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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: 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 k  31.12.2019  3 zaměstnance na 

hlavní pracovní poměr, 1 na vedlejší pracovní poměr a 2 dohody o provedení 

práce. Činnost hnutí pomáhalo zajišťovat mnoho dobrovolníků v jejich volném 

čase, kterým patří velký dík. 

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

mužská část ***, jejíž sídlo je: 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. MČ Praha 5, MČ Praha 9 – Vinoř, Nadační fond Časopisu Nové město 

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 
 

Jednou z priorit Hnutí fokoláre je práce s dětmi a mládeží. 

gen 4 (4-8 let) **** 
 

Pravidelně či příležitostně se setkávaly skupinky děvčat ve věku 4-8 let na 

různých místech České republiky. Na některých místech byla setkání smíšená 

s děvčaty vyšší věkové kategorie, někde i s chlapci. Těmito setkáními prolíná 

formace k hodnotám jako je solidarita, týmová spolupráce, odpuštění, vzájemná 

pomoc. Animátory některých akcí bývají děvčata o něco starší či mladí dospělí, 

což vede k mezigeneračnímu obohacování.  

Některé významnější akce: víkendové setkání v květnu 2019 v Praze-Vinoři, 

společné prázdniny (srpen) v Červeném Potoce u Králík a předvánoční prodej 

vlastnoručních výrobků. Výtěžek byl určený na podporu těchto projektů: projekt 

pro neslyšící děti a mládež v Libanonu, kde jsou též integrovány děti a mládež, 

kteří uprchli ze Sýrie, a dále projekt volnočasových aktivit ve vyloučené čtvrti 

v Bogotě (Kolumbie), kde je velký příliv utečenců z Venezuely. 

 

Během prázdninového setkání děvčata mimo jiné navštívila obyvatele jednoho 

domov důchodců, pro které připravila krátké vystoupení a vlastnoručně vyrobené 

dárky. 

______________________________________________________________________ 

**** Hnutí mladých – gen – znamená generazione nuova – nová generace. 
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Foto: příprava a cesta na návštěvu v domově důchodců 

 

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 sto) 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 600 osob. 
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gen 3 mladší (9-13 let) 

Prázdniny gen 3 mladší  

Každý měsíc jsme se setkávali ve společenství s děvčaty od 9 do 13 let. 
O prázdninách jsme zrealizovali týdenní prázdninový duchovní pobyt, 
tradičnějezdíme na Vysočinu. Je to v pohraniční části na hranici s Rakouskem 
v Dešné u Slavonic.  
Měli jsme krásný program, inspirovali jsme se životem svatých a další duchovními 
tématy. Každý den nás provázela jedna osobnost, která nás obohatila duchovně. 
Také velkým obohacením byla každodenní bohoslužba, kterou děvčata prožily 
naplno!  
Samozřejmě nechyběly momenty na vyrábění, hraní a výlety. 
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gen 3 starší (14 – 18 let) 

 

Práce s gen 3 staršími byla v roce 2019 vedena formou víkendů, ve frekvenci 1x za 

2 měsíce.  Cílem formy víkendových setkání bylo kromě duchovní formace vytvořit 

také prostor pro společný život a umožnit gen, aby měly možnost něco spolu zažít 

a tak se také lépe poznat a prohloubit vzájemné vztahy. 

Posthombre Mundo 
Do aktivit této věkové skupiny patří i projekt 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, který se 
uskutečnil v roce 2017. 

V tomto roce proběhlo jedno víkendové setkání Posthombre Mundo pro gen 3 

a mládež v CM Vinoři, kterého se zúčastnilo asi 25 mladých. Obsahem tohoto 

víkendu bylo společné žití myšlenky z evangelia: „Milujte se navzájem, jak jsem 

já miloval vás.“  Dále jsme společný čas trávili hrami, sdílením a dalšími 

činnostmi, při kterých jsme se vždy snažili nejen mladé sblížit, ale i přiložit ruku 

k dílu a pomoci nějakou konkrétní prací – např. pomoc při budování mužského 

fokoláre.  

 



8 
 

 

 

Dvanáct  gen 3 (děvčat a kluků) se v únoru zúčastnilo Mezinárodního kongresu 

gen3, který se konal v italském Tridentu.  
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Foto ze společného víkendu gen 3 na Majdaleně. 

 

gen 2 (18 -35 let)  

Kluci 
 

Formy našeho setkávání se proměňují, to podstatné ale zůstává - snažíme se žít 

jeden pro druhého. Někdy se potkáme fyzicky, jindy on-line. Někdy jde 

o "klasické" setkání s duchovním programem, jindy zajdeme na pivo. O tom, co 

kdo z nás prožívá, si dáváme vědět také v rámci skupiny v aplikaci Whatsapp. Díky 

tomu víme, jestli někdo zrovna dělá zkoušku, pracovní pohovor nebo vyrazil na 

výlet. Sdílíme takto i obyčejné každodenní věci každodenního života. Jsme 

otevření pro všechny, kdo s námi chtějí být, jako např. na tradičním adventním 

ritiru. V Říčkách se nás letos setkalo 15, z toho sedm již ženatých. Snažíme se 

vycházet i ven z našich bublin, jako při předvánoční BezHouse besídce s lidmi bez 

domova. Celkově jsou výzvou hlavně geografické vzdálenosti a značná časová 

vytíženost většiny z nás, vzájemná láska si ale vždycky najde cestu.  
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Děvčata  
 

Děvčata gen 2 se momentálně scházejí ve dvou skupinách (Praha, Brno). Patří 

mezi nás ale také několik děvčat z jiných koutů ČR a proto se několikrát do roka 

scházíme na víkendové celorepublikové duchovní obnově (ritiro), přičemž místo 

konání se střídá. Například v adventu jsme ritiro uspořádaly na Diecézním centru 

pro mládež Mamre v Osové Bítýšce, kde v týmu pracuje jedna z nás a mohla tak 

prožít víkend s námi. 

 

 

  
 

Snažíme se neuzavírat v úzké skupince, ale zveme mezi nás kamarádky, které 

o hnutí mají zájem a také mladší holky z řad GEN. Velkou radostí bylo v loňském 

roce také to, že se dvě z nás mohly zúčastnit letní školy pro animátory GEN ve 

švýcarském Montet. 
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SummerJob 2019 

Vize SummerJobu 
 

Hlavním zaměřením SMJ je manuální pomoc potřebným lidem v českém pohraničí. 

Mladí dobrovolníci chtějí přinášet povzbuzení, radost a inspiraci. Věří, že jejich 

příklad může inspirovat další lidi k aktivitě ve společnosti. Kladou důraz na 

sociální potřeby starších a osamocených lidí a věnují jim pozornost. Skrze projekt 

SummerJob chtějí předávat hodnoty křesťanské víry a svědčit tímto konkrétním 

způsobem o Bohu, který je láska. 

 

 

Cíle 

Účastníci 

Prostřednictvím 150 dobrovolníků nabízí možnost darovat svůj čas potřebným 

lidem, zakusit živé společenství a vyjít ze své komfortní zóny do neformálního 

prostředí. Týdenní akce není jen o práci, během doprovodného programu mohou 

účastníci navštívit kulturní, duchovní a sportovní program. 
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Občané 

Snaží se oživit pohraniční oblasti nejen prací, ale i povzbuzením a společnou 

zábavou. Skrze pobyt zaktivizují činnost obcí a farnosti a inspirují případné 

schopné jedince. Nově vzniklými vztahy mezi dobrovolníky a místními chtějí 

bourat předsudky (mezigenerační, názorové, etnické apod.) a změnit pohled na 

křesťanství a mladou generaci. Doprovodným programem povzbuzují život v obci 

a podporují sousedské vztahy. 

 

Již desátý ročník Summerjobu proběhl tento rok poprvé na Novohradsku v jižních 

Čechách, v obcích Benešov nad 

Černou, Horní Stropnice, Malonty, 

Pohorská Ves a přilehlých osadách 

ve dnech 30. 6. – 7. 7. 2019. 

Ve čtyřech obcích pomáhalo tradič-

ně 150 mladých dobrovolníků, 

nejčastěji s prací jako sekání 

dřeva, stavba a natírání plotů, 

apod. Každý den v menších skupinách pracovali až na 30 místech, zejména 

u starších a nemocných lidí, ale i na farních a obecních prostranstvích.  

 

S místními se mimo jednotlivé „joby“ potkávali i na doprovodném programu, 

který byl opět rozmanitý. Od koncertu kapely Queen revival, přes Pub quiz, již 

tradiční fotbalový turnaj (ve kterém 

se utkali s místními fotbalovými 

týmy), až po duchovní program, ve 

kterém se mohli zklidnit a celou 

oblast svěřovat.  

Ač byli v jižních Čechách poprvé, 

přijetí jejich pomoci bylo vřelé, 

čehož si skutečně váží.  



13 
 

 

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 

vykonávat svoji „misionářskou“ činnost. 

Díky Dotaci Městské části Praha – Vinoř, jsme zde dokončili 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, dospělých, kněží, manželských párů, mikulášská atp. 
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Nové lidstvo 

Nové lidstvo, je aktivita Hnutí fokoláre, kde se angažují lidé, kteří žijí pro obnovu 

lidstva. Nové lidstvo je třeba chápat jako nástroj, kterým hnutí vstupuje do 

společnosti, aby naše dobré záměry nezůstaly v osobní rovině. 

Jednalo se například o tyto aktivity: 

Vedení Nového lidstva se setkalo s děvčaty gen 2 v Brně a nabídla jim pomoc při 

jejich aktivitách, zvláště TRIU a jejich cestě do Tridentu. Měli zájem o finanční 

podporu  a pak i o konkrétní pomoc na Trio. Dobrovolníci se složili a přispěli 

nemalou částkou. Vztahy s mladými se tím prohloubily a nadále spolupracují. Do 

nového lidstva patří dobrovolníci -Volontáři, Nové rodiny, ... 

Dobrovolníci – volontáři a 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 (jádrech) 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 a Velehrad). 

Rok 2019 -  činnost volontárek a kněží volontárů 

- volontárka Františka Diblíková s manželem - pořádali v říjnu za účastí a pomoci 

dalších volontárek  a kněží volontárů a Nových rodin školu UP2ME (viz níže), kdy 

kněží volontáři pozvali proškolené tutory k realizaci výchovného projektu UP2ME, 

zaměřený na celkové osobnostní dozrávání mladých lidí různých věkových 

kategorií. 

- uskutečnili pravidelné duchovní obnovy volontárek v Praze a v Brně, společný 

kongres v Popradu se Slovenkami a Ukrajinkami, či s dalšími členy hnutí a gen 

v Praze a v Brně. 

- volontárky se angažovali v Díle Mariině – měli na starosti, nebo pomáhali 

s mládeží gen 3, gen 4 v Chocni, Posthombre Mundo. 

- starali se o komunity v oblastech, např. setkání v Západních Čechách viz str. 17. 

- pomáhali s přípravami Mariapolí v Jižních a Východních Čechách, Evropská 

Mariapoli 

- angažovali se pro církev a společnost: členky farní rady, pastorační asistentky, 

vedou setkání seniorů 
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- na úrovni státní - práce na reformě psychiatrické péče a reformě péče 

o hendikepované lidi a seniory 

Nové rodiny 

Pravidelná setkání NR 

 V roce 2019 proběhla v Praze tři setkání Nových rodin – 19.ledna, 27.dubna 

a 2.listopadu 2019. Počet účastníků se pohyboval kolem 20 – 30 osob. Paralelně se 

setkáním rodin často probíhá setkání gen 3 a gen 4 a je zajišťován program pro 

děti předškolního věku. Na každé setkání byla připravována kromě duchovního 

programu take diskuzní či přednášková část s tématy blízkými dnešní rodině. 

Lednové setkání 19. 1. 2019 bylo věnováno 

sexuální výchově v rodině a prezentaci projektu 

Up2Me se zvanými hosty Františkou a Karlem 

Diblíkovými, Janem Čapkem a Ilonou Špaňhelovou. 

27. 4. 2019 zaznělo svědectví manželů Bielikových 

ze setkání rodin s papežem Františkem v Dublinu. 

Dušičkové setkání 2. 11. 2019 bylo spojeno 

s pomocí na farní zahradě. Společná práce byla 

podnětem pro osobní setkání i sdílení životů. 

 Také na Moravě proběhlo lednové a dubnové 

setkání NR. Na Moravě se pravidelně scházelo cca 

20 lidí. Podzimní setkání se tentokrát 

neuskutečnilo vzhledem k Mariapoli na Velehradě, 

které se některé rodiny aktivně zúčastnily. 

 Projekt Up2Me šel kupředu. Up2Me (etická, 

morální a sexuální výchova pro nezletilé). V roce 

2019 proběhly 4 kurzy. V říjnu 2019 proběhla 

v Praze mezinárodní škola Up2Me pro tutory. Přes 

bolestnou přípravu nadchla a spojila mnoho lidi 

i mimo Dílo Mariino, posílila se spolupráce mezi Českem a Slovenskem i mezi 

účastníky z dalších zemí. Vyškolených bylo 10 českých lektorských párů. 

 Program pro manžele v těžkostech (Percorsi di luce) dělají Nové rodiny 

společně se Slovenskem, máme radost ze silného mezinárodního týmu 

7 manželských párů, již počtvrté proběhl ve dvou částech – šestidenní v dubnu 

2019 a čtyřdenní v říjnu 2019. 

 Víkendové setkání „Společně na cestě“ Nové rodiny uspořádali 

s československým týmem „Percorsi di luce“ v lednu 2020. Šlo o formační program 

pro NR v Rodinkově za účasti Rina a Rity Ventrigliových. Účastníci byli mimořádně 

osloveni formátem setkání, setkání dalo silný impulz k tomu, jakým směrem se 

může rozvíjet formace Nových rodin. 
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 Snoubenci: Během roku 2019 se jedna rodina věnovala dvěma párům 

snoubenců. Zvolili přípravu na manželství podle P. Aleše Opatrného, která je 

rozdělena na 8 lekcí, takže mohli být spolu často. Někdy měli přípravu ve fokoláre 

v Praze, někdy zas přijely oba páry za nimi do rodiny. V lekci, která se zabývá 

přirozeným plánováním rodičovství, spolupracovali s Diecézním centrem pro 

rodinu v Českých Budějovicích. 

Nepravidelná setkání  

27. 6. 2019 proběhlo v Praze neformální otevřené setkání s názvem 

“GRILOVANÉ RODINY”. Cílem této akce bylo přizvat mezi nás (Nové rodiny) mladé 

rodiny, které jsou s Dílem a jeho aktivitami již nějakou dobu v kontaktu, 

a přiblížit jim život Nových rodin, navázat osobní kontakty a budovat vztahy mezi 

mladší a starší generací rodin. 

 

 V citadele spoluorganizují Nové rodiny dvě tradiční akce, dětský den a 

Mikulášskou besídku, kam si zvykla chodit již široká veřejnost. V roce 2019 se 

dětského dne na farní zahradě účastnilo přes 600 osob a Mikuláš pak v prosinci 

v Centru Mariapoli rozdal 100 balíčků hodným dětem.  

 Nové rodiny se též v celé ČR zapojují do různých akcí, pomáhají i při 

organizaci Mariapolí. Například se také aktivně zúčastnily akce mladých pro mladé 

Duo. A významné je, že mnoho rodin - rodičů se aktivně zapojilo do formace gen 

(gen 4, gen 3). 
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Život v oblastech 

Mariapoli 

Během roku proběhly v České republice dvě Mariapoli, několikadenní setkání 

Hnutí fokoláre. První na Šumavě v Srní a druhá na Velehradě. 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. Téma Mariapoli  v Srní bylo Duch sv. a církev a 

zúčastnilo se 126 lidí a Mariapoli Velehrad- Duch vane, kam chce... . 

 

Jižní Čechy 

Tradičně se konali společné procházky rodin i jednotlivců s lehkým duchovním 

programem a s možností si během procházek popovídat nebo se i vypovídat. 

V oblasti se také scházejí různá společenství Slova života nebo se zaměřením na 

rodiny či mládež. Na konci roku jsme se pustili do přípravy 100. výročí od 

narození Chiary Lubichové. 

 

Západní Čechy 

„Prázdninové setkání západočeské rodiny Hnutí fokoláre“. 

V srpnu proběhlo v Aši jednodenní setkání komunity na téma: Vzhůru ke kořenům 

aneb „obrácená pyramida“. Program byl zajímavý, plný hudby a zkušeností pro 

všechny generace. Dále práce ve skupinkách, osobní rozhovory při obědě a kávě, 

svědectví gen z našeho společenství. Sobotní večerní táborák, po setmění letní 

kino. 

 

Další aktivitou Nového lidstva je: 

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. 
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Uskutečnilo se několik setkání například: 

Zlatá Praha - lidské bratrství 

Setkání, které bylo věnováno návštěvě papeže Františka ve Spojených arabských 

emirátech. 

První z hostů, doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie 

věd ČR, nejprve více přiblížil osobnosti papeže Františka a jeho předchůdců 

i Ahmeda al Tajíba včetně vývoje jeho názorů a postojů k dialogu s křesťanstvím. 

Druhý z hostů, P. MUDr. František Slavíček pak prostřednictvím videozáznamu 

zpřítomnil všem účastníkům setkání atmosféru i některé okamžiky papežovy 

návštěvy a následně už nasměroval jejich pozornost ke konkrétnímu textu 

deklarace a podrobně osvětlil její konkrétní pasáže i jejich smysl. 

 
Dále proběhl v květnu literárně-hudební podvečer v kostele sv. Cyrila a Metoděje 

v Karlíně pořádaný ve spolupráci s Nadačním fondem časopisu Nové město, 

tentokrát se vzpomínkou na p. Karla Pilíka. 

 
Zlatá Praha pokračovala v červnu setkáním, které se uskutečnilo formou společné 

prohlídky katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech. 

A také v říjnu návštěvou Arcibiskupského paláce v Praze na Hradčanech, které se 

uskutečnilo formou společné prohlídky. 

 
 

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

v Praze za účasti asi 100 lidí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_(pape%C5%BE)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%A0ebek
http://www.hiu.cas.cz/
http://www.avcr.cz/
http://www.avcr.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10172592946-nohama-na-rovniku-hlavou-v-nebi/
http://www.youtube.com/watch?v=rGl9oLvSChI
https://www.focolare.cz/projekty/zlata-praha
http://www.katedralasvatehovita.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskupsk%C3%BD_pal%C3%A1c_v_Praze
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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 „Novinář jako ohrožený druh 

s podtitulem Média přežijí, ale budou v nich skuteční novináři?“.  A v říjnu 

„Kybernetická (ne)bezpečnost?!“. Více na www.clovekamedia.cz 

 

 

Společně pro Evropu slavilo 20 let 

Z iniciativy Hnutí fokoláre ve spolupráci se zástupci křesťanských hnutí 

a společenství z různých církví v České republice se uskutečnilo v předvečer Dne 

Evropy (9. květen 2019), tedy 8. května 2019 společné děkování za mír, modlitba 

a zamyšlení nad budoucností Evropy. 

 

http://www.clovekamedia.cz/
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Společně pro Evropu je spolupráce 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. 

 

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. Podporuje kulturu dávání. 

V rámci ekonomiky společenství jsme v roce 2019 pokračovali v neformálních 

večerních setkáních "pivo s ekonomikou společenství". Setkání se konala v Brně a 

v Praze a nově jsme na každé setkání pozvali vybraného hosta. 

V březnu přijal pozvání Stanislav Hájek, regionální vedoucí plánování marketingu 

ve firmě Dell. V dubnu jsme navštívili Jana Diblíka, advokáta a partnera přímo 

v jeho domácí kanceláři Havel & Partners. V červnu se s námi o své zkušenosti 

s vedením krejčovské dílny podělila Marie Trutnovská, v září jsme vyzpovídali 

Petra Lásku, majitele firmy TRANS-TECHNIK. Na poslední listopadové setkání 

přijal pozvání Václav Marisko z natáčecího studia ADV. Při setkáních se potkávaly 

dvě generace - zkušení podnikatelé a studenti/absolventi, kteří zkušenosti 

nasávali a nechávali se inspirovat. 
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V květnu 2019 se také uskutečnila exkurze do podniků ekonomiky společenství. 

Vydali jsme se do Marianky u Bratislavy, kde jsme blíže poznali zahradnický 

ateliér Bětky Ondrušové a následující den jsme navštívili firmu PLAUT SK, kterou 

nás provedl Martin Sepp. Více na  https://www.ekonomikaspolecenstvi.cz/ . 

 

Foto - setkání u piva s ekonomikou společenství, host Stanislav Hájek 

 

 

 

https://www.ekonomikaspolecenstvi.cz/
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Ediční činnost 
 

Časopis Nové město se věnovalo 

• 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  

 

Od roku 2019 vychází časopis 10x do roka (24 stran), barevně. 
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Hospodaření Díla Mariina (Hnutí Focolare) – ženská část 

 

 

 
Viz. přílohy č. 1, 2, 3  
 
 
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 
 
Webové stránky Ekonomiky společenství: 
https://www.ekonomikaspolecenstvi.cz/ 
 
Webové stránky časopisu Nové město: 

http://www.novemesto.cz/ 
 
 
 
 
Praha, červen 2020 
 
 

Statutární zástupce: Jaroslava Malíková 
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