljana po 25 letih znova
gostila mednarodno srečanje mladih.

Koristne povezave:
Več informacij o srečanju v Strasbourgu tudi na www.drustvo-skam.si/esm, www.taize.fr/.
Novinarji se za akreditacijo obrnite na media@taize.fr.
Fotografije s srečanja bodo na voljo na sledeči povezavi: www.taize.fr/en_article16009.html.

Za več informacij se do 24. 12. 2013 lahko obrnete na ga. Špelo Pucelj, 01/426 84 77,
taize@drustvo-skam.si.
Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine

