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ÚVODNÍ INFORMACE 
Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ženská část1 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 je Strašovská 841, 190 17 Praha 9 Vinoř (IČO: 45247935). 

Základní cíl činnosti Hnutí fokoláre je vyjádřen jeho Stanovami platnými na 

celosvětové2 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. 2020 3 zaměstnance 

na hlavní pracovní poměr, 1 zaměstnance na vedlejší pracovní poměr a 4 osoby 

pracující na dohody o provedení práce. Činnost hnutí pomáhalo zajišťovat 

mnoho dobrovolníků v jejich volném čase, kterým patří velký dík. 

Většina činností probíhala v těsné spolupráci s Dílem Mariiným (Hnutí Focolare) 

– mužská3 část, jejíž sídlo je U Bakaláře 953, 190 17 Praha 9 Vinoř, a na základě 

koordinace a spolupráce s mezinárodním centrem Hnutí a také v intenzivní 

spolupráci s občanským sdružením Pontes (www.pontes-in.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.  

 
1 Oba názvy jsou rovnocenné. 
2 Hnutí má mezinárodní charakter. Jeho centrum se nachází v Rocca di Papa (Itálie) a v současnosti působí v 182 
zemích, na všech 5 kontinentech. 
3 Mužská část Hnutí fokoláre je v ČR evidovaná obdobně jako ženská. 

http://www.pontes-in.cz/
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DĚTI A MLÁDEŽ 
Jednou z priorit Hnutí fokoláre je práce s dětmi a mládeží. 

Gen 4 (4–8 let)4 

V roce 2020 se ani gen 4 (děti od 4 do 9 let) a jejich doprovázení nevyhnula 

pandemie. Přesto – podle aktuální situace – začátkem roku či v letních měsících 

probíhala osobní setkání v malých skupinkách na různých místech republiky. 

Během nich se děti měly možnost učit vzájemné pomoci a solidaritě s lidmi 

různým způsobem znevýhodněnými, ať již v České republice nebo ve světě. 

Vrcholem byly čtyři společně prožité prázdninové dny děvčat gen 4 v Netíně. Do 

programu byla například zařazena návštěva domova pro seniory v blízkém 

Velkém Meziříčí. Děvčata se na tuto návštěvu připravovala výrobou drobných 

dárků, nácvikem písniček či scénky. 

V období, kdy kvůli opatřením nebylo možné se setkávat fyzicky, se podařilo 

uspořádat několik setkání on-line. 

Pozitivním aspektem v rámci aktivit gen 4 je mezigenerační prolínání – během 

programů se velmi osvědčují animátorky z řad dospívajících děvčat. 

     

Prázdniny v Netíně: 1) zásady první pomoci formou hry, 2) návštěva domova seniorů 

Gen 3 mladší (9–13 let) 

“Kromě každoměsíčních setkání s děvčaty od 9 do 13 let realizujeme každý rok 

o prázdninách týden prázdninového duchovního pobytu, tradičně jezdíme na 

Vysočinu, a to do pohraniční části na hranici s Rakouskem, do Dešné u Slavonic. 

Měly jsme krásný program, prohloubily jsme téma roku (Ježíš mezi námi) a další 

 
4 Hnutí mladých – gen – znamená generazione nuova = nová generace. 
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duchovní témata s tím spojené, každý den nás provázela jedna osobnost, která 

nás duchovně obohatila. 

Velmi kvalitní a užitečná byla přednáška Františky Diblíkové o citech a emocích. 

Poté následoval dialog po skupinkách, který byl silný a důvěrný. Nechyběly 

momenty ruční práce na výrobcích určených na prodej pro potřebné. Hraní 

a výlety byly součástí každodenního programu. Velmi rády jsme se zapojily do 

úprav zahrady. Gen 3 z toho měly zážitek a velkou radost.” 

    

Dešná u Slavonic: 1) práce na výrobcích k prodeji, 2) závěrečné společné foto 

Gen 3 starší (14–18 let) 

“V roce 2020 jsme s gen 3 začaly opět po delší pauze a hledaly cestu ke scházení 

se. Pak přišel lockdown.  

Paradoxně nám celé období pandemie v roce 2020 a celý půlrok 2021 pomohlo 

vytvořit pěknou skupinku asi 15 gen 3 ve věku 13-17 let, které se pravidelně 

během podzimu každý týden na hodinu setkaly, od ledna 2021 jednou za 14 dní, 

jak si samy navrhly.  

Spojení přes zoom pomohlo setkávat se s gen 3 z celé republiky. Tato setkání 

nejdříve sloužila k poznání se navzájem v rámci této postupně rostoucí skupinky, 

později, když se mezi nimi vytvořily pěkné vztahy, povzbuzují se svými drobnými 

zkušenostmi v tom, co prožívají doma, ve škole se spolužáky, ve svém osobním 

životě atd. K tomu nám pomáhá i prohlubování spirituality Hnutí fokoláre 

s programem uzpůsobeným pro tento věk. Společné prázdniny v létě 2020 jsme 

žádné neměly, protože skupinka starších gen 3 se utvářela a v té chvíli nebyla 

z jejich strany odezva na jakoukoli nabídku a nejistá situace s pandemií 

zorganizování loňských prázdnin nepomohla. Letos plánujeme prázdniny od 10. 

do 17.7. v Říčkách v Orlických horách a bude tam skupinka cca 20 gen 3 st.“ 
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Gen 2 (18–35 let) 

Celorepublikové víkendové setkání kluků a holek GEN bylo původně plánované 

jako setkání naživo, ale nástup podzimní vlny nás přesunul opět do online 

prostoru. Setkání tak proběhlo na platformě zoom a mělo nakonec i mezinárodní 

rozměr, protože se ho podařilo propojit s (rovněž online) kongresem Gen 

z východních zemí Evropy, probíhajícím 24. 10. Během mezinárodní části 

kongresu byly prezentovány české aktivity, a to především Summerjob. Kongres 

tak byl vzájemnou inspirací pro dobu normální i covidovou. Kluci GEN se zhostili 

hudební části programu. V rámci vlastní české části programu pak byl zhodnocen 

uplynulý školní rok 2019/2020. Za normálních okolností by byly následně 

plánovány aktivity na nadcházející rok, což však kvůli nejistým vyhlídkám na 

následující měsíce nebylo tentokrát příliš možné.  

        

Praha: 1) hudební doprovod mezinárodního kongresu, 2) obrazovka s účastníky 

Děvčata 

“Celorepublikové setkání GEN 2 děvčat 21. - 23. 2. v Centru Mariapoli v pražské 

Vinoři se neslo v duchu návratu ke kořenům hnutí Fokoláre” mimo jiné i při 

příležitosti výročí 100 let od narození jeho zakladatelky Chiary Lubichové. Zhlédly 

jsme video o Tridentu, který je spjatý se začátky Chiařina působení, Helena 

Filcíková vyprávěla o začátcích Hnutí Fokoláre v Československu, účastníci 

lednového kongresu gen v Tridentu se podělili o své zážitky a delegátka Hnutí 

Fokoláre v ČR Jaroslava Malíková přiblížila přípravy na generální shromáždění 

Díla, kde se volí prezidentka hnutí a zodpovědní za různé větve (tedy i za gen). 

Na začátku roku stihla brněnská skupinka děvčat gen ještě několik podvečerních 
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setkání, na kterých mimo jiné plánovala i akci Trio, ta se už však bohužel kvůli 

nástupu covid pandemie neuskutečnila. 

Ve zbývajících měsících netradičního semestru jsme se párkrát slyšely a viděly 

(v počtu okolo 10 děvčat) s brněnskou skupinkou přes SKYPE. Propojené jsme 

byly přes Brno – Zubčice – České Budějovice, Ostravu, Kyjov a Pardubice, Osovou 

Bítýšku a byl to prostor pro sdílení se, jak tuto dobu a všechna nečekaná opatření 

prožíváme a vzájemně se povzbudit. O víkendu 1. - 2. 8. proběhlo 

celorepublikové setkání děvčat GEN2 ve Vinoři, které bylo po dlouhém 

lockdownovém jaru první akcí, kde jsme se mohly potkat naživo. Zároveň jsme 

navštívily i ženské fokoláre ve Vinoři. Závěrečnou akcí roku 2020 pak bylo 

adventní setkání děvčat 12. 12., které mělo společnou online část, a pak dle 

možností a domluvy lokálně i offline setkání. Online část měla i mezigenerační 

přesah, protože ve stejný den probíhalo také setkání volontárů a volontárek, ke 

kterým jsme se na část program připojily.” 

 

Jedno z online setkání děvčat gen 2. 

Kluci  

“Celý náš rok byla jedna velká výzva, a to vydržet! Přežít všechna opatření a těšit 

se na světlejší zítřky, ve kterých se konečně budeme moci potkat v tváří tvář. 

Naše scházení probíhala především online. Do jisté míry to mělo své výhody, 

například se nás začalo scházet podstatně více a problém s geografickou 

vzdáleností se tak rapidně snížil. Díky tomu jsme přivítali mezi Gen 2 nové posily 

z řad Gen 3, nebo jiné mladé nadšené kluky, kteří mají zájem o toto dílo. Museli 

jsme bohužel kvůli opatřením několik akcí zrušit, jako třeba tradiční BezHouse 
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besídku, kdy jsme o adventu zpívali lidem bez domova, avšak některé akce se 

podařilo propojit právě s online světem jako například chlapské setkání – ritiro, 

které jsme uskutečnili v květnu a vyhradili mu sobotní večer. Chlapi z fokoláre 

nám představili život Díla a společně jsme se povzbudili v našich nynějších 

situacích. Dále probíhá naše komunikace přes WhatsApp, kde sdílíme naše 

úspěchy, výzvy, akce a novinky, ve kterých se společně podporujeme a modlíme 

se za ně. Novinkou tohoto roku je rubrika v časopisu Nové Město, kde se nám 

daří každý měsíc publikovat dvoustranu Ze života Gen. Je to skvělé shrnutí našich 

měsíců jak holek, tak kluků dohromady, našich akcí i všeho, co právě chystáme.” 

Jedno z offline setkání kluků gen 2. 

SummerJob 2020 

Hlavní zaměření projektu SummerJob je manuální pomoc potřebným lidem 

v českém pohraničí. V běžné podobě projekt probíhá během prvního 

červencového týdne a účastní se ho 150 mladých dobrovolníků, kteří pomáhají 

se vším, co je třeba. Cílem však není jen práce jako taková, ale také povzbuzení 

místních občanů, oživení kulturního i duchovního života a inspirace okolí k větší 

aktivitě ve společnosti. SummerJob přináší mnoho benefitů i svým účastníkům, 

kterým především umožňuje darovat čas lidem, kteří to potřebují a také jim dává 

možnost zažít živé společenství. 

SummerJob 2020 probíhal v jiném duchu, než jak je běžné. Z důvodu pandemie 

koronaviru nebylo možné uspořádat akci běžným způsobem, proto se téměř 

120 účastníků v termínu od 4. - 9. 7. rozdělilo do menších skupinek a pomáhalo 

na 11 různých místech po celé České republice, a dokonce i ve Vídni. Práce byla 

rozmanitá, jednalo se např. o zařizování nového mužského Fokoláre ve Vídni, 

práce na kostele sv. Anny v havarijním stavu v Olešné nebo rekonstrukci staré 
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fary ve Skočicích. Na konci týdne pak probíhal víkendový program na jihočeské 

Pastuše, který byl zaslouženou odměnou za odvedenou práci. Měli jsme možnost 

sdílet zkušenosti napříč skupinkami, lépe se seznámit, poznat okolí nebo si užít 

večerní koncert. 

Ročník 2020 nám ukázal, jak je důležité hledat možnosti pomoci našemu okolí 

a potřebným lidem, i když situace není právě příznivá. Díky rozprostření 

SummerJobu do různých koutů republiky jsme mohli působit i na místech, do 

kterých bychom se za běžných okolností nejspíš nedostali, a také jsme mohli 

znovu pomáhat v oblastech konání předchozích ročníků. I v této nelehké době 

jsme tak mohli šířit světlo naděje a Boží lásky mezi potřebné. 

           

                        

SummerJob: 1) a 2) práce u potřebných, 3) účastnická fotografie ze společné víkendovky 

  



9 
 

SummerJob Comeback 2020 

SummerJob COMEBACK se uskutečnil poprvé v roce 2020, navazuje na již tradiční 

SummerJob a vrací se na místa, kde už dříve dobrovolníci působili. První ročník 

proběhl ve dnech 21. – 26. července v Martínkovicích na Broumovsku, kde již 

v letech 2013–2015 SummerJob proběhl. Mimo fyzické pomoci, která nejčastěji 

spočívala v přípravě topení na zimu, údržby zahrad nebo natírání, byla možnost 

se s místními neformálně setkat při doprovodném programu: tanečním večeru 

s kapelou The Five Band nebo vinné degustaci Vinných sklepů Maršovice. 

Během necelého týdne odpracovalo 50 dobrovolníků zhruba 1000 hodin na 

21 místech – v domácnostech potřebných nebo na místech v rámci obce 

a farnosti. Díky předchozímu působení bylo opětovné setkání velmi milé 

a oboustranně vřelé. Potvrdilo se nám naše očekávání, že touha mladých lidí po 

dalších možnostech dobrovolnické pomoci je velká a vracet se na místa, kde již 

dříve SummerJob působil a obnovit tak dříve vybudované vztahy, má velký smysl. 

        

SummerJob Comeback: 1) práce u místních, 2) přednáška na téma Fake news, 3) závěrečná fotografie účastníků 
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DOSPĚLÍ 

Centrum Mariapoli – Vinoř 

Mnoho plánovaných seminářů a setkání se přesunovalo do on-line prostoru. 

Před uzavřením z nařízení vlády se konaly např tyto akce: sousedské novoroční 

setkání obyvatel Vinoře, setkání zodpovědných za komunity ČR, víkendové 

setkání mladých Hnutí fokoláre z celé ČR, “Prázdninové poznávání Prahy tak 

trochu jinak” ve spolupráci s CK Křížek, týdenní pobyt YMCA FAMILIA, konference 

Ackermann-Gemeinde z ČR a Německa, týdenní pobyt vojáků z Německa v rámci 

projektu výchovy proti totalitním režimům, beseda v rámci voleb do Senátu ČR, 

pracovní setkání lékařů psychiatrů od vedením prim. mudr. Petra Popova.  

Za rok 2020 prošlo Centrem Mariapoli asi 1750 osob, bylo poskytnuto 2050 

ubytování a vydáno asi 1000 obědů nebo večeří. 

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. 

“Když začal lockdown, uvědomili jsme si, že je potřeba komunikovat, podporovat 

se v úplně nové situaci, sdílet zkušenosti. Tehdy ještě nebyl ZOOM a zvyk 

setkávání se ve virtuálu. Začali jsme psát newsletter, který se posílal všem 

členům Díla, aby byli v kontaktu a oni zase nám posílali svoje zkušenosti nebo 

ujištění o modlitbách, kněží a biskupové své požehnání. Tak se nám podařilo při 

prvním lockdownu propojit celé Dílo. Důležité byly i výzvy k pozornosti, aby 

někdo nezůstal sám, ale aby všichni byly nějak v kontaktu, třeba telefonickém, 

protože ne všichni zvládají nové komunikace.” 

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 v jiných sociálních projektech. Některé volontárky jsou zodpovědné 

za místní komunity, některé se aktivně účastní příprav a vlastní organizace 

interních akcí a projektů. 
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Rok 2020 - činnost volontárek 

- pravidelná víkendová a večerní setkání jednou za dva měsíce 

- období covidu – setkávání přes ZOOM a SKYPE 

- proběhlo Generální shromáždění volontárek a volontárů včetně volby 

celosvětových zodpovědných 

- byla dokončena formace budoucích 11 volontárek, které byly dále rozděleny do 

jednotlivých jader 

- Františka Diblíková, zodpovědná za projekt Up2Me (etická, morální a sexuální 

výchova pro nezletilé), v něm spolu s týmem nadále úspěšně pokračuje 

- některé volontárky a volontáři aktivně pomáhají s proškolováním těch, kteří se 

starají o nezletilou mládež 

Pozvánka na kurz pro osoby pracující s dětmi a mládeží. 
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ŽIVOT KOMUNIT 
Rok 2020 se nesl v duchu 100. výročí narození zakladatelky Hnutí fokoláre Chiary 

Lubichové, více detailů dále. 

Během koronavirových opatření byla snaha udržovat kontakty mezi sebou 

telefonicky, probíhala některá setkání on-line. Mnoho členů Hnutí se snažilo 

v rámci svých možností poskytovat pomoc ve svém prostředí pomoc těm, kteří 

potřebovali pomoc – šití roušek, kontakt se seniory, povzbuzování pracovníků 

v první linii, v rámci mezinárodní spolupráce jsme se zapojili do sbírky na pomoc 

lidem postiženým pandemií – viz Celosvětová pomoc lidem postiženým pandemií 

COVID-19. 

Hnutí fokoláre pořádá každoročně formačně-odpočinková setkání, tzv. 

"mariapoli". V roce 2020 byla jedna mariapoli zrušena (v Prudké), mariapoli v Srní 

proběhla v menším počtu, než bylo plánováno a program probíhal v menších 

skupinách, aby byla zachována platná opatření, mariapoli na Velehradě proběhla 

on-line formou. 

 

Mariapoli v Srní: společná fotografie účastníků 

Během roku byla snaha udržovat kontakt s klíčovými osobami jednotlivých 

komunit, aby se upevňovala síť vztahů a předávaly se zkušenosti, jak se v daných 
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podmínkách nasazovat ve prospěch dalších spoluobčanů (setkání pro "středy 

místních komunit"). 

Sounáležitost s lidmi z Hnutí fokoláre ve světě (a tím pádem i s radostmi 

a těžkostmi, které prožívají v různých zemí) se pravidelně posiluje živým 

internetovým propojením, například: Zprávy z celosvětové karantény 

(focolare.cz) nebo třeba zapojením do podpisové akce – petice za zrušení 

hospodářského embarga pro Sýrii: Výzva: Zrušte hospodářské embargo proti 

Sýrii (focolare.cz). 

Oslavy 100. let výročí narození Chiary Lubichové 

Celoroční program projektu zaměřeného ke 100. výročí narození Chiary 

Lubichové (22. 1. 1920 - 14. 3. 2008) byl složený z řady akcí, které umožnily 

různou formou seznamovat širokou veřejnost s osobností a dílem této 

charismatické postavy naší doby, zakladatelky a první prezidentky 

mezinárodního Hnutí fokoláre, které patří mezi subjekty, jež přispěly svým 

podílem k zachování a rozvoji duchovního rozměru i v české společnosti v době 

totalitního režimu, a nadále přináší křesťanské hodnoty do všech sfér života 

současné společnosti.  

Některé akce kvůli pandemii koronaviru nebylo možné uskutečnit (např. 

literárně – hudební podvečer v Praze v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, 

setkání v Praze v prostorách Senátu s přednáškou doc. J. Šebka), některé bylo 

nutné uskutečnit jen v omezeném rozsahu kvůli protiepidemickým opatřením. 

Akce, které se uskutečnily v jubilejním roce 100. výročí narození Chiary 

Lubichové: 

Dokumentární film ke 100. výročí narození Chiary Lubichové 

Studio ADV vyrobilo dokumentární film Chiara Lubichová a Hnutí fokoláre v ČR, 

což bylo možné právě díky finančním prostředkům 70 000 Kč z poskytnuté 

dotace. Tento film byl v TV Noe zařazen do mimořádného vysílání v pátek 

24. ledna ve 20:00 hod. Bylo možné ho sledovat i na kanálu YouTube Hnutí 

fokoláre, kde tato možnost stále trvá, a tak ho mohou shlédnout i další zájemci. 

-Setkání, která všechna proběhla pod stejnou myšlenkou – slavení jako příležitost 

k setkání s velkou duchovní osobností: 



14 
 

18. ledna 2020 se na oslavu výročí narození Chiary Lubichové ve Zlíně uskutečnilo 

setkání v kostele sv. Filipa a Jakuba. Začalo mší svatou, kterou sloužil olomoucký 

arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po ní proběhla v kostele beseda, v níž Mons. Jan 

Graubner a někteří členové Hnutí fokoláre se podělili s mnohými zlínskými 

farníky o zkušenosti ze života. Odpovídali konkrétně na otázku: Jak Chiara 

Lubichová ovlivnila váš život? Jejich osobní sdělení vyvolala často dojetí a potlesk 

přítomných. Všichni pak byli pozváni do farního klubu na občerstvení. 

V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 21. ledna 2020 v 18 hodin se 

uskutečnila děkovná mše svatá, které předsedal kardinál Dominik Duka, 

přítomni byli též všichni biskupové České biskupské konference, kteří se právě 

v těchto dnech sešli v Praze na svém pravidelném zasedání. O hudební doprovod 

a zpěv při mši svaté se postaral smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis z Aše, který 

přijel do Prahy objednaným autobusem. Ten cestou do Prahy na předem 

domluvené trase přibíral i některé další zájemce o účast na této slavnostní mši 

svaté. Po skončení bohoslužby bylo možné se sejít v Mladotově domě na krátké 

ohřátí a občerstvení, které připravili účastníci z Prahy.  

21. ledna 2020, tedy v předvečer výročí narození Chiary Lubichové, se v 18 hod 

konala slavnostní mše svatá v kostele sv. Augustina v Brně. Po ní byli všichni 

pozváni ke společnému slavení do budovy ZŠ Lerchova. 

Na pozvání Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, se v Olomouci ve 

spolupráci   s místním společenstvím Hnutí fokoláre konalo v arcibiskupské 

rezidenci 23. května 2020 setkání u příležitosti 100. výročí narození Chiary 

Lubichové. Oslavy se zúčastnil také doc. Jaroslav Šebek, který přednesl 

přednášku Působení církevních hnutí a společenství za totalitního režimu u nás. 

Po skončení přednášky se rozvinula živá diskuze na dané téma. Větší část 

přítomných si tyto doby dobře pamatuje. Mnozí obohatili program svým 

osobním svědectvím. 

Výstava „100. výročí narození Chiary Lubichové. Oslava jako příležitost 

k setkání.“  Byly vytvořeny banery pro tuto putovní výstavu, kterou mohli zájemci 

shlédnout kvůli omezeným možnostem jen v Českých Budějovicích a Brně. 

Dílo Mariino – Hnutí fokoláre ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství 

českobudějovického instalovalo připravenou výstavu v katedrále sv. Mikuláše 

v Českých Budějovicích. Byla zahájena 22. 1. 2020 v 16.00 mší svatou za Chiaru 
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Lubichovou a poté následovala vernisáž výstavy. Po ní byli účastníci pozváni na 

setkání do sálu děkanství. Výstava byla v katedrále přístupná do 24. 2. 2020.  

Další představení výstavy se uskutečnilo 23. 5. 2020 v kostele sv. Jakuba v Brně. 

Byla zahájena v 16 hodin vernisáží, při které úvodní slovo pronesl Mons. Jiří 

Mikulášek, hudebně-meditační doprovod připravili Radek a Martina Komínkovi, 

moderoval Radek Mezulánik. Po skončení byli účastníci pozváni na setkání do 

sálu svatojakubské fary. Výstava byla přístupná denně do 15. 9. 2020. 

Přednáška doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D.  

Doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky si pro 

letošní rok stého výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, 

připravil přednášku na téma Hnutí fokoláre a jeho přínos naší společnosti v době 

totality s některými novými historickými fakty. Protože nebylo možné plánovaná 

setkání uskutečnit naživo, tuto přednášku přednesl online přes YouTube kanálu 

Hnutí fokoláre večer 30. 10. 2020. V přednášce rozebral počátky Hnutí v období 

totalitního režimu u nás i v dalších zemích východního bloku – NDR, Maďarsku 

a Polsku. Poutavým způsobem uvedl vybrané dokumenty z tajných svazků 

II. oddělení STB, týkající se Hnutí fokoláre. Představil osobnosti, které se 

o rozšíření a rozvoj Díla Mariina, jak se také Hnutí fokoláre nazývá, u nás 

zasloužily. Po vlastní přednášce bylo možné online vznést na doc. Šebka dotazy, 

na které odpovídal. 

 

Další aktivitou Nového lidstva je: 

Zlatá Praha 

”Zlatá Praha” je iniciativa nové evangelizace, vycházející ze spirituality 

společenství, ke které dala podnět zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara Lubichová 

při své návštěvě Prahy v květnu 2001. Jsou to setkání pro všechny, kteří se snaží 

o duchovní obnovu svou i svého města v duchu myšlenky: ”Chceme-li proměnit 

město, ve kterém žijeme, musíme proměnit nejprve sami sebe.” 

Jelikož rok 2020 byl rokem 100. výročí narození Chiary Lubichové, zahájili jsme 

ho v lednu (společně s ostatními) bohoslužbou v pražské katedrále na 

Hradčanech, na kterou jsme pozvali také všechny účastníky výše uvedených 

setkání i jejich přátele. 
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Na březen 2020 jsme při této příležitosti připravili setkání “Zlaté Prahy” 

s přednáškou historika v Senátu Parlamentu České republiky na Malé Straně, 

kterou jsme však 6 dní před jejím uskutečněním museli odložit z důvodu přijatých 

preventivních opatřeních v sídle Senátu, reagujících na zvýšené riziko nákazy 

a šíření koronaviru, mezi něž patřilo i zrušení akcí pro veřejnost v sídle Senátu, 

které pak trvalo po celý rok 2020 a pokračuje až dodnes. 

Na květen 2020 jsme při této příležitosti připravovali (společně s Nadačním 

fondem časopisu Nové město) 6. ročník literárně-hudebního podvečera 

v karlínském kostele, který jsme však museli odložit z důvodu nařízení 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

V neposlední řadě byla také příležitost připojit se on-line ke dni modlitby, postu 

a skutků milosrdenství na úmysl vysvobození světa z pandemie, k čemuž vyzval 

Výbor pro mezilidské bratrství. 

Člověk a média 

Konference Člověk a média se v roce 2020 nekonaly kvůli mimořádným 

opatřením vlády. 

V dubnu se měla konat 36. konference na téma Ekologie bez ideologie s hosty 

Václavem Jílkem, Janem Konvalinkou a Ivo Bystřičanem. Konference byla plně 

nachystaná včetně zajištěné techniky, občerstvení a přihlášených účastníků, pro 

vyhlášený lockdown však byla zrušena. Na podzim se konference měla konat 

22. 10. 2020 v Americkém Centru, ale ani to se nepodařilo uskutečnit. 

                     

Pozvánka na neuskutečněnou dubnovou konferenci Člověk a média. 
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Ekonomika společenství 

Projekt Ekonomika společenství (ES) vznikl před více než 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. V uplynulých letech se sympatizanti projektu 

scházeli k pravidelným diskusím a sdílením zkušeností s ES a s vlastním 

podnikáním.  

V roce 2020 pozval papež František mladé ekonomy a podnikatele do Assisi na 

setkání “Františkova ekonomika”. To si kladlo za cíl “oduševnit” ekonomii 

a přispět k vytváření nových a lidštějších ekonomických vzorců odpovícajících vizi 

integrální ekologie. Setkání se uskutečnilo v listopadu, a to online formou. 

Během programu Františkovy ekonomie byla představena široká paleta témat, 

od životního prostředí po umělou inteligenci a demilitarizaci. Účastníci 

diskutovali, jak změnit současný ekonomický systém tak, aby byl spravedlivý, 

udržitelný a zahrnoval potřeby chudých. 

                   

                    

Františkova ekonomika: 1) ukázka z přednášky, 2) příklad myšlenkové mapy 
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EDIČNÍ ČINNOST 
Hnutí fokoláre vydává časopis Nové město. Mezi čtenáři jsou lidé napříč 

republikou, ale i někteří ze Slovenska či jiných zemí. Ceněny jsou příklady dobré 

praxe (během roku 2020 jsme zdůrazňovali například solidaritu v době 

pandemie), podněty pro život rodiny a výchovu dětí. V poslední době též 

zdůrazňujeme ekologické otázky. 

Časopis Nové město se věnoval 

• 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, barevně. 
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HOSPODAŘENÍ DÍLA MARIINA (HNUTÍ FOCOLARE) - ŽENSKÁ 

ČÁST 
  

viz. přílohy č. 1, 2, 3 

  

Kontaktní údaje: 

Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ženská část 

Strašovská 841 

190 17 Praha 9 Vinoř 

Tel.: 222 747 030 

E-mail: czfprg@focolare.cz 

  

Webové stránky: 

www.focolare.cz  

Webové stránky neziskové organizace Pontes z. ú.: 

www.pontes-in.cz  

Webové stránky mládeže: 

www.summerjob.eu   

Webové stránky konference Člověk a média: 

www.clovekamedia.cz   

Webové stránky Ekonomiky společenství: 

www.ekonomikaspolecenstvi.cz   

Webové stránky časopisu Nové město: 

www.novemesto.cz   

  

Praha, červen 2021 

  

Statutární zástupce: Jaroslava Malíková 
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