
Tezē	  ekumēniskās	  kopienas	  Baltijas	  
reģionālā	  tikšanās	  „Kļūstot	  par	  zemes	  sāli”	  	  

Rīga	  2014,	  26.	  –	  28.septembris	  
	  

Taizē	  Baltic	  regional	  meeting	  	  
“Becoming	  salt	  of	  the	  earth”,	  Riga	  2014	  

	  
	  

	  

Tezē	  Baltijas	  reģionālo	  tikšanos	  Rīgā	  iniciējusi	  Latvijas	  Evaņģēliski	  luteriskā	  baznīca	  un	  Romas	  
katoļu	  baznīca	  Latvijā	  un,	  sekojot	  Tezē	  kopienas	  priora	  brāļa	  Aloiza	  2012.-‐2015.gada	  vēstījumam	  
„Pretim	  jaunai	  solidaritātei”,	  par	  tās	  vadmotīvu	  izvēlēti	  Svēto	  Rakstu	  vārdi	  „Kļūstot	  par	  zemes	  sāli”.	  	  

500	  –	  1500	  16	  līdz	  35	  gadus	  veci	  jaunieši	  no	  Latvijas,	  Lietuvas,	  Igaunijas,	  Skandināvijas	  valstīm,	  
Somijas,	  Baltkrievijas,	  Ukrainas,	  Krievijas	  un	  Polijas,	  kā	  arī	  no	  citām	  valstīm	  kopīgi	  ar	  Tezē	  kopienas	  
brāļiem	  ir	  aicināti	  piedalīties	  lūgšanās,	  semināros	  un	  darbnīcās,	  kā	  arī	  piedzīvot	  Rīgas	  ģimeņu	  un	  
draudžu	  viesmīlību.	  	  

Tikšanās	  laikā	  jauniešiem	  būs	  iespēja	  starpkultūru	  dialogā	  balstītās	  sarunās	  un	  diskusijās	  pārrunāt	  
21.	  gadsimta	  Eiropas	  jauniešu	  uzdevumus	  -‐	  veicināt	  jauna	  veida	  solidaritāti,	  sociālo	  atbildību,	  
savstarpēju	  dalīšanos	  un	  garīgas	  rūpes	  citam	  par	  citu.	  Tikšanās	  Rīgā,	  tās	  Eiropas	  kultūras	  
galvaspilsētas	  gadā,	  pievērsīs	  uzmanību	  pilsētas	  bagātajam	  kultūras	  mantojumam.	  
Tikšanās	  dalībniekiem	  būs	  iespēja	  arī	  ielūkoties	  rīdzinieku	  ikdienā	  un	  piedzīvot	  Rīgas	  ģimeņu	  
viesmīlību,	  jo	  dalībnieki	  tiks	  izmitināti	  rīdzinieku	  ģimenēs.	  
	  
Centrālā	  Tezē	  Baltijas	  reģionālās	  tikšanās	  norises	  vieta	  būs	  Rīgas	  Svētā	  Pētera	  baznīca,	  kurā	  
dalībnieki	  ik	  dienu	  tiksies,	  lai	  kopīgi	  piedalītos	  Tezē	  lūgšanās.	  Darbnīcas,	  semināri	  un	  diskusijas	  
notiks	  dažādos	  Rīgas	  dievnamos,	  t.sk.	  –	  Rīgas	  Domā,	  Rīgas	  Svētā	  Jāņa	  evaņģēliski	  luteriskā	  baznīcā,	  
Rīgas	  Svētās	  Marijas	  Magdalēnas	  Romas	  katoļu	  baznīcā,	  Rīgas	  Vecās	  Svētās	  Ģertrūdes	  baznīcā,	  
Svētā	  Jēkaba	  Romas	  katoļu	  katedrālē	  un	  citās	  Rīgas	  vietās.	  	  
	  
	  
Informācijai	  un	  saziņai:	  
info@taizeriga2014.lv	  
Kristīne	  Jaunzeme,	  29735652	  
Krists	  Kalniņš,	  27877717	  
Gunta	  Ziemele,	  29966227	   	  

	  
	  

www.taizeriga2014.lv	  
http://www.taize.fr/en_article16592.html	  
https://www.facebook.com/taizeriga2014?ref=hl	  
http://www.riga2014.org/lat/viewmy/724-‐teze-‐baltijas-‐regiona-‐tiksanas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Tezē	   ekumēniskās	   kopienas	   Baltijas	  
reģionālās	  tikšanās	  programma	  	  

	  
	  

	  
	  
Tu	  vari	  piedalīties	  vienā	  no	  divām	  programmām:	  
	  
1.	  Brīvprātīgo	  palīgu	  programma	  
	  

Ceturtdiena,	  25.	  septembris,	  ierašanās	  no	  rīta	  un	  
pusdienlaikā	  līdz	  plkst.14.00	  centrālajā	  
uzņemšanas	  /	  reģistrācijas	  punktā	  Rīgas	  Vecās	  
Svētās	  Ģertrūdes	  baznīcā,	  kur	  norisinās	  
ceturtdienas	  programma.	  
	  

10.00	  sākas	  uzņemšana	  /	  reģistrācija.	  Katram	  
brīvprātīgajam	  tiek	  piešķirts	  darbs	  un	  viesģimene	  
12.00	  pusdienas	  
13.00	  lūgšana	  	  
14.00	  tiek	  slēgta	  reģistrācija	  
14.30	  darbu	  sagatavošanas	  tikšanās	  (piektdienas	  
uzņemšanas	  /	  reģistrācijas	  grupa,	  maltīšu	  
izdalītāji,	  lūgšanu	  vietu	  sagatavotāji	  u.c.)	  
18.00	  vakariņas	  
19.00	  lūgšana	  
	  
Turpmāk	  brīvprātīgie	  palīgi	  piedalās	  tikšanās	  
pamatprogrammā,	  vienlaikus	  palīdzot	  ar	  tikšanās	  
norisi	  saistītos	  darbos.	  Tikšanās	  centrālā	  
pulcēšanās	  vieta	  un	  lūgšanas	  Rīgas	  centrā	  
norisinās	  Rīgas	  Svētā	  Pētera	  baznīcā.	  
	  
2.	  Tikšanās	  pamatprogramma	  
	  

Piektdiena,	  26.	  septembris,	  ierašanās	  visas	  
dienas	  garumā	  līdz	  plkst.17.00	  
	  

10.00	  sākas	  uzņemšana	  /	  reģistrācija.	  Tiek	  sniegta	  
informācija	  par	  tikšanās	  programmu	  un	  dotas	  
norādes	  nokļūšanai	  vietējās	  draudzēs	  
12.00	  pusdienas.	  Tiek	  izdalītas	  arī	  vakariņu	  
paciņas	  
13.00	  lūgšana	  Rīgas	  centrā	  tiem,	  kas	  ieradušies	  
Turpmākā	  uzņemšanā	  /	  reģistrācijā	  tiek	  izdalītas	  
vakariņu	  paciņas	  
17.00	  tiek	  slēgta	  reģistrācija	  
19.00	  lūgšana	  Rīgas	  centrā	  
Atgriešanās	  /	  došanās	  uz	  viesģimenēm	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
Sestdiena,	  27.	  septembris	  	  
	  

8.30	  lūgšanas	  vietējās	  draudzēs	  
tikšanās	  vietējās	  draudzēs,	  sarunas	  mazajās	  
grupās	  un	  tikšanās,	  meklējot	  cerības	  zīmes	  
11.30	  –	  12.00	  pusdienas.	  Tiek	  izdalītas	  arī	  
vakariņu	  paciņas	  
13.00	  lūgšana	  Rīgas	  centrā	  
14.30	  semināri	  un	  tematiskās	  darbnīcas	  (pirmā	  
izvēle)1	  
Pārtraukums	  un	  tēja	  
16.30	  semināri	  un	  tematiskās	  darbnīcas	  (otrā	  
izvēle)	  
19.00	  lūgšana	  Rīgas	  centrā	  
Atgriešanās	  viesģimenēs	  
	  
Svētdiena,	  28.septembris	  
	  

Ap	  9.00	  sestdienas	  tikšanos	  vietējās	  draudzēs	  
turpinājums:	  sarunas	  mazajās	  grupās	  un	  tikšanās,	  
meklējot	  cerības	  zīmes	  
Svētdienas	  rīta	  dievkalpojums	  vietējās	  draudzēs	  
Pusdienas	  viesģimenēs	  
15.00	  lūgšana	  Rīgas	  centrā	  
Došanās	  mājup	  
	  
Visi	  tikšanās	  dalībnieki,	  arī	  no	  Rīgas	  un	  Latvijas	  
reģioniem	  ir	  aicināti	  reģistrēties	  dalībai:	  
https://register.taize.fr/meeting.xhtml?cid=1	  

Dalībniekiem	  no	  Latvijas	  reģioniem	  pēc	  
nepieciešamības	  tiks	  nodrošinātas	  naktsmājas,	  kā	  
arī	  septembra	  sākumā	  atsevišķi	  tiks	  apstiprināts	  
dalības	  ziedojums.	  

Informācijai:	  
info@taizeriga2014.lv	  
www.taizeriga2014.lv	  
http://www.taize.fr/en_article16592.html	  
https://www.facebook.com/taizeriga2014?ref=hl	  

                                                
1 Semināru,	  tematisko	  darbnīcu	  un	  diskusiju	  tēmas,	  to	  vadītāji	  un	  
moderatori,	  kā	  arī	  norises	  vietas	  tiks	  apstiprinātas	  līdz	  septembrim.	  
Katram	  dalībniekam	  būs	  iespēja	  piedalīties	  divās	  aktivitātes	  pēc	  izvēles	  
trīs	  tematiskās	  dimensijās:	  garīgā,	  kultūras	  un	  radošā.	   
 


