
SKAUTSKÝ TÝŽDEŇ V TAIZÉ 2013
28. JÚL – 4. AUGUST

Taizé je malá dedinka v Burgundskom regióne vo 
Francúzsku, niekde medzi Lyonom a Dijonom. Táto 
dedinka je tiež domovom komunity Taizé  – kres-
ťanskej kláštornej komunity s približne 100 bratmi. 
Bratia sú z rôznych krajín a z rôznych kresťanských 
tradícií. Žijú, modlia sa a pracujú spoločne, zdieľajú, 
čo majú. Komunita ponúka jedinečnú skúsenosť 
ducha dôvery, otvorenosti, zdieľania, jednoduchosti, 
radosti. Svojou existenciou je Taizé znakom zmie-
renia medzi kresťanmi a rozličnými rozdelenými 
národmi.

Taizé je tiež miestom pre mladých z celého sveta. 
Každoročne, počas celého roka mnoho mladých ľudí 
navštevuje komunitu, aby spoločne strávili čas spolu 
bratmi. Podobne ako bratia, aj títo mladí vychádzajú 
z rôznych kresťanských tradícií (katolíci, protestan-
ti, ortodoxní, atď). Obyčajne v Taizé ostávajú jeden 
týždeň (od nedele do nedele). Tiež žijú, modlia sa 
a pracujú spolu s ostatnými a s bratmi. Počas let-
ných mesiacov prichádza každý týždeň niekedy tri-
-štyri tisíc mladých.

Drahí priatelia,
Rada pre Europe-Mediterranean  Region 
ICCS Vás už po piaty krát s  radosťou 
 pozýva do Francúzska, do Taizé, 
na  tradičný skautský týždeň.

O TAIZÉ

ROKOV 
SKAUTINGU
NA SLOVENSKU

Pre viac informácií a fotografií navštívte našu domovskú 
stránku (www.facebook.com/scoutweek), kanál na youtube 
(http://www.youtube.com/user/ScoutweekTaize/videos) 
alebo napíšte organizátorom (anglicky):  
taize@iccs-em.org. Viac informácií - modlitby, piesne na 
stránkach Taizé: http://www.taize.fr/en_rubrique9.html.



Skautský týždeň v Taizé je určený hlavne pre 
radcov (a vodcov) vo veku 15-29 rokov, ktorí chcú 
prehĺbiť svoje duchovné pramene, zažiť jedinečnú 
komunitu s ďalšími skautmi z rôznych krajín. Po mi-
nulé roky sa pravidelne na skautskom týždni zúčast-
ňovali skauti z približne 8-9 krajín. Išlo o Francúzsko, 
ďalej Nemecko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, 
Portugalsko, Českú republiku, Litvu, Lotyšsko, Ma-
ďarsko, Izrael, Libanon a Egypt. Počet skautov, ktorí 
sem chodia každoročne sa pohybuje medzi 20 až 80.

Bratia z Taizé boli takí milí, že nám poskytli 
miesto pre naše stretnutie. Toto stretnutie však nie 
je organizované samotnými bratmi z komunity, ale 
ICCS (International Catholic Conference of Scou-
ting). Keďže väčšina mladých v Taizé nie sú skauti, 
nie je tam možné zorganizovať vlastný skautský 
tábor. Skauti sa počas skautského týždňa zúčast-
ňujú na zvyčajnom týždennom programe stretnutí 
v Taizé. K tomu máme navyše vo voľnom čase svoje 
vlastné špeciálne aktivity. A na záver ostane ešte 
trocha voľného času pre Vaše vlastné (možno skupi-
nové) aktivity.

 Bežný deň v Taizé zahŕňa 3 spoločné mod-
litby (ráno, na obed, večer) - spolu s bratmi a ďal-
šími mladými; zdieľanie sa v malých skupinkách o 
otázkach viery a biblický úvod od brata z komunity; 
tématické workshopy; praktické komunitné prá-
ce a stravovanie. Tiež je možné stráviť nejaký čas 
v tichu, či pri speve. Navyše naše pridané skautské 
aktivity obsahujú malé výlety (záležia od počasia), 
skautské hry, diskusie o našom skautskom zákone, 
prezentovanie a zdieľanie skautských tradícií. Tiež 
je možné jednoducho spoznávať skautov z rôznych 
európskych krajín.

SKAUTSKÝ TÝŽDEŇ V TAIZÉ PROGRAM

Pre viac informácií a fotografií navštívte našu domovskú 
stránku (www.facebook.com/scoutweek), kanál na youtube 
(http://www.youtube.com/user/ScoutweekTaize/videos) 
alebo napíšte organizátorom (anglicky):  
taize@iccs-em.org. Viac informácií - modlitby, piesne na 
stránkach Taizé: http://www.taize.fr/en_rubrique9.html.



NAČASOVANIE

Skautský týždeň v Taizé bude od 28. júla do 4. au-
gusta 2013 (od nedele do nedele). Prosím, pochopte, 
že je vhodné zúčastniť sa celého skautského týždňa, 
pretože program v Taizé je plánovaný na týžden-
nej báze. Keď môžete prísť len na pár dní, tak sa 
registrujte priamo na stránkach Taizé pre neskaut-
ský (normálny) program. Prísť by ste mali v nedeľu 
28. 7.  poobede a odísť opäť v nedeľu 4. 8. Individu-
álne problémy a otázky môžete konzultovať u nás 
prostredníctvom e-mailu, vopred, prípadne spolu 
s prihláškou.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou sú predovšetkým radcovia 
(a vodcovia) medzi 15-29 rokov. Skauti starší ako 
29 rokov môžu prísť, ale mali by rátať s tým, že väč-
šina účastníkov bude mladšej vekovej kategórie. Nie 
je určený žiaden limit pre počet účastníkov. Skaut-
ský týždeň je otvorený všetkým skautom a vodcom, 
ale nezabúdajte, že Taizé je miestom úcty.

CESTA

Účastníci si organizujú a platia svoju cestu sami. 
Program začína a končí v Taizé. Organizačný tím 
je pripravený pomôcť, ak bude treba. Domovská 
stránka Taizé tiež poskytuje informácie o cestovaní 
do Taizé.

Ak by ste potrebovali pomôcť pri hľadaní spoje-
nia, prosím kontaktuje tajomníčku duchovnej rady 
(katarina.rausova@skauting.sk).

NÁKLADY

Poplatok pokrýva stravu a ubytovanie. Jeho 
výška závisí od krajiny, z ktorej účastník prichádza, 
maximálne však 70 € za celý týždeň (pre Slovensko 
je určený poplatok 5 – 8 € za deň). Tiež cestu si platí 
každý sám.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Zabezpečte si zdravotné poistenie. Skauti z EU 
môžu priniesť European Health Insurance Card. 
(kontakt vo vašej krajine nájdete na:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&lan-
gId=en#National_information_and_contacts)

ŽIVOTNÉ PODMIENKY

 Životné podmienky sú veľmi jednoduché – 
ubytovanie býva obvykle v stanoch. Buď si prine-
siete vlastný stan, alebo budete spať s ostatnými 
skautmi vo veľkých stanoch. Treba si vziať vlastnú 
karimatku a spacák. Sprcha sa nachádza v spoloč-
ných sprchovacích blokoch. Strava sa podáva tri-
krát denne spoločne pre všetkých. Možnosť urobiť 
táborák tam nie je. Elektrina (nabíjanie telefónov) 
a pripojenie na internet, podobne konzumácia alko-
holu je veľmi obmedzená.

POČASIE

Počas leta býva horúce (30°C) i studené poča-
sie. Prosíme, vhodne sa na to pripravte. V každom 
prípade si prineste niečo do dažďa.

JAZYK

Taizé je miestom medzinárodných stretnutí, tým 
pádom ak sa chcete zúčastniť, je užitočné ovládať 
cudzí jazyk. Informácie pre účastníkov skautské-
ho týždňa v Taizé sú uvádzané predovšetkým 
v  angličtine, takže vodcovia musia mať dobrú zna-
losť angličtiny. Ak prídete ako skupina, vodca by mal 
zorganizovať preklad pre svoju skupinu.

DÔLEŽITÉ PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
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PRIHLASOVANIE

Registrácia prebieha u organizačného týmu 
skautského týždňa. NEREGISTRUJTE SA individuálne 
na stránkach Taizé, organizačný tým skautského 
týždňa bude registrovať všetkých naraz ako skupinu, 
aby sme mali rovnaké načasovanie programu.

Prihlásiť sa môžete online na http://iccs-em.
org/en/activities/scout-week-taize-2013. 

Uzávierka prihlasovania je 15. júna 2013.

Spokojne šírte tieto informácie ďalej 
 medzi svojich skautských známych.

Keď dostaneme vašu online registráciu, emai-
lom vám pošleme oficiálnu prihlášku, ktorú treba 
dať podpísať buď vášmu národnému skautskému 
kaplánovi alebo medzinárodnému komisárovi vašej 
organizácie. Oskenovanú prihlášku následne pošlite 
na taize@iccs-em.org.
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