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Mary’s Meals v Medjugorje: svět v přepravním kontejneru 

 
Organizace, která má na hlavní třídě v Medjugorje informační centrum v modrém 

kontejneru, mění svět pomocí mnoha malých skutků lásky 
 

Mary‘s Meals je mezinárodní nezisková organizace, která každý školní den poskytuje jídlo více než 2,27 milionu dětí 
ve 20 zemích napříč Afrikou, Asií, Latinskou Amerikou, východní Evropou a Karibikem. V Medjugorje, kde má svoje 
kořeny, najdete její pobočku v přepravním kontejneru natřeném modrou barvou, která je barvou Panny Marie a zároveň 
barvou tohoto hnutí. 
 
V informačním centru v Medjugorje, které se nachází poblíž kostela sv. Jakuba na hlavní třídě Papeže Jana Pavla II., 
se mohou poutníci a návštěvníci dozvědět více o problému hladu ve světě a o prostém poslání Mary’s Meals 
spočívajícím v nakrmení hladovějících dětí. O chod centra se starají zkušení a ochotní dobrovolníci, kteří jsou zvyklí 
přijímat návštěvníky z mnoha různých zemí. Jde o velmi inspirativní místo, kde si také můžete vypít kávu a popovídat 
s přáteli. Nebo i nové přátele získat. 
 
V létě, vždy v pondělí a ve středu, jsou návštěvníci zváni na filmový večer, kdy se na terase centra promítají oceněné 
dokumentární filmy Child 31 (Dítě 31), Generation Hope (Generace naděje), Mary's Meals – A Fruit of Medjugorje 
(Mary's Meals – Ovoce Medjugorje) a Love Reaches Everywhere (Láska nezná hranic). Další možností je zastavit se 
na každodenní ochutnávku kaše likuni phala a okusit toto výživné jídlo, které Mary’s Meals každý den v Malawi poskytuje 
více než milionu dětí. 
 
Mnoho poutníků se v informačním centru schází také ve středy a v pátky, aby se společně modlili a postili za dílo Mary’s 
Meals.  
 
Dílo Mary’s Meals je postaveno na „malých skutcích lásky“ tisíců dobrovolníků po celém světě. Tato dobročinná 
organizace vznikla z aktivity, která byla původně zamýšlena jako krátkodobá pomoc. Její zakladatel Magnus 
MacFarlane-Barrow poprvé navštívil Medjugorje jako patnáctiletý během osmdesátých let, poté co se společně se 
sourozenci dozvěděl o zjeveních Panny Marie. O desetiletí později se sem vrátil, aby ze Skotska přivezl materiální 
pomoc během války v bývalé Jugoslávii. Právě zde nalezl inspiraci pro vznik dobročinné organizace. Víra je nedílnou 
součástí veškeré jeho práce a způsobu, jímž tuto organizaci vede. Vždyť i název Mary’s Meals je poctou Panny Marie 
a uznáním jejího zásadního podílu na vzniku organizace. Často také bývá označováno jako „plod Medjugorje“. 
 
Více o celosvětovém hnutí Mary’s Meals najdete na českých stránkách www.marysmeals.cz nebo na stránkách 
věnovaných přímo pobočce v Medjugorje www.marysmeals.ba. Pokud se o organizaci chcete dozvědět více, 
kontaktujte tiskového mluvčího. 
 
 
Odkaz na knihovnu fotografií ke stažení https://contentlibrary.marysmeals.org/?c=3851&k=8476c812f8  

Více informací naleznete na https://www.marysmeals.cz/kdo-jsme/media/o-nas 

 

 
Kontakt: 
Ing. Marek Telička 
tiskový mluvčí Mary‘s Meals ČR 
marek.telicka@marysmeals.org 
+420 602 141 046 
  

Tisková zpráva 
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Poznámky pro vydavatele 
 

• Kontejner požehnal biskup John Keenan během rodinné pouti Mary´s Meals, která se konala krátce po otevření 

centra. 

• V rámci školních stravovacích programů poskytuje Mary´s Meals každý den jídlo dětem ve 20 zemích: v Malawi, 

Libérii, Zambii, Zimbabwe, Haiti, Keni, Indii, Jemenu, Jižním Súdánu, Ugandě, Etiopii, Beninu, Libanonu, Sýrii, 

Myanmaru, Thajsku, Ekvádoru, Nigeru, Madagaskaru a Rumunsku.  

• Když se školy zavřely kvůli pandemii Covid-19, naše dobročinné hnutí zavedlo rozdílení potravinových balíčků 

a hygienických potřeb v jednotlivých komunitách. Díky této distribuci zůstalo Mary´s Meals nadále v kontaktu 

téměř se všemi dětmi ze svých stravovacích programů a umožnilo rodičům i poručníkům, aby mohli připravovat 

jídla pro děti doma, v jejich dočasném místě vzdělávání.  

• S postupným znovuotevíráním škol spolupracuje Mary´s Meals s místními komunitami a spolehlivými partnery 

na obnovení školního stravování tam, kde je to možné, a také v souladu s místními bezpečnostními opatřeními. 

Zároveň pokračuje v rozdílení dávek tam, kde jsou školy ještě zavřené. 

• Mary´s Meals provozují komunity v programových zemích. K přípravě jídel se ze 75 % používají místní suroviny. 

Hnutí i tímto způsobem pomáhá podporovat rodiny a oživovat místní ekonomiku. 

• Mary´s Meals zahájilo činnost v roce 2002; tehdy Magnus MacFarlane-Barrow navštívil Malawi v období 

hladomoru a setkal se tam s jednou matkou, která umírala na AIDS. Když se Magnus zeptal jejího nejstaršího 

syna Edwarda, jaké má životní sny, ten mu odpověděl jednoduše: „Chtěl bych mít dostatek jídla a jednou chodit 

do školy.“ Tato věta zásadně inspirovala práci organizace, která letos slaví 20 let od založení. 


