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Úvodní informace 
Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ženská část, je evidováno od roku 1996 

u Ministerstva kultury ČR, nyní v rejstříku evidovaných právnických osob, jako 

organizace vyvíjející svou činnost v rámci katolické církve. Působí na celém území 

České republiky. Církevní schválení a doporučení jeho činnosti je dáno Dekretem 

České biskupské konference ze dne 28. 1. 1992.  

Statutárním orgánem je první a druhá delegátka Hnutí fokoláre pro Českou 

republiku. Jsou jimi Jaroslava Malíková (od 1. 2. 2013) a Ludmila Bukovanská (od 22. 

9. 2011). Sídlo Hnutí v roce 2018: Strašovská 841, 190 17 Praha - Vinoř (IČO: 

45247935).  

Základní cíl činnosti Hnutí fokoláre je vyjádřen jeho Stanovami platnými na 

celosvětové úrovni**. Působí v církevních společenstvích i v občanské společnosti, 

kde se snaží šířit a v praxi uskutečňovat myšlenky jednoty, svornosti a univerzálního 

bratrství mezi všemi lidmi bez ohledu na jejich věk, společenské postavení, 

náboženské, politické či jiné přesvědčení, národní nebo rasovou příslušnost a to 

především v oblasti výchovné, vzdělávací, sociální, kulturní a kulturně-duchovní. 

Tato snaha se v našich podmínkách konkretizuje zejména v pořádání série 

formačních kurzů a setkání zaměřených všeobecně nebo na jednotlivé kategorie lidí: 

rodiny, děti, mládež, osoby angažované ve společnosti, pracovníci v jednotlivých 

profesích apod.  

Dílo Mariino (Hnutí Focolare) – ženská část mělo v r. 2018 placených pět 

zaměstnanců a jeho činnost pomáhalo zajišťovat mnoho dobrovolníků v jejich 

volném čase.  

Většina činnosti probíhala v těsné spolupráci s Dílem Mariiným (Hnutí Fokoláre) - 

mužská část***, jejíž sídlo je od podzimu: U bakaláře 953, 190 17 Praha – Vinoř a na 

základě koordinace a spolupráce s mezinárodním centrem Hnutí a také v intenzivní 

spolupráci s občanským sdružením Pontes (www.pontes-os.cz), které má ve své 

činnosti podobné cíle. Většinu těchto aktivit finančně podporovaly i další subjekty 

jako např. Evropská unie, Americké velvyslanectví, MČ Praha 5, MČ Praha 9 – Vinoř, 

Nadační fond Časopisu Nové město, Nadační fond Josefa Luxe a další. 

 

 

** Hnutí má mezinárodní charakter. Jeho centrum se nachází v Rocca di Papa (Itálie) 

  a v současnosti působí ve 182 zemích, na všech pěti kontinentech. 

*** Ženská část Hnutí fokoláre je v ČR evidována obdobným způsobem jako mužská. 

http://www.pontes-os.cz/
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Děti a mládež ... 

Děvčata ve věku 4-8 let – gen 4**** 
V roce 2018 se nadále pravidelně či příležitostně scházely skupinky děvčat ve věku 4-

8 let, a to v různých městech České republiky. Na některých místech byla setkání 

smíšená s děvčaty vyšší věkové kategorie, někde i s chlapci. Děti byly vedeny 

k vzájemné pomoci, vytrvalosti, zvládání těžkostí, k solidaritě. 

 

I v roce 2018 proběhla předvánoční akce, během níž se prodávaly vlastnoruční 

výrobky. Výtěžek byl určen (spolu s výtěžkem dalších dětí ve světě – jde 

o mezinárodní akci) na pomoc syrským rodinám a dětem z utečeneckých táborů 

v Jordánsku, dětem a rodinám z Venezuely a z Mosambiku. 

 

 

**** Hnutí mladých – gen – znamená generazione nuova – nová generace. 
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Mikuláš 
Jako každý rok i tentokrát přišel začátkem prosince za dětmi Mikuláš do Centra 

Mariapoli v Praze-Vinoři. Děti se na něj těšily, a kromě mnoha dobrých skutků, 

o kterých mu vyprávěly, mu také zazpívaly nejednu písničku. Byla to příležitost, jak 

děti (kterých se sešlo přes sedmdesát) mohly být nejen obdarovány, ale i si 

připomenout, jak mohou v každodenním životě obdarovávat druhé.  

Dětský den 
Ve spolupráci s vinořskou farností a místním Sokolem proběhl dětský den ve Vinoři, 

jehož se zúčastnilo přes 150 dětí. 

 

Prázdniny 2018 – gen 3 mladší děvčata  

Děvčata ve věku 7-12 let se během roku schází pravidelně ve skupinkách v Praze, 

Českých Budějovicích a ve východních Čechách. Letní tábor byl vyvrcholením jejich 

roční formace. Jako již i v minulém roce byl pro společné prázdniny s Gen3 vybrán 

krásný Kraj Vysočiny, a to pohraniční část na hranici s Rakouskem, v Dešné 

u Slavonic! 

 

Gen 3 starší 

Post Hombre Mundo 

Projekt Hombre 

Mundo, byly dva 

týdny dobrovolnictví, 

workshopů, dialogu 

a poznávání nových 

kultur, zvyků a 

jazyků, které 

připravovali 

teenageři z Hnutí 

fokoláre pro své 

vrstevníky napříč 

různými 

zeměpisnými 

šířkami. 
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V roce 2018 se v květnu a říjnu se konala v CM Vinoř setkání Post Hombre Mundo, 

navazující na tuto akci z roku 2017. 

Na programu byly nejen hry a společně strávený čas, ale účastníci se zapojili i do Dne 

dobrovolnictví, například pomocí na úpravě prostor v okolí nového mužského 

fokoláre. 

 

Zprávy od gen 2 – jaro 

Setkání v Centru Mariapoli s názvem DUO – několik postřehů jedné účastnice: 

14. -15.4. proběhla akce v CM ve Vinoři akce pro gen 2 a naše přátele. Byla to 

duchovní obnova na téma vztahy.  

Očima organizátora můžu za sebe říci, že jsem s klidným srdcem usínala po dobře 

prožitém dni se spoustou fajn lidí. Opět jsme si uvědomila několik věcí z oblasti 

vztahů. Velmi zajímavou částí byly skupinky, kde se účastníci mohli zapojit do dis-

kuze nebo si vyslechnout zajímavé zkušenosti pozvaných hostů. Několik lidí se 

zmínilo, že neobjevili "nic nového" (myšleno v rámci tématu vztahy), ale vnímali tu 

skvělou atmosféru, atmosféru přijetí. Cítili se dobře a těší se na pokračování... 

 

Ritiro a práce v Citadele 
O víkendu 4. - 6. května jsme se sešli v Praze, abychom společně pomohli s prací 

v CM. Nebylo nás mnoho, ale o to to bylo hezčí! Pátek byl ve stylu neformálního 

posezení. Sobota už byla pracovní. Díky tomu, že v sobotu jsme tam nebyli jen my 

gen, ale i ostatní z Vinoře, mohli jsme se navzájem poznat a obohatit. Večer jsme vše 

podtrhli grilovačkou. Na nedělní snídani jsme byli pozvání do ženského fokoláre, kde 

jsme si pustili rozjímání od Chiary. Dotkli jsme se tématu čistoty srdce i čistoty 

předmanželské, což není vůbec lehké a pro mnohé jasné téma v dnešní době. 

Obědem jsme vše zakončili a rozjeli se do svých domovů. 

 

Zprávy od gen 2 – podzim 

Prožili jsme víkend 22.- 23.9. společně s kluky gen 2 v Praze. 

Tento víkend je pro nás nejen duchovní obnovou, ale hlavně i pracovním setkáním. 

Každý rok se scházíme, abychom zhodnotili rok minulý a zamysleli se nad rokem 

budoucím.  
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V pátek jsme se sešli v menším počtu. V sobotu dopoledne jsme si pustili video 

s papežem Františkem, kde nám říkal, že se nemáme bát snít a riskovat pro naše sny, 

realizovat je. Pak jsme zhodnotili celý minulý rok.  

Po obědě jsme si řekli, co každého tento rok čeká a co je pro něj osobní prioritou 

v životě gen. 

Pak jsme plánovali akce na další rok... 

Pro mnohé z nás je pro nadcházející rok prioritou věnování se naší mladší generaci - 

gen 3. V nich vidíme naši budoucnost. 

 

Mezinárodní setkání gen 

Mezinárodní setkání gen (nová generace Hnutí Focolare) zemí střední a východní 

části Evropy proběhlo v březnu na slovenském poutním místě Šaštín za přítomnosti 

asi 160 účastníků z různých národů, včetně patnáctičlenné skupiny z České 

republiky. 

 

Genfest 2018 

Beyond all borders – Navzdory všem hranicím 

To bylo hlavní motto letošního Genfestu, mezinárodního setkání mládeže 

pořádaného mladými z Hnutí fokoláre. Proběhl v Manile na Filipínách. Několik 

zástupců mladých z České republiky se tam v červenci setkalo s dalšími 6000 

mladými lidmi z celého světa. 

Motto nasvědčuje, že se téma týkalo hranic – těch mezi národy a státy, ale také 

těch, které si možná někdy sami vytváříme i mezi těmi nejbližšími. Bylo to 

povzbuzení k hledání cest k sobě navzájem i přes různé osobní, společenské, 

náboženské, kulturní a zeměpisné překážky.  

Nešlo o nějaké programové či teoretické projevy – i když jedno dopoledne se 

nabízelo více než 100 fór a workshopů na různá témata. Především však mladí chtěli 

prožít osobní zkušenost překonávání různých hranic. Proto se mnozí cestou na 

Manilu zastavili v jednom z dvaceti míst jižní Asie, kde spolupracovali na akcích 

solidarity pro místní obyvatelstvo. 

Česká komunita a další lidé finančně podpořila několik mladých z Běloruska, aby 
mohli jet.  
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SummerJob 

V neděli 8. července 2018 skončil již 9. ročník letní dobrovolnické brigády, pořádaný 

mladými z Hnutí fokoláre a jejich přáteli. Letos SummerJob proběhl již potřetí 

v podhůří Rychlebských hor v Olomouckém kraji – v obcích Vápenná, Žulová a 

Skorošice. 

V čem SummerJob spočívá? V nezištné pomoci rodinám, jednotlivcům, obcím či 

farnosti s tím, co je zrovna třeba a tomu, kdo zrovna potřebuje. Jak vyjadřuje heslo 

NEJEN PRÁCE, nejde jen o práci, ale také či především o navazování vztahů. Také 

skrze dialog a kulturní a duchovní program pro veřejnost je snaha přispět k pozitivní 

změně atmosféry v těchto místech. 

 

SummerJob dává práci nový rozměr a je důkazem toho, že pracovat beze mzdy lze i 

v dnešním světě. Co mladé vede k takovému rozhodnutí? Touha po živé společnosti, 

která pramení z křesťanských hodnot. 

První tři ročníky SummerJobu proběhly na Manětínsku v Plzeňském kraji, poté další 

tři roky na Broumovsku v kraji Královéhradeckém. 

Více o letošním ročníku i o všech předcházející viz http://summerjob.naplno.net/ 

nebo https://www.facebook.com/SummerJob 

 

http://summerjob.naplno.net/
https://www.facebook.com/SummerJob
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Den dobrovolnictví 
„Pojďme společně udělat něco pro ostatní...“ Dne dobrovolnictví – mladí z Hnutí 

fokoláre spolu se svými přáteli – na www.dendobrovolnictvi.cz prezentovali první 

ročník této akce. Nechme však promluvit přímo je – ať již prostřednictvím toho, co 

napsali na webové stránky či toho, co bylo publikováno na Facebooku. 
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O co jde? 

• Den dobrovolnictví je dobrovolnická akce, která vychází z projektu 

SummerJob a je úplně pro všechny. Ano, opravdu! Nezáleží na věku ani místě, 

zúčastnit se může úplně každý. 

• Záleží nám na místě, kde žijeme, na místech okolo nás i na vztazích s našimi 

sousedy. Proto budeme v jeden den pomáhat na mnoha různých místech naší 

republiky. 

• Naším cílem je pomoci skrze nezištnou manuální práci lidem, kteří to skutečně 

potřebují, a oživit místa, která jsou opomenutá a nemohou již naplno sloužit 

svému původnímu účelu. 

• Jsme křesťané a Den dobrovolnictví je pro nás způsobem, jak aktivně žít a 

předávat křesťanské hodnoty – nezištnou pomoc druhým lidem nebo ochotu 

naslouchat a vnímat potřeby ostatních. 

 

 

Dospělí... 

Centrum Mariapoli – Vinoř 

Centrum Mariapoli, Mladoboleslavská 667 Praha 9 - Vinoř. 

Je to naše formační centrum, sloužící pořádání kurzů k duchovní, kulturní a 

společenské obnově. Formace je zaměřena všeobecně anebo na jednotlivé kategorie 

lidí, jako jsou: jednotlivci, rodiny, děti, mládež, osoby angažované ve společnosti, 

pracovníci v jednotlivých profesích apod.  

Abychom mohli Centrum Mariapoli provozovat a financovat, pronajali jsme toto 

Centrum Mariapoli společnosti ESpol s.r.o., která ho provozuje hotelovým 

způsobem. Využívají ho mnohé jiné organizace pro pořádání svých kulturně (i 

duchovně) – vzdělávacích akcí. Dále slouží k ubytování hostů z vnějšku. Díky tomuto 

kroku se nám daří Centrum Mariapoli udržet v chodu a dále v něm můžeme 

prezentovat evangelní způsob života. 

Díky Dotaci Městské části Praha – Vinoř, jsme zde zrealizovali projekt Rejdiště, což je 

zážitkové hřiště, sloužící dětem z Vinoře a okolí. Zde jsme umístili kostku dobra, 

která dětem může pomoci v jejich duchovním a duševním rozvoji. 

Akce v Centru Mariapoli, které se zde v průběhu roku konaly: 

Formační setkání – mládeže (viz str. 6), dospělých, kněží, manželských párů, aj. 

mikulášská (viz str. 5) atp. 
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Některé akce uvádíme podrobněji: 

 

Společně pro Evropu  

Setkání hnutí a komunit s mezinárodní ekumenickou komisí iniciativy Společně pro 
Evropu se uskutečnilo 17. listopadu 2018 v 16 hodin, Centrum Mariapoli, 
Mladoboleslavská 667 Praha 9 - Vinoř. Mělo 2 části. Nejprve proběhlo setkání přátel 
pro Evropu, následně ve spolupráci s iniciativou Zlatá Praha a Schönstadtského hnutí 
se uskutečnila akce určená široké veřejnosti. Pozváni: Pavel Fischer, Jaroslav Šebek, 
Tomáš Halík. 

Společně pro Evropu je iniciativa více než 300 křesťanských společenství a hnutí 

různých církví. Vytvářejí mezi sebou síť a nasazují se pro společné cíle, přičemž každý 

přináší své charizma. Každoročně se schází mezinárodní ekumenická komise 

nazývaná Přátelé Společně pro Evropu, která je nosným pilířem celé iniciativy. 

 

Mezinárodní setkání kněží fokolarínů v Praze  

Ve dnech 5. - 9. února 2018 se v Centru Mariapoli v Praze Vinoři uskutečnilo mezi-

národní setkání kněží fokolarínů za účasti 107 kněží z Česka, Slovenska, Polska, 

Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovinska, včetně 3 českých a 

moravských biskupů a dalších hostů z Itálie. 

Do programu byly zařazeny přednášky, sdílení zkušeností, zamyšlení nad ožehavými 

otázkami společnosti i odpočinek. Jedním z důležitých momentů setkání bylo slavení 

mše s arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou v pražské katedrále.  

 

Volontárky 

Důležitou součástí Hnutí fokoláre jsou Boží dobrovolníci a dobrovolnice (tzv. 

volontáři a volontárky). Jejich povoláním je pomáhat ve společnosti, ve farnostech, 

starat se o potřebné, šířit pokoj a dobro. Volontárky se schází pravidelně v několika 

skupinách na různých místech Čech a Moravy. Mnoho se jich angažuje ve 

farnostech, farních radách, místních zastupitelstvech, v charitě a jiných sociálních 

projektech. Některé volontárky jsou zodpovědné za místní komunity, některé se 

aktivně účastnily příprav a vlastní organizace letošních Mariapolí (Srní, Východní 

Čechy). 
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1x za 2 měsíce se účastní jednodenního ritira (tzv. duchovních cvičení) v Praze pro 

volontárky z Čech a v Brně pro ty z Moravy. 13. 9. se sešli společně volontárky ženy a 

volontáři muži, aby více prohloubili vztahy a naši společnou činnost. 1x za rok se 

koná víkendový kongres, který se v roce 2018 uskutečnil v Praze v Centru Mariapoli 

ve Vinoři. 

 

Nové Rodiny a škola rodin 

Škola Nových rodin nabízela prohloubení znalostí o spiritualitě Hnutí fokoláre 

zákládající se na jednotě a společenství ze specifického pohledu rodiny, ale hlavně 

praktickou možnost tuto spiritualitu zakusit a žít v širším společenství rodin. 

Rodiny se scházejí během roku v různých společenstvích po celé ČR i v Centru 

Mariapoli, kde získávají formaci. V létě pak mají možnost se zúčastnit dvouleté 

týdenní Školy Nových rodin. Druhý ročník Školy rodin se uskutečnil v létě na zámku 

Štěkeň u Strakonic.  

 

Život v oblastech 
 

Setkání komunit 2018 při příležitosti 10. výročí úmrtí Chiary 
Lubichové 

10. výročí úmrtí Chiary Lubichové si místní komunity v České republice připomněly 

na různých místech při větších či menších setkáních a bohoslužbách, například 

v Českých Budějovicích, v Olomouci, v Praze během setkání Zlatá Praha nebo ve 

Vysokém Veselí.  
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Setkání moravských komunit na Hostýně 

Koncem ledna proběhlo na poutním místě Svatý Hostýn setkání moravských 

komunit Hnutí fokoláre. Program byl zaměřený na téma Panna Maria. Byla zde ale i 

možnost rozhovorů, účasti na mši či na křížové cestě. 

 

Benefiční Bál dobrých srdcí  

Benefiční Bál dobrých srdcí, v pořadí již sedmadvacátý, se uskutečnil v jihočeských 

Zubčicích. Zúčastnil se ho i František Slavíček, fokolarín, který roky působil jako 

misionář v citadele Hnutí fokoláre v Kamerunu v Africe. Nyní osobně přiblížil tamní 

způsob života i tanec. 

 

„Besídka pro bezdomovce“  

Mladí lidé z Hnutí se v prosinci setkali v ulicích Brna a Prahy s lidmi bez domova. 

 

Mariapoli 

Na konci září proběhly v České republice dvě Mariapoli, několikadenní setkání Hnutí 

fokoláre. Jedna na severu východních Čech u Adršpašsko-teplických skal, druhá na 

Šumavě v Srní. Ač proběhly v různých koutech naší země, měly mnoho společného: 

duchovní zamyšlení, sdílení zkušeností, výlety, přítomnost různých generací, 

načerpání duchovních i fyzických sil v krásné přírodě. 

Klučanka 
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Srní 

 

 

Zlatá Praha 

Chceme-li proměnit město, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami sebe. 

Zlatá Praha je iniciativa organizovaná Hnutím fokoláre a Pontes. Vychází 

z křesťanských hodnot a vytváří prostor pro setkání všech (bez ohledu na jejich víru a 

náboženské přesvědčení), kdo se snaží o duchovní obnovu svou a svého města. 

Uskutečnilo několik setkání například: 

• "Moudrost je plodem lásky". Jeho hosty byli doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

z Historického ústavu, PhDr. Jaroslav Šturma, místopředseda Českomoravské 

psychologické společnosti a další 

• u příležitosti 10. výročí úmrtí Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre a 

50. výročí jeho rozšíření v naší zemi 

• v Národním zemědělském muzeu. Setkání bylo spojené s prohlídkou nových 

interaktivních expozic rybářství, myslivosti, zemědělství aj. návštěvou zelené střechy 

s netradičním výhledem na Prahu a přednáškou historika prof. PhDr. Jaroslava 

Čechury, DrSc. na téma „Vliv církevních a řeholních společenství na rozvoj 

zemědělství“ 

• literárně-hudební podvečer v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně pořádaný 

ve spolupráci s Nadačním fondem časopisu Nové město. 
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• prohlídka moderního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze 10 

– Strašnicích v doprovodu autora projektu tohoto kostela architekta Jindřicha Synka 

 

Dále proběhl Společenský večer Zlaté Prahy, který se konal ve vinořské sokolovně 

v Praze za účasti asi 100 lidí. Účastníci ocenili předtančení, bohatou tombolu a 

zvláště přátelskou atmosféru. 

 

Člověk a média  

Konference v cyklu Člověk a media. Pořádáme 2x ročně ve spolupráci s občanským 

sdružením Pontes, Nadačním fondem Josefa Luxe a dalšími. 

Komu jsou určeny? 

Konference jsou určeny každému, kdo v médiích nebo s médii pracuje, kdo je sleduje 

nebo kdo se o ně jen zajímá. Tedy všem. 

V letošním roce proběhly v dubnu na téma Fake news – falešné zprávy a v říjnu na 

téma Přímá demokracie – vynález zkázy? Více na www.clovekamedia.cz 

 

Ekonomika společenství 
Projekt Ekonomika společenství (ES) vznikla před čtvrt stoletím na podnět Chiary 

Lubichové. Dnes spojuje řadu podnikatelů v mnoha zemích světa. Formuje je tak, 

aby dovedli své podnikání vést ke službě lidem v okolí a smysluplně využívat i plodů 

jejich práce. Jeho hlavním posláním je vymýtit chudobu na světě skrze podnikavost 

lidí, vytváření pracovních míst, budování firemního společenství a štědrost. 

Více na www.ekonomikaspolecenstvi.cz  

 

Ediční činnost... 
Časopis Nové město se věnuje  

• životu v katolické církvi, ekumenickému dění  

• mezináboženskému dialogu i dialogu se současným světem a kulturou  

• životu podle evangelia a zkušenostem z každodenního života  

• životu rodiny, výchově dětí  

• aktualitám z Hnutí fokoláre  

• životu, problémům a aktivitám dětí a mládeže 

http://www.clovekamedia.cz/
http://www.ekonomikaspolecenstvi.cz/
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Kromě sedmi běžných čísel časopisu nové město vyšla 2 speciální čísla k výročí 50 let 

Hnutí fokoláre v Československu V létě 1968, tedy před padesáti lety, se ve Vysokých 

Tatrách odehrála první Mariapoli (typické vícedenní setkání Hnutí fokoláre) na území 

bývalého Československa. Při této příležitosti redakce časopisu Nové město vydala 

speciální dvojčíslo se vzpomínkami a zkušenostmi zasazenými do dobového 

kontextu. 

V dvojčísle 5-6/2018 je zahrnuto období let 1968 -1989. Následující dvojčíslo 7-

8/2018 se zabývá dobou počínající sametovou revolucí až do současnosti, tedy lety 

1989 - 2018.  
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Hospodaření Díla Mariina (Hnutí Focolare) ž.č.:  

 
Viz. Přílohy: 

č. 1 - Příloha k účetní uzávěrce 
č. 2 - Rozvaha 
č. 3 - Výkaz zisku a ztráty 

 
 
Kontaktní údaje:  
 
Dílo Mariino (Hnutí Fokoláre) – ženská část  
Strašovská ul. 841  
190 17 PRAHA 9 – Vinoř  
Tel: 222 747 030  
 
Email:  
czfprg@focolare.cz  
 
 
 
Webové stránky:  
www.focolare.cz 
 
 
Webové stránky neziskové organizace Pontes z.ú.:  
www.pontes-os.cz 
 
 
Webové stránky mládeže:  
www.summerjob.naplno.net 
 
 
Webové stránky konferencí Člověk a média:  
www.clovekamedia.cz 
 
 
 
Praha, červen 2019 
 
Statutární zástupce: Jaroslava Malíková 

mailto:czfprg@focolare.cz
http://www.focolare.cz/
http://www.pontes-os.cz/
http://www.summerjob.naplno.net/
http://www.clovekamedia.cz/

