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Přípravný tým se snaží na místní úrovni objevit jednotlivce i skupiny, které usilují
o solidárnější svět. Zve je, aby se zapojili do přijetí mladých lidí, kteří přijedou do Prahy
na evropské setkání, a to nejenom poskytnutím ubytování, ale také tím, že s účastníky
setkání budou sdílet své naděje a svou práci. Doufáme, že v Praze a v jejím okolí, odkud
se dá dopravit do Letňan do 80 minut, najdeme okolo 200 takových týmů.
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Pravidelná společná modlitba během měsíců příprav nám bude připomínat, že se
vydáváme na pouť, která je zakořeněná v důvěře v Boha. Modlitby se mohou v kostele
konat jednou za týden nebo za čtrnáct dnů. Pokud je to třeba, může někdo z týmu z Taizé
pomoct s přípravou první modlitby. Modlitby s týmem z Taizé se budou také konat v
centru Prahy.
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Častý kontakt a komunikace s týmem z Taizé, který má sídlo v Kafkově domě, je
nezbytný a bude pro nás radostí. Jeden nebo dva lidé z místního přípravného týmu by měli
být kontaktními osobami. Pokud je to možné, měli by být kontaktní osobou a napsat nám
své kontaktní údaje také kněz nebo farář/ka, kteří jsou do příprav zapojeni. Internetový
systém „2m2“ (http://2m2.taize.fr) slouží k zadávání a třídění všech dat k evropskému
setkání.
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Místní přípravný tým má 3 hlavní úkoly*:
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1. Hledání a koordinace ubytování
- bez ubytování se evropské setkání nemůže uskutečnit!
- mladí lidé si přivezou spacáky – nepotřebují postele.
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2. Příprava programu, který se bude odehrávat v hostitelském společenství
- nalezení míst, kde se budou konat místní aktivity: modlitby, skupinky, „festival národů“
- objevování lidí a skupin v našem okolí, kteří žijí s nadějí a v solidaritě a kteří by se mohli
během setkání podělit o své zkušenosti.
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3. Příprava příjmu v den příjezdu (29. prosince)
- pokud dobře proběhne den příjezdu, dopadne dobře i celé setkání a vy budete později
schopni vyřešit neočekávané situace. Tento den je potřeba pečlivě připravit;
- zapojte do přijetí účastníků v den příjmu různými způsoby tolik místních lidí, kolik bude
jen možné;
- pozvěte místní, zvlášť mladé lidi, na ranní modlitby a setkání ve skupinkách 30. prosince
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* Další informace najdete v Příručce pro místní přípravné týmy: www.taizepraha.cz
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