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PROGRAM BRUSEL
Představení místních událostí „Společně pro Evropu 2012“ ve více 
než 150 městech.

Projevy zakladatelů a zodpovědných za hnutí:
 Maria Voce (prezidentka Hnutí fokoláre),
 Andrea Riccardi (zakladatel komunity Sant´Egidio
 a ministr pro spolupráci a integraci v Italské vládě),
 Thomas Römer (zodpovědný za sdružení YMKA v Mnichově),
 Herman Van Rompuy (předseda Evropské rady).

Solidární a bratrskou Evropu představí zkušenosti z těchto oblastí:
 Ekonomika společenství
 Integrace uprchlíků a lidí žijících na okraji společnosti 
 Rodiny pro solidární společnost

Dále budou následovat svědectví hnutí a komunit o iniciativách za 
záchranu života, ochranu životního prostředí, zachování míru a aktiv-
ní občanství.

Zazní i hlasy z jiných kontinentů o úloze Evropy ve světě.
Setkání bude zakončeno poselstvím hnutí a komunit.
V programu vystoupí studenti, mladí lidé i děti.
Program bude zpestřen uměleckými vstupy.
Více informací: www.together4europe.org

KONTAKTNÍ ADRESY:

BRNO Církev československá husitská www.ccshbrno.cz
Brněnská diecéze
ThDr. Petr Šandera, biskup
Joštova 7
602 00 Brno

Schönstattské hnutí www.schoenstatt.cz
Centrála schönstattského hnutí
P. Zdeněk Králík
Viniční 69
615 00 Brno-Židenice

 Komunita Emmanuel www.emmanuel.cz
Pavel Kalčík
Lidická 6
602 00 Brno

 Fatimský apoštolát v ČR www.cm-fatima.cz
  Regionální centrum Brno

Eva Prokešová
Mathonova 18
613 00 Brno

 Cursillo www.cursillo.hyperlink.cz
  Josef Vlach

Družstěvní 13
664 49 Ostopovice

 Hnutí Modlitby matek www.modlitbymatek.cz
  Ing. Růžena Fialová

Modlitby matek, P.O. BOX 2
nám. Svornosti 6
616 00 Brno 16

 Legio Mariae www.legio-mariae.cz 
  Josef Lahodný

Horní nám. 23
669 02 Znojmo

 Hnutí fokoláre www.focolare.cz
Ludmila Plátová
(u paní Harantové)
Oblá 2
634 00 Brno

PRAHA Komunita Sant´Egidio http://santegidio.weebly.com
Ing. Peter Koldinský Ph.D
Milady Horákové 13
170 00 Praha 7

 Komunita Chemin neuf www.chemin-neuf.cz
Pavol Martinko
Školní 1
252 67 Tuchoměřice

 Hnutí fokoláre www.focolare.cz
Marie Koukolová
Modletínská 2
101 00 Praha 10

brusel
brno

praha



společně
pro Evropu

SPOLEČNĚ aby 

znovu připomněli duši 

Evropy • SPOLEČNĚ 
aby našli novou evropskou 

jednotu v odlišnosti • 

SPOLEČNĚ aby 

Evropa splnila své 

povolání k míru a jednotě 

mezi všemi národy

Křesťané z více než 250 hnutí, komunit a různých skupin z celé 
Evropy, z různých církví a církevních společenství pořádají setkání.

JAK SE ZRODILA MYŠLENKA
Rok po historickém setkání církevních hnutí a komunit v Římě 
na pozvání papeže Jana Pavla II., v květnu 1998, připravila Boží 
Prozřetelnost další krok. 31. října 1999 se v Otmaringu nedaleko 
Augsburku v Německu setkali někteří odpovědní za evangelické 
a katolické komunity a hnutí při podpisu Deklarace související 
s naukou o ospravedlnění. Mezi nimi byli Chiara Lubichová (Hnutí 
fokoláre), Helmut Nicklas (YMCA Mnichov), Andrea Riccardi 
(Komunita Sant’Egidio), Gerhard Pross (YMCA Esslingen), Friedrich 
Aschoff (Charismatická obnova v evangelické církvi) a zástup-
ci patnácti hnutí a komunit. Cítili tehdy silný impuls od Ducha 
Svatého, aby se vydali na cestu společenství sjednoceni ve jménu 
Ježíše. Chiara L. tehdy mj. řekla: „Partitura je napsaná v nebi. 
Když se setkáme, chceme naslouchat společně Duchu Svatému. 
On nám dá pochopit, jak máme jít dál.“ 

První veřejné vystoupení iniciativy „Společně pro Evropu“ se 
konalo 8. května 2004, po rozšíření Evropské unie o 10 nových 
států. Ve Stuttgartu (Německo) se setkalo okolo 9000 lidí a díky 
satelitnímu přenosu program sledovali účastníci stovky setkání, 
která se konala souběžně v různých městech

Druhé evropské setkání se konalo 12. května 2007 opět ve 
Stuttgartu za přítomnosti 250 komunit a hnutí, které zahájily 
vzájemnou spolupráci. Závěrečné poselství obsahovalo tzv. 7 ANO: 
Sjednoceni paktem vzájemné lásky vyslovujeme
•  ANO životu a závazek chránit jeho nedotknutelnou důstojnost 

od početí až po přirozenou smrt
•  ANO rodině sjednocené nerozlučným svazkem lásky mezi mu-

žem a ženou, která je základem solidární společnosti otevřené 
pro budoucnost

•  ANO stvořenému světu a závazek ochraňovat ho pro budoucí 
generace

•  ANO spravedlivé ekonomice ve službě každému člověku
•  ANO solidaritě s lidmi potřebnými a odsunutými na okraj spo-

lečnosti a požadavek, aby se vlády a EU odhodlaně angažova-
ly pro rozvoj chudých zemí, zvláště Afriky

•  ANO míru, bez něhož náš svět nemá budoucnost
•  ANO zodpovědnosti za celou společnost

Poselství končí slovy: „Společně se chceme znovu dát do služeb 
míru a jednoty, které jsou v základech současné Evropy. Společně 
chceme Evropě a světu přinášet evangelium života a pokoje, které 
dává život našim hnutím a komunitám.“

BRUSEL–BRNO–PRAHA
Setkání se uskuteční 12. května 2012 v Bruselu. Dalších více než 
150 evropských měst bude spojeno přes internet.
V České republice jste zváni do Brna a do Prahy, kde hlavní část 
programu bude tvořit přímý přenos z Bruselu (překlad je zajištěn). 
Budou mu předcházet svědectví s žitým evangeliem a společná 
modlitba. Součástí programu budou i umělecká vystoupení.

Brno
Biskupské gymnázium, Barvičova 85
10.00–16.00 hod.
Run4unity – setkání mladých ve věku 12–17 let
15.00–18.00 hod.
Setkání církevních hnutí a nových komunit a členů různých církví.
Občerstvení zajištěno.
Spojení do místa konání:
trolejbus č. 39 z Komenského nám. do zastávky Barvičova

Praha
Centrum Mariapoli, Mladoboleslavská 667, Praha 9 Vinoř
16.00–18.00 hod.
Po programu zveme na agapé.
Spojení do místa konání:
ze stanice metra „B“ Vysočanská – autobusem 375 nebo
ze stanice metra „C“ Letňany – autobusy 259, 302, 375 a 378
do zastávky Vinořský hřbitov

Run4unity
je štafeta míru a solidarity, která v ten den symbolicky oběhne 
celý svět. Mladí sportem vyjádří svoji touhu po míru a pokoji ve 
světě, přání změnit svět, ve kterém žijí. Odpolední kulatý stůl 
s odborníky z různých hnutí a komunit bude zaměřen na téma 
života evangelia v různých profesích lidské činnosti.


