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ÚVODNÍ INFORMACE 
Dílo Mariino (Hnutí fokoláre) - 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 fokoláre) - ženská část mělo k 31. 12. 2021 4 zaměstnance na 

hlavní pracovní poměr, 1 zaměstnance na vedlejší pracovní poměr a 2 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 fokoláre) 

– 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 

Do aktivit, setkávání a doprovázení gen 4 se v roce 2021 promítla pandemická 

opatření. Osobní setkávání bylo do určité míry omezené. V některých obdobích 

se nabízely spíše venkovní aktivity nebo kratší on-line setkání. Během nich byly 

děti vedeny ke spolupráci, solidaritě a vzájemné pomoci. Stěžejními akcemi byly 

letní prázdninové pobyty, jak chlapců, tak děvčat, organizovaných ve spolupráci 

s některými rodiči. 

Někteří gen 4 se spolu s dospělými zapojili do akcí solidarity jako „balíčky pro 

zdravotníky“ či „sbírka pro pomoc v uprchlických táborech v Bosně“. Již tradiční 

předvánoční akcí, do které se některé děti zapojily, bylo vyrábění a balení malých 

sádrových odlitků Ježíška. Smyslem akce je každoročně připomenout podstatu 

Vánoc – oslavu Ježíšova narození. Výtěžek byl tentokrát určen pro pomoc dětem 

z haitských rodin, které emigrovaly do Cacaty v Dominikánské republice. 

Emigrovaly kvůli chudobě umocněné v posledních deseti letech dvěma silnými 

zemětřeseními a uragány. Pomáhá se kolem třiceti dětí v různých volnočasových 

aktivitách. Díky stipendiu mohou navštěvovat školu a dostávat lékařskou péči. 

Také byla určena pro pomoc škole v Bangui ve Středoafrické republice, která 

potřebuje vodovodní potrubí, aby se mohla vést voda ze studně do školy. 

Děvčata 

Holčičí tábor – Indiánky v Netíně 

„Ten den malí indiánci dostali důležitou lekci: největší statečnost, odvaha a síla, 

je síla lásky.“ Tak začínal příběh, který si kolem pětadvaceti holčiček do devíti let 

– od Liberce po Vimperk a od Chotěšova v západních Čechách po Iváň na jižní 

Moravě – vyslechlo na začátku prázdninového pobytu v Netíně u Velkého 

Meziříčí. Hry v přírodě, tvoření, praktická pomoc, poznávání přírody, čištění lesa 

a všechno, co ke společným prázdninám patří, bylo příležitostí tuto sílu osvědčit. 

Zároveň více poznávaly Chiaru Lubichovou, která gen 4 založila, a to, jak žila 

evangelium.  

Při večerní modlitbě holčičky prosily: „Za rodiče.“ „Aby se nám nic nestalo.“ 

„Abych byla tak hodná jako Chiara.“ Na otázku, co se jim nejvíce líbilo, zaznělo: 

 
4 Hnutí mladých – gen – znamená generazione nuova = nová generace. 
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„Všechno.“ „Hry a jak jsme si vyráběly indiánská trička a čelenky.“ „Že jsem 

poznala nové kamarádky.“ 

To všechno by nemohly zažít bez těch, kteří pro ně toto setkání připravili 

a zajistili, bez gen 3, které jim byly staršími kamarádkami, připravily pro ně krásné 

hry, utíraly jim slzy a nezkazily žádnou legraci. A také bez dospělých. Neobešlo se 

to bez úsilí a námahy, ale radost ji převýšila. Jedna členka týmu to vyjádřila slovy: 

„Odjíždím s vděčností a duchovně povzbuzená.“ A jiná: „Mně se moc líbilo 

mezigenerační prolnutí.“ 

 

Prázdniny v Netíně: indiánská porada. 

Kluci 

Ve středních Čechách v Sudějově se 26 kluků vydalo na cestu za poznáním sebe 

sama. Téma, které bylo inspirováno knihou a filmem Hobit, je provázelo celých 

pět dní od 18. do 22. srpna. „I v malém člověku je spoustu velkých věcí“ byla 

hlavní myšlenka tohoto tábora, a tak se mladí dobrodruzi společně vydali na 

cestu za hledáním tohoto vzácného moudra, které v sobě díky hrám a putování 

mohli nalézt. 

Kluci si odnesli nejen zážitek z tábora, ale především motivaci hledat v druhých 

to pozitivní a obdarovávat ostatní tím, co v nich právě roste. 
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Prázdniny v Sudějově: hobití výlet. 

Gen 3 mladší děvčata (9–13 let) 

Jako všichni, i gen 3 měly v doby pandemie příliš setkáních online a oni navíc měly 

také školu, tím pádem zájem o online setkání byl velmi nízký, účastnilo se jich 

málo. Kvůli tomu si děvčata odvykla na setkání jezdit a ztratila mezi sebou 

kontakt. 

I přesto, že doba byla velmi náročná a nejistot mnoho, jsme o prázdninách 

udělaly týdenní duchovní pobyt pro děvčata ve věku 9-13 let. K našemu 

překvapení se zúčastnilo 25 děvčat z Cech a Moravy. Program jsme měly 

„milosrdenství po stopách svatých“. Každý den nás provázel jeden svatý a jeden 

den jsme jely na výlet do Dačic do Karmelu, kde pro nás měly karmelitky 

připravený program o sv. Terezii z Avily.  

Během roku se setkáváme každou 3. sobotu v měsíci, po pandemii děvčata mají 

mnoho aktivit a dávají přednost jiným aktivitám, tím pádem je nás na setkáních 

málo. Snažíme se setkání dělat tak, aby je to bavilo. Letos jsme byly pomáhat při 

brigádě v citadele a další setkání jsme byly v ženském fokoláre pomáhat se 

sázením muškátů a další rostlin, děvčata byla nadšená, že mohla udělat něco 

konkrétního.        

Hledáme jiné formy setkání, které pro ně budou „atraktivnější“. 
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Poslední setkání před prázdninami jsme společně uvařily brazilské jídlo a oslavily 

všechny narozeniny za uplynulý půlrok.” 

   

Gen 3 starší: 1) společné prázdniny, 2) vyrábění tradičních brazilských pokrmů 

Gen 3 starší děvčata (14–18 let) 

„Loni po několikaleté pauze se nám podařilo prožít pěkný týden prázdnin 

gen 3 v Říčkách. Zúčastnilo se ho kolem 20 gen 3 z celé ČR a seznámily jsme se se 

životem barev, který jim předaly samy starší gen 3 z přípravného týmu. V tomto 

týdnu se mezi námi vytvořily nové vztahy, prožily jsme dny s Ježíšem uprostřed. 

K tomu přispěly i každodenní mše svaté, na které k nám dojížděli kněží z Díla 

Mariina a zároveň se samy gen 3 představily a seznámily se s nimi. Kněz fokolarín, 

Tomáš Hoffmann, měl téma o záměru Božím s člověkem, manželé Markovi s nimi 

sdíleli svou zkušenost s hledáním své životní cesty, životního partnera, o čistotě 

vztahů a životě s Bohem.  

V tomto duchu jsme pokračovaly i během roku, většinou jsme měly setkání 

gen 3 ve fokoláre, i když některé měsíce byly gen 3 natolik vytížené a zahlcené 

jinými aktivitami (příprava na biřmování, oslavy s kamarádkami, škola, nemoci), 

že jsme setkání musely zrušit.  

V únoru se uskutečnil celosvětový projekt Hombre Mundo. Sešly jsme se ve 

fokoláre ve Stodůlkách, rozeslaly plakátky a nabídly možnost přijet komukoliv. 

Viděla jsem, jak je program vrstevníků z jiných zemí oslovil, hlavně chvíle 

modlitby, kdy jsme byli reálně všichni společně spojení a modlili jsme se za mír, 

který byl v tu chvíli pro nás mnohem víc aktuální a reálný, protože den před tím 

vypukla válka na Ukrajině. Gen 3 z Ukrajiny, kterých mělo být asi 40 a kteří se 

chystali na spojení s námi, se už projektu nemohli zúčastnit a poslali nám fotku 

z kostela, kde se ve chvíli celosvětového spojení modlili. Ten den jsme se ještě 
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v různých městech naší zóny přes zoom spojili, pozdravili se a alespoň trochu 

poznali. Viděla jsem, jak se gen skutečně dotkly kousku sjednoceného světa.  

Uvědomuji si, jak je důležité se dotýkat sjednoceného světa, využívat příležitostí, 

které i v rámci naší zóny máme, abychom se propojovali a spojovali v tom, co 

děláme.  

Na Moravě se gen 3 starší v době pandemie moc nescházely. Na podzim 2021 

jsme měly zoom setkání s gen 2, které se nabídly, že by mohly 

s gen 3 v brněnském fokoláre pomáhat. Bylo to otevřené setkání s perspektivou 

nového začátku, znovu navázat vztah s gen, které se za uplynulé roky poztrácely. 

I když během roku se přes veškerou snahu nových asistentek moc nepodařilo gen 

propojit a nadchnout pro Ideál, nějaké kontakty se oživily.  

Poslední setkání gen 3 starších jsme udělaly v červnu v Chocni a pozvaly jsme na 

něj i gen z Moravy, abychom se mohly navzájem seznámit a začít poznávat. Bylo 

nás 17 a 4 z nich byly ze severní Moravy.“ 

   

Gen 3 starší: 1) Hombre Mundo, 2) setkání v Chocni 

Gen 3 chlapci (9-18 let) 

„S klukama gen 3 jsme se snažili v uplynulém roce být v kontaktu alespoň jednou 

za měsíc, a to buď ve formě jednodenních setkání nebo víkendových výjezdů.  

Kluci jsou z různých koutů republiky. Nejsilnější jádro je sice v Praze a okolí, ale 

jsou i kluci ve Východních Čechách i na Moravě. Celkem se alespoň jedné akce 

účastnilo více než 30 kluků ve věku 10–17 let. 

V červenci se konal týdenní tábor pod stany. Mladí vedoucí (18-25) připravili pro 

gen 3 moc hezký týden ve skautském táboře na Křivoklátsku s tématem 

Mojžíšova putování z Egypta, které propojili s klíčovými aspekty života Hnutí 
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fokoláre.  Výborné bylo mezigenerační propojení od úplných nováčků až po již 

zkušené vedoucí. Uvědomili jsme si, jak jsou důležité dobré vzory věkově 

nejbližších kategorií. Při dvoudenní výpravě s přespáním v přírodě, dešifrováním 

zpráv o další cestě a plněním úkolů si mnozí sáhli hluboko do svých sil, ale také 

se výrazně utužila soudržnost v týmech, a silná podpora těch starších mladším 

pomohla vše zdárně zvládnout. Je výborné povzbuzení vidět, že kluci se zlepšují 

v soudržnosti a spolupráci, a dokáží vše zvládnout i ve ztížených podmínkách, kdy 

jsou přes noc jen sami ve skupině bez vedoucích. 

   

Gen 3 chlapci: 1) táborový nástup, 2) závěrečný táborák 

V září a listopadu jsme se sešli na sobotní setkání v mužském fokoláre v Praze 

a zároveň se někteří na část programu i připojili přes ZOOM. Záměrem je pomoci 

klukům budovat kontakt s těmi, kteří zasvětili celý svůj život Bohu a předávat 

jejich životní zkušenost „mít rád i v drobnostech“. 

Na podzimní prázdniny, Silvestr a Velikonoce se docela velký počet starších 

gen 3 (kluků i děvčat) vydal prožít společný čas do Diecézního centra mládeže 

v Příchovicích. Vnímáme velmi pozitivní propojování aktivit Hnutí s širokou 

skupinou mládeže z farních společenství. Někteří gen 3 jezdí na Příchovice každý 

měsíc na dvouletou přípravu na biřmování. I to je pěkná interakce gen 3 a farních 

společenství. 

Máme radost, že jsou kluci výborní a velmi často i nádherně sdílní ohledně svého 

duchovního života. Je to velká radost, že v rodinách Díla vyrůstá takové množství 

skvělých mladých mužů. Velká výzva i mimořádná příležitost s ohledem na počet 

kluků gen 3 bude, abychom klukům ve skupině gen 3 stáli po boku nejen při jejich 

vyzrávání v pubertě, ale abychom jim pomohli i s transformací do života gen 2.“ 
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 Gen 2 (18–35 let) 

„V první části roku 2021 proběhl kongres holek a kluků gen 2. Gen z naší zóny 

byli aktivně zapojeni do příprav a také celé setkání doprovázeli hudebním 

doprovodem. S gen jsme se domluvili tak, že využijeme společného dne 

a sejdeme se on-line i v naší české skupině. V pauzách kongresu jsme se spojovali 

v rámci ČR a sdíleli dojmy. Například na všechny gen silně zapůsobilo svědectví 

Myriam, gen z Francie, která žila a pracovala pro mír mezi národy a byla 

zavražděna v jedné zemi Afriky. Gen byli za tento den rádi a zrodil se z toho 

návrh, scházet se společně každý měsíc děvčata i kluci on-line se Slovem života a 

sdílením zkušeností. Takto jsme pokračovali do prázdnin. Gen si vzali na starost 

domluvy a organizaci těchto setkání.    

V říjnu jsme se sešli i s kluky gen 2 na celý víkend, měli jsme duchovní program 

shrnuli jsme rok 2020-2021 a plánovali další příští rok. 

   

Praha: 1) a 2) setkání děvčat a kluků gen 2 

Děvčata 

„V Praze a Brně jsme se společně setkávaly, častokrát on-line, ale někdy jsme se 

viděly i naživo a např. šly ven, četly si Slovo života a povídaly o našich životech. 

V květnu jsme se zúčastnily více akcí. Některé z nás se podívaly do fokoláre ve 

Vídni, kde právě probíhá projekt On my way. 

Jak být součástí změny - proběhla online diskuze se třemi hosty (František Talíř, 

Alenka Davidová a Věra Luxová). Vyprávěli o svém působení v politice a aktivním 

občanství a jak lze změnit určité oblasti.“ 



10 
 

   

Gen 2: 1) online setkání Jak Být součástí změny, 2) setkání děvčat gen 2 

SummerJob 2021 

Dobrovolnická brigáda SummerJob je zaměřená na nezištnou pomoc lidem na 

místech v ČR, kde je to potřeba. V „klasické“ podobě se jedná 

o 150 dobrovolníků, kteří pracují na potřebných místech první červencový týden, 

mají k tomu doprovodný kulturní a sportovní program, a snaží se navazovat 

a tvořit vztahy s místními obyvateli. V roce 2020 jsme se museli přizpůsobit 

situaci s pandemií Covidu-19 a v roce 2021 jsme u tohoto „nového“ konceptu 

kvůli situaci ve světě ještě zůstali. 

Pracovalo se na 9 místech, 8 z nich bylo v České republice, 1 místo bylo 

v Rakousku ve Vídni. Na jednotlivých místech jsme se snažili i v menších 

skupinkách udržet myšlenku klasického SummerJobu. Pracovali jsme, tvořili jsme 

vztahy s místními obyvateli, nezapomínali na duchovní program a jeden večer se 

všichni účastníci spojili online na vědomostní hru „pub quiz“. 

Celý tento pracovní týden jsme zakončili společným víkendem všech účastníků 

v obci Benešov nad Černou, kde jsme poprvé působili v roce 2019 a poté, kvůli 

Covidu-19, bohužel ne. Paní starostka byla nadšená, že jsme se mohli znovu 

vidět, účastníci byli rádi, že se mohli potkat dohromady a pěkně jsme tam 

zakončili SummerJob 2021, v pořadí již 12. ročník této akce.    
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SummerJob: 1) závěrečná fotografie účastníků, 2) koncert pořádaný SMJ, 3) večerní mše svatá, 4) porada týmu 

SummerJob Comeback 2021 

Už druhým rokem proběhl SummerJob COMEBACK, který navazuje na již tradiční 

SummerJob a nabízí další možnost pro mladé lidi, jak realizovat svou chuť a touhu 

dobrovolničit. V termínu 11. - 15. srpna 2021 jsme se vydali na Hodonínsko, které 

v předchozích měsících zasáhlo tornádo. Celkem 35 dobrovolníků se podílelo na 

vyklízení a opravách poničených budov. Ve spolupráci s dobrovolnickými centry 

v obcích Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice jsme hledali 

nejpotřebnější místa, ať už se jednalo o místní obyvatele nebo například školy 

a jiné obecní budovy. Do postižené lokality už dříve směřovala pomoc z celé 

republiky, přesto naše působení bylo pro místní velkou vzpruhou. Mimo fyzické 

pomoci byl pro dobrovolníky připraven doprovodný program, na který se dařilo 

zvát i místní občany a další dobrovolníky, kteří na Hodonínsko přijeli. Opět se tak 

potvrdilo, že nezištná pomoc a konkrétní práce spojuje lidi napříč generacemi 

i životními osudy. 
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  SummerJob Comeback: 1) závěrečná fotografie účastníků, 2) - 4) práce u místních 
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DOSPĚLÍ 

Centrum Mariapoli – Vinoř 

V průběhu roku 2021 se uskutečnilo celkem 7 jednodenních setkání formačního 

typu pro členy Díla Mariina, jak pro dospělé, tak i pro děti a mládež. 

28. - 31. 10. 2021 se uskutečnilo setkání napříč generacemi asi 60 členů Díla 

Mariina zejména z Moravy s názvem: „Po stopách Chiary“. Bylo to formační 

setkání zaměřené na vytváření společenství mezi různými generacemi, dětí spolu 

s dospělými, s velmi pozitivními ohlasy. 

V roce 2021 probíhaly v Centru Mariapoli veřejné schůze zastupitelstva 

MÚ Praha Vinoř. Centrum Mariapoli bylo rovněž 2x nabídnuto jako očkovací 

místo pro občany Vinoře na očkování proti Covid 19. 

Vzhledem k bezbariérové možnosti ubytování pro vozíčkáře byly bezbariérové 

pokoje využity celkem k 12 několikadenním zejména léčebným pobytům. 

Od 10. do 16. 7. 2021 využilo celou kapacitu Centra Mariapoli sdružení Hendicap 

k prázdninovému pobytu mentálně i tělesně postižených, celkem 50 osob. Akce 

proběhla ve velmi přátelské a srdečné atmosféře a byla možnost vytvořit pro tuto 

skupinu zázemí, které napomohlo k vytváření vztahů mezi zdravými i zdravotně 

znevýhodněnými. 

23. - 26. 9. 2021 proběhla podobná akce pro nevidomé spolu se svými asistenty 

a vodícími psy. Celkem se zúčastnilo asi 30 lidí. 

22. - 24. 10. 2021 se uskutečnilo setkání pro mladé, mentálně postižené, s účastí 

asi 20 osob. 

28. - 30. 9. 2021 proběhl pobyt německých vojáků za doprovodu vojenského 

kaplana v rámci projektu proti totalitním režimům. 

Nové rodiny 

„Rok 2021 přinesl Novým rodinám mnoho výzev, protože nás stejně jako celý 

svět zasáhla pandemie covidu. Nemohli jsme dělat společné akce prezenčně, ale 

několikrát jsme se setkali alespoň on-line. To nebylo tak ideální, jako prezenční 

forma, ale mělo to velkou výhodu v tom, že jsme se viděli přes obrazovku 

počítačů s rodinami, se kterými bychom se jinak pravděpodobně neviděli, 

protože jsme od sebe prostorově vzdáleni, nebo kvůli pečování o malé děti či 

seniory by nemohli někteří přijet na prezenční setkání.“ 
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• Setkání NR v celé zonetě online 16. 1. s tématem zapojení NR do místních 
komunit. 

• Setkání NR v celé zonetě online 17. 4. s tématem Amoris Laetitia 
s komentářem od Margaret Karam, prezidentky Hnutí fokoláre. 

• 23. 5. byla možnost připojení se na přednášku psychologa Ezia Acetiho, 
kterou pořádalo Slovensko. Zoom byl určený rodičům a všem, kteří se 
zajímali o téma výchovy a znají charizma Hnutí fokoláre. 

• Program pro manžele v těžkostech od 2. do 7. července. Program byl pro 
všechny páry, které se nacházejí v jakémkoliv stádiu krize.  

• Kurz pro nové lektory programu Up2Me. Kurz probíhal 3 víkendy (v září, 
říjnu a v listopadu) online. Účastnily se ho 4 páry. 

• Kurz pro práci s nezletilými, kterého se zúčastnilo několik rodin. 

• 24. - 31. července 2021 se konala Škola rodin na zámku ve Štěkni. V tomto 
místě se již škola rodin uskutečnila vícekrát, žijí tam sestřičky z řádu 
Congragatione Jesu. Zdejší rozlehlý park je úžasným místem pro program 
dětí, kterých bylo na škole rodin opravdu požehnaně. Osvědčila se nám 
forma dvouleté školy, toto byl již druhý ročník, a tak se zde sešly rodiny, 
které se již znaly a atmosféra byla krásná od prvního dne. V tomto ročníku 
jsme se zaměřily na barvy a poznání různých povolání a cest v díle Mariině. 
Týden byl inspirativní a darem jak pro rodiny účastníků, tak pro rodiny 
z teamu, které se střídaly při předávání témat, zkušeností i hlídání dětí. 
Bylo nás 18 rodin a přítomný byl též kněz fokolarín. 

• NR se zapojily do přípravy a realizace mariapolí 

• Setkání NR v celé zonetě 16. 10. 

   

Škola Nových rodin: 1) společná fotografie účastníků, 2) odpolední hra pro děti 
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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. 

“Dostali jsme informaci z fokoláre o značných problémech lidí v Srbsku a rozhodli 

jsme se jim finančně pomoci. Spojili jsme se z fokoláre v Bělehradě a poprosili je 

o seznam lidí s jejich konkrétními potřeby. Vnímali jsme, že pokud se bude jednat 

o konkrétní osoby a bude uvedeno o jakou pomoc se v jejich případě jedná, bude 

větší pravděpodobnost, že se zapojí do sbírky více lidí a vznikne možnost se více 

v rámci naší zóny poznat, propojit. Do sbírky se zapojilo mnoho lidí z Díla Mariina, 

celé farnosti, a dokonce i lidé mimo Dílo. Někteří dárci napsali i povzbudivé 

emaily lidem, kterým svou pomoc posílali a ti zase posílali své děkovné vzkazy. 

Jeden tatínek se synem odjeli do Srbska pomáhat s opravou střechy jednoho 

domu, … 

Sbírka bude ukončena ke konci roku, protože někteří dárci se zavázali poskytovat 

do konce roku měsíční finanční pomoc. 

Již nyní víme, že k našemu velkému překvapení se celkem vybralo přes 

500 000 Kč, sbírka byla ukončena, nicméně ještě peníze přichází.” 

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 hodně 

angažují ve farnostech například jako lektorky, katechetky, členky farních rad, 

pomáhají na přípravách farních dnů, Nocí kostelů a dalších akcí.  Podílejí se na 

práci pro Dílo při organizování Mariapoli, setkání v Novém lidstvu, dále při 

setkání mládeže, Nových rodin a v citadele.  

Ve větvi volontárek se připravuje další formace určená pro ženy zhruba do 50 let 

věku s touhou prohloubit křesťanský život ve spiritualitě jednoty a případně najít 

zde své povolání.  Formace napomáhá růstu ve vzájemné lásce a sdílení života.  

Volontáři se postupně po pandemii na jaře a v létě vrátili k prezenčním setkáním, 

na těch se prohlubovali v tématech na rok. S nástupem pandemických opatření 

se opět vrátili k setkání na Zoomu nebo k setkáním hybridním. 
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V církvi byl na podzim 2021 otevřen synodální proces a mnozí se do něj 

spontánně zapojili a pracovali v synodálních skupinkách různého složení. Někteří 

byli v těchto skupinkách moderátorky nebo koordinátory synodálního procesu 

ve farnostech. 
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ŽIVOT KOMUNIT 
Rok 2021 byl z velké části poznamenán pandemií covid-19, což se promítalo do 

života místních komunit – jak do jejich života uvnitř společenství, tak v aktivitách 

s přesahem do církve a společnosti. 

Některá místní společenství Hnutí fokoláre (v Praze, Chocni, na různých místech 

jižních Čech) iniciovala akci „Balíčky pro zdravotníky“ pro vyjádření vděčnosti, 

solidarity a povzbuzení lidem nasazeným v první linii. Jednotlivá společenství 

nesla též společně těžkosti a hledala způsoby konkrétní pomoci a podpory těm, 

kteří se ocitli v těžkých situacích kvůli pandemii (například nemoc, úmrtí 

v rodině…).  

Další vlna solidarity se projevila po ničivém tornádu na jižní Moravě – ti, kteří 

bydlí blízko postižených oblastí, zareagovali a zapojili se do bezprostřední 

konkrétní pomoci. Mladí lidé přesunuli jeden z „jobů“ SummerJobu do postižené 

oblasti (proběhl tam pak v srpnu i takzvaný „SummerJob COMEBACK), mnoho 

lidí přispělo finančně.  

Někteří se zapojili do sbírky pro pomoc v uprchlických táborech v Bosně 

(únor 2021), pořádané humanitární organizací Pomáháme lidem na útěku 

a Kampus Hybernská z.ú. nebo do pomoci (organizované Hnutím fokoláre) 

rodinám a jednotlivcům ze Srbska, kteří se ocitli v těžkých  situacích. 

Pro členy Hnutí fokoláre i jejich přátele proběhla během roku tři vícedenní 

formačně-odpočinková setkání napříč generacemi, takzvané mariapoli (v září 

v Prudké na Moravě a v Srní na Šumavě, v říjnu pak v Praze-Vinoři). 

Nadále se pokračovalo v upevňování sítě mezi těmi, kdo koordinují život místních 

komunit – takzvané „středy místních komunit“, jak prostřednictvím osobních 

kontaktů, tak i on-line setkání, a to napříč celou republikou. 

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

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

internetovým propojením, takzvaným „kolegamentem“. Záznamy tohoto 

spojení jsou příležitostí i ke společné reflexi mezi členy Hnutí napříč republikou 

nebo v menších místních skupinkách. 
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Mnozí členové Hnutí fokoláre se zapojili do synodálního procesu zahájeného 

papežem Františkem v říjnu 2021, a to především v rámci farností, jejichž jsou 

součástí. 

   

Setkání komunit: 1) Mariapoli Prudká, 2) Mariapolu Srní 

Citadela Pakt – Vinoř  

Citadela Pakt se nachází v Praze 9 ve Vinoři. Na pozemcích citadely dala Chiara 

Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre, v roce 2001 tři medailky. Jedna je 

položena v zahradě, o kterou se Hnutí fokoláre stará, další je na pozemku, kde je 

vybudované Centrum Mariapoli a třetí medailka je položena na pozemcích, kde 

si některé rodiny z Hnutí fokoláre postavily své domy.  

V současné době žije v komunitě citadely kolem 60 lidí, její součástí jsou i mužské 

a ženské fokoláre.   

V citadele se snažíme o žití vzájemných vztahů přijetí, tolerance, naslouchání 

a respektu jeden ke druhému. V roce 2021 byla zrekonstruována bývalá 

Hasičárna, kde v současné době žijí dvě volontárky a 1 byt pronajímáme 

potřebným.  

V roce 2021 se uskutečnila 3 setkání obyvatel citadely po zoomu (27. 1. 2021, 

29. 3. a 26. 5.), jedno setkání na konci roku bylo již osobní (21. 10. 2021). Cílem 

setkání je sdílet si osobní zkušenosti ze života evangelia, sdílet svoje radosti 

a starosti.  

Na přelomu prázdnin (24. 8. 2021) se uskutečnilo také setkání obyvatel, 
abychom se domluvili, co v dalším roce života Díla v citadele dělat, co 
naplánovat. 

Na začátku října (2. 10.) se uskutečnila brigáda obyvatel citadely na farní 
zahradě.  
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V rámci dalšího růstu a směřování hospodaření a budování citadely jsme měli 
v roce 2021 tři porady (23. 2., 9. 4. a 5. 10.), kde se diskutovalo o výstavbě nové 
recepce v Centru Mariapoli, přístavbě jídelny, o práci na zahradě, o hospodaření 
citadely, …  

V citadele se snažíme projevovat zájem jeden o druhého, pomáhat si a spolu 
sdílet věci radostné i ty náročné.  

Během roku byla snaha udržovat kontakt s klíčovými osobami jednotlivých 

komunit, aby se upevňovala síť vztahů a předávaly se zkušenosti, jak se v daných 

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). 

 

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.” 
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V září 2021 se uskutečnilo v Centru Mariapoli ve Vinoři veřejné představení knihy 

rozhovorů s dětským psychologem PhDr. Jaroslavem Šturmou pod názvem 

“Nejlepší dramatik je život sám” formou besedy s autogramiádou. 

 

Zlatá Praha: pozvánka na besedu 

V listopadu 2021 se pak v souvislosti s tehdy právě započatou synodální cestou 

v katolické církvi uskutečnilo v Centru Mariapoli ve Vinoři společné zamyšlení 

pod názvem “Církev stále se reformující?” nad knihou německého historika 

Huberta Wolfa s názvem "Krypta" za účasti prof. PhDr. Tomáše Petráčka, PhD., 

ThD. Z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a doc. Mgr. Jaroslava 

Šebka, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR. 

Člověk a média 

V oblasti médií se uskutečnily 36. a 37. konference v cyklu Člověk a média.  

36. konference Člověk a média na téma „SOCIÁLNÍ SÍTĚ: MEZI SVOBODOU 

A MANIPULACÍ“ se kvůli protipandemickým opatřením uskutečnila online 

12. dubna 2021 od 19:00 hod. Na konferenci vystoupili Alexandra Alvarová 

(publicistka a spisovatelka), Josef Holý (expert na umělou inteligenci a IT inovace) 

a Pavel Havlíček (analytik výzkumného centra AMO). 

   

Člověk a média: 1) pozvánka na 36. konferenci, 2) konference 
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37. konference Člověk a média „KOMU VĚŘÍME A PROČ?“ se konala 10. 11. 2021 

od 17:30 hod. v Americkém centru v Praze. Na konferenci vystoupili Nora 

Fridrichová (novinářka a publicistka), Josef Šlerka (analytik dat sociálních sítí) 

a Karel Paták (bloger). 

  

Člověk a média: 1) pozvánka na 37. konferenci, 2) konference 

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 rámci ekonomiky společenství jsme odpověděli na výzvu papeže Františka, 

který inicioval projekt Františkovy ekonomiky a věnovali jsme se v roce 2021 

zejména šíření myšlenek Františkovy ekonomiky. 

Od ledna do července jsme uspořádali sérii on-line diskusí na různá témata: 

Leden – Etické investování, host: Ing. Tomáš Derner 

Únor – Etický marketing a reklama, host: Jaro Zacko 

Březen – Ekologie vs. ekonomika – jak se to týká mě?, host: RNDr. Hana Čížkový, CSc. 

Duben – Zdravé vztahy a lockdown – jak na to?, host: Ing. Mgr. Marie Nováková 

Květen – Počujme volanie Země a chudobných, host: Ivana Németová 

Červen – Dobré skutky pro klima – moje uhlíková stopa, host: Ing. Marek Krčál 

Červenec – Společné dobro – co to znamená?, host: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 
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Záznamy z diskusí jsou ke shlédnutí na YouTube kanále „Francesco Economy CZSK“ 

  

Ekonomika společenství: pozvánky na on-line diskuse 

Během tematického dne na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické 

a teologické – Ludmila Barborková představila Františkovu ekonomiku 

studentům. Den byl věnován následujícím tématům: EKONOMIKA, PENÍZE, 

SOLIDARITA 

V pátek a sobotu 21. - 22. října 2021 jsme v Centru Mariapoli uspořádali 

workshop Františkovy ekonomiky. Sešlo se nás 10, a tak jsme v malé skupině 

diskutovali, jaké výzvy předkládá Františkova ekonomika u nás v ČR a jak dále 

chceme rozvíjet myšlenky Františkovy ekonomiky. 

Více o Františkově ekonomice na www.frantiskovaekonomika.org                   

   

Františkova ekonomika: 1) pozvánka na workshop, 2) ukázka z workshopu 
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EDIČNÍ ČINNOST 
Hnutí fokoláre vydává časopis Nové město. Mezi čtenáři jsou lidé napříč 

republikou, ale i ze Slovenska či jiných zemí. Časopis je určený nejen členům 

Hnutí fokoláre. 

V roce 2021 vycházel 24. ročník samostatné české verze a 30. ročník počítaný od 

počátku společné verze pro celé bývalé Československo. Toto výročí jsme si 

připomněli ve spolupráci se slovenskou redakcí (viz č. 7/2021). Přestože česká 

a slovenská verze časopisu jsou odlišné, obě redakce spolupracují, vyměňují si 

články, inspiraci, stejně jako i s některými dalšími redakcemi ve světě. 

Časopis usiluje o to, aby vyzdvihoval to, co spojuje lidi různého věku, národů, 

názorů… (například solidarita v době pandemie či po tornádu na jižní Moravě, 

pomoc potřebným rodinám i jednotlivcům v Srbsku). Vícekrát se dotknul též 

tematiky ochrany životního prostředí. Ceněna jsou dále například témata 

zaměřená na výchovu a na život rodiny, mládeže a dětí. 

Nové město vychází 10x ročně, barevně, má 24 stran.  
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HOSPODAŘENÍ DÍLA MARIINA (HNUTÍ FOKOLÁRE) - ŽENSKÁ 

ČÁST 
  

viz. přílohy č. 1, 2, 3 

  

Kontaktní údaje: 

Dílo Mariino (Hnutí Fokoláre) - 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 2022 

  

Statutární zástupce: Jaroslava Malíková 

http://www.focolare.cz/
http://www.pontes-in.cz/
http://www.summerjob.eu/
http://www.clovekamedia.cz/
http://www.ekonomikaspolecenstvi.cz/
http://www.novemesto.cz/

