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Mary’s Meals na 33. ročníku 
Festivalu mladých v Medžugorje  

 

Atmosféra radosti a nadšení ovládla další ročník Mladifestu, 
kterého se zúčastnilo přes 50 tisíc mladých lidí. Během 
festivalu se spojili v modlitbě a díkůvzdání Panně Marii 

 
Charitativní organizace Mary's Meals zajišťuje programy školního stravování v nejchudších zemích světa. Daří se tak 
snižovat dětskou úmrtnost a díky vzdělání poskytovat dětem naději na lepší, plnohodnotný život. Aktivním zapojením 
dobrovolníků z řad místních obyvatel a využitím lokálních surovin jsou provozní náklady velmi nízké a průměrná cena 

za jídlo pro jedno dítě na celý školní rok dosahuje částky 459 Kč. 
 

Na začátku srpna Mary’s Meals šířilo inspirativní poselství o naději na Mladifestu v Medžugorje. 
Setkání mladých lidí z celého světa se konalo od 1. do 6. srpna 2022. Tento týden má v kalendáři 
naší charitativní organizace každoročně významné místo, protože věříme, že mnozí z mladých lidí 
se v budoucnu stanou našimi dobrovolníky, ambasadory nebo dokonce zakladateli dalších 
fundraisingových poboček Mary’s Meals.  
 
33. ročník festivalu se nesl v duchu verše: „Učte se ode mne a naleznete pokoj“ (Mt 11, 28-30). 
Mary's Meals se 5. srpna prezentovalo jako celosvětového hnutí s úžasnou rozmanitostí. 
Představilo klíčové osobnosti organizace a více než 100 mladých dobrovolníků z mnoha zemí 
včetně Itálie, Španělska, Chorvatska, Slovenska, České republiky a Polska. 
 
Zakladatel a výkonný ředitel Mary's Meals, Magnus MacFarlane-Barrow, zaujal shromážděný dav, 
když hovořil o současné celosvětové krizi hladu a o rostoucím významu naší práce v nejchudších 
a nejzranitelnějších komunitách světa. Zdůraznil, že je třeba, aby se organizace neúnavně snažila 
dostat k dalším hladovějícím dítem. Vyzval mladé lidi, aby podpořili její práci modlitbami, dary 
nebo dobrovolnictvím a dovednostmi, které pomohou rozvíjet poslání Mary’s Meals.  
 
Jako další vystoupila Amina Swedi, ředitelka Mary's Meals v Keni. Nabídla osobní svědectví o 
vlastní cestě s hnutím Mary’s Meals a z první ruky popsala problémy a naléhavé potřeby dětí ve 
své zemi. Prezentace byla podnětná a emotivní, takže přítomní mladí lidé měli po skončení akce o 
čem přemýšlet. 
 
Vrcholem programu byla italská zpěvačka Dajana, která vysvětlila jak a proč se zapojila do práce 
Mary’s Meals a pak zazpívala dvě písně, Signore Sono Qui (Pane, tady jsem) a Madre Dell’Amore 
(Matka Lásky). Setkání bylo zakončeno drsnými fakty týkajícími se celosvětového hladu, 
promítanými na velkoplošných obrazovkách po obou stranách pódia. Následovala výzva 
adresovaná poutníkům, aby se po návratu do svých domovů zapojili do činnosti hnutí. 
  
Pokud byste se chtěli stát součástí našeho týmu dobrovolníků nebo zjistit více o činnosti našeho 
hnutí, navštivte www.marysmeals.cz nebo nám napište na email: info@marysmeals.cz. Můžete se 
rovněž podívat na stránky věnované přímo pobočce v Medjugorje www.marysmeals.ba. Pokud se 
o organizaci chcete dozvědět více, kontaktujte tiskového mluvčího. 
 
Odkaz na fotografie ke stažení www.uschovna.cz/zasilka/BKP7N5SZ8TATKYG8-RSR 
Krátké video o letošním Mladifestu můžete vidět zde https://youtu.be/elFTwNb85fk  
 
Kontakt: 
Ing. Marek Telička 
tiskový mluvčí Mary‘s Meals ČR 
marek.telicka@marysmeals.org 
+420 602 141 046 
 
 



 
 

Poznámky pro vydavatele 
________________________________________ 

 Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel Mary's Meals, uskutečnil první dodávku charitativní pomoci do 
humanitárního tábora u Medžugorje během válečného konfliktu v Bosně v roce 1992. Tehdy se ještě 
organizace jmenovala Scottish International Relief (SIR). 
 

 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. 
 

 Informační centrum Mary's Meals v Medžugorje, které se nachází v blízkosti kostela svatého Jakuba a je 
umístěno v renovovaném přepravním kontejneru, nabízí poutníkům místo, kde se díky tamním dobrovolníkům 
mohou dozvědět více o Mary's Meals, modlit se a postit se za toto dílo nebo se setkat s dalšími podporovateli 
z celého světa. Kontejner požehnal biskup John Keenan během rodinné pouti Mary's Meals 2018 krátce po 
otevření centra.  
 

 Dílo Mary’s Meals je závislé na práci – „malých skutcích lásky“ – mnoha tisíců lidí po celém světě. Součástí 
tohoto obrovského hnutí je i mnoho rodičů v komunitách, kterým sloužíme. Pracují jako dobrovolníci ve 
školních stravovacích programech, vstávají za úsvitu a vaří jídlo pro své děti.  
 

 Mary's Meals krmí každý školní den více než dva miliony hladových dětí ve 20 zemích - Beninu, Ekvádoru, 
Etiopii, Haiti, Indii, Keni, Libanonu, Libérii, Madagaskaru, Malawi, Myanmaru, Nigeru, Rumunsku, Jižním 
Súdánu, Sýrii, Thajsku, Ugandě, Jemenu, Zambii a Zimbabwe. 
 

 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. 


