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JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ HLADU VE SVĚTĚ
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Fungující rovnice: ŠKOLA + JÍDLO = NADĚJE
AŽ 64 MILIONŮM DĚTÍ HLAD BRÁNÍ CHODIT DO ŠKOLY. SPOLEČNĚ TO MŮŽEME ZMĚNIT

Mary’s Meals, což
lze přeložit jako
„Mariiny pokrmy“, je
mezinárodní hnutí
založené na křesťanských
základech, které má
za cíl bojovat s hladem.
Myšlenka je velice
jednoduchá: Poskytnout
dětem každý den jedno
vydatné jídlo v místě
jejich vzdělávání.
Ačkoliv nám přijde samozřejmé, že by
děti měly mít co jíst, není tomu tak po
celém světě. 64 milionů dětí nechodí
do školy kvůli hladu. Místo toho často
žebrají na ulicích nebo pracují na polích, aby se uživily. Jistota, že ve škole dostanou také najíst, je naopak motivuje do ní chodit, lépe se soustředí
a mají lepší výsledky. Tak mohou jít za
svými sny, dále studovat, najít si dobré zaměstnání, ale především prožít
šťastné dětství.
Dobré vzdělání navíc není cesta
z chudoby jen pro ně samotné, ale
dlouhodobě také pro celou jejich komunitu i zemi. Kdykoliv je to možné,

Příprava školní kaše v Malawi.
tak se suroviny na přípravu jídla kupují
od místních farmářů, čímž se podporují tamní komunity a zároveň se tak
přispívá k růstu ekonomiky.

Díky jídlu
se zapisuje více žáků

Jistota, že ve škole dostanou najíst,
děti motivuje.

Díky neuvěřitelné štědrosti dárců může Mary’s Meals nyní sytit přibližně
jeden milion dětí v Malawi prostřednictvím nutričně vyváženého jídla. Organizace tedy pomohla asi třetině dětí
školního věku během pouhých 17 let
od zavedení stravovacích programů
na malawských školách.
Ředitelé pravidelně uvádějí, že
dopad aktivit Mary’s Meals na jejich
školy je obrovský. Průzkumy z Malawi ukazují 24% nárůst zapsaných dětí
do škol a 10% nárůst docházky v šesti
měsících od zavedení jídla ve školách.
Dlouhodobé průzkumy stravovacího
programu započatého v roce 2008
ukazují průměrně 30% nárůst počtu
dětí zapsaných do škol během tří let
od zavedení.

Snímky Mary’s Meals UK
„Během vyučování mám dostatek energie k učení. Po jídle se cítím
sytá a lépe mi to myslí. Až dokončím
školu, chci být dopravní policistkou,
abych pomáhala své zemi. Moje oblíbené předměty jsou angličtina, přírodní vědy, občanská a zemědělská
nauka,“ říká jedenáctiletá Rose Phiri
z Malawi.
V základní škole Chiteko je nyní zapsáno 507 žáků, z toho 252 chlapců
a 255 dívek, a škola má celkem deset
učitelů. Děti chodí do první až osmé
třídy a je zde devět stálých místností
k vyučování. Zdrojem vody je studna
(díra vyvrtaná v zemi) na školním pozemku a v bezprostřední blízkosti kuchyně. V areálu školy je devět suchých
záchodů, oddělených pro chlapce
a dívky.
„Učím tu již čtyři roky a za tu
dobu mohu říct, že kaše dětem
prospívá. Nejvíce pomáhá těm,
které do školy chodí hladové. Během vyučování jsou pak plné síly a energie,“ říká Friday Makwinja,
učitelka na základní škole Chiteko
v Malawi.

Stačí 421 Kč na školní rok
Jen v České republice se k 1. lednu
2019 podařilo zajistit jídlo na celý rok
pro 20 561 dětí. Celkem dnes Mary’s
Meals sytí více než 1 425 013 dětí ve
školách v 18 nejchudších zemích světa.
Minimálně 93 % všech vybraných
prostředků jde přímo na charitativní
účely. Hnutí Mary’s Meals je totiž založeno především na práci dobrovolníků, a to jak na straně dárců – v České
republice není žádný dobrovolník placen –, tak v zemích, kde Mary’s Meals
pomáhá. Zejména jsou to matky, které
ve školách vaří a jsou rády, že mohou
svým dětem dát najíst. S každodenním
připravováním a rozdáváním jídla a následným úklidem pomáhá v Malawi
v současné době 80 tisíc dobrovolníků.
Vaše dary můžete poslat prostřednictvím vložené složenky nebo bankovním převodem na český sbírkový
účet: 44 102 77/0100. Více informací
naleznete na našich webových stránkách www.marysmeals.cz. Přidejte se
k nám!

KATEŘINA MOKRÁ
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Chtěl bych mít co jíst a taky chodit do školy
Když Magnus MacFarlane-Barrow v roce 2002
navštívil hladomorem sužované Malawi v jihovýchodní Africe, potkal matku umírající na AIDS, obklopenou
svými šesti dětmi. Když se nejstaršího syna Edwarda
zeptal, jaké jsou jeho životní ambice, odpověděl jednoduše: „Chtěl bych mít co jíst, a taky bych jednou rád
chodil do školy.“ Tato slova se stala základním pilířem
mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals.
Většinu práce vykonává „armáda“
dobrovolníků jak v zemích, kde pomáháme, tak v těch, které tuto pomoc zajišťují. Ve všech zemích jsou
naše školní stravovací programy plně v režii dobrovolníků z místních komunit, kteří se každý den střídají při
přípravě, vaření a podávání jídla ve
školách.

Chceme najít tu nejefektivnější cestu, jak umožnit lidem, kteří chtějí přispět, ať už peněžními a hmotnými
dary, dovednostmi, časem nebo modlitbou, aby mohli pomoci těm, kteří trpí důsledky extrémní chudoby v nejchudších oblastech světa.
O vzniku hnutí a vlivu, který Mary’s
Meals má na komunity kde pomáhá,

Malawi v roce 2002 sužoval hladomor.
si můžete přečíst v Magnusově knize Bouda, která krmí milion dětí, nebo
si pustit filmy Child 31 (v překladu Dítě 31) a Generation Hope (v překladu
Generace naděje), které naleznete na

Snímky Mary’s Meals UK
www.marysmeals.cz. Sledujte na Facebooku naše stránky Mary’s Meals Česká republika, kde pravidelně zveřejňujeme nejnovější informace a příběhy.
Tým Mary´s Meals

Když tomu člověk věří, jde to skoro samo
Batůžkový projekt
O Mary‘s Meals jsem se dozvěděl
v rámci Katolické charismatické konference roku 2018 v Brně. Po návratu
domů jsme se s manželkou k tématu
Mary‘s Meals vrátili, postupně zaseté
zrno začalo klíčit a pochopili jsme, že
nás to velmi oslovuje a že chceme vědět více. Postupem času jsme se zapojili do šíření myšlenky Mary‘s Meals
v našem okolí. V momentě, kdy člověk
něčemu opravdu věří a vidí v tom smysl, to jde prakticky samo.
V rámci batůžkového projektu se
již opotřebované batohy dostanou
k dětem, které mnohdy žádné nema-

jí. To se mi velmi zalíbilo. My dospělí
máme spousty možností, jak přispět,
jak mít dobrý pocit, že jsme pomohli. Batůžkový projekt mě však oslovil
hlavně tím, že tento pocit zprostředkovává dětem, které si z něj mohou
mnoho odnést do svých životů. Dát
dětem možnost osobně připravit svůj
použitý batůžek pro kamaráda či kamarádku v Malawi, spolu s rodiči do
něj nakoupit drobnosti typu tužky
a sešitu, dozvědět se od učitelů informace o dětech z jiných částí světa, to
je skvělá myšlenka.
Rád bych, aby rodiče či učitelé,
které tato myšlenka osloví, měli co
nejlepší podporu k tomu, aby na své
škole Batůžkový projekt zrealizovali.
Aby měli přístup k prezentacím a dalším materiálům a zázemí. Společně
s dalšími přáteli jsme vytvořili skupinu dobrovolníků, která si klade za cíl
nabídnout tuto podporu. Budujeme
zázemí, tvoříme materiály, hledáme
místa vhodná pro dočasné uskladnění sesbíraných batůžků, již funguje e-mail info@batuzkovyprojekt.
cz a připravujeme informační stránky www.batuzkovyprojekt.cz, jejichž
spuštění je plánováno na podzim letošního roku. Jsem rád, že mi bylo dáno se do projektu zapojit, protože opravdu přináší radost nejen
v Malawi, ale i u nás v České repubMAREK, 35 let
lice.

Sponzoruj školu
Dát dětem možnost obdarovat
kamaráda v Africe.

Projekt Sponzoruj školu je skvělou příležitostí, jak zacílit svoji pomoc na konkrétní místo. Já jsem si vybral základní

Často je to jediná cesta, aby přes den něco snědly.
školu v Madugu v Malawi, kam pravidelně dochází 1 023 žáků od první do
osmé třídy. To pro mě znamená závazek každý rok sehnat přes 400 tisíc korun. A ačkoliv si to jako student sám
nemohu dovolit, skrze fundraising,
pořádání přednášek, oslovování přátel a známých, se mi podařila vybrat
větší částka, než ve kterou jsem doufal. Zbytek mi pomohla dofinancovat
česká pobočka, takže se nyní těším, až
mi přijde fotka veselých dětí pod cedulí s názvem školy – Nick’s Farthing
(v překladu Nickův čtvrťák). Projekt
Sponzoruj školu bych asi nejvíce doporučil farnostem, školám či větším
uskupením přátel či kolegů. Odměnou
je pak pravidelné zpravodajství s příběhy konkrétních dětí, kterým pomáháte.
DOMINIK, 23 let

„Už od samého prvopočátku stravovacího projektu se počet zapsaných
žáků zdvojnásobil. Vysoká absence šla dolů a každým dnem navštěvovalo školu více dětí. Vědí, že jestliže zameškají školu, nedostanou
jídlo. Mnoho dětí nemá doma dostatek jídla, takže je to často jediná cesta, aby něco během dne snědly. K tomu všemu se zlepšuje výkonnost žáků,
což je pro budoucnost Malawi velmi
nadějné.“
RODWELL KISYOMBE,
52 let, ředitel školy

V současné době Česká republika finančně podporuje šest škol.
Pět se nachází v Malawi a jedna
v Libérii.
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Ovoce Medžugorje
Magnus MacFarlane-Barrow vyrostl v městečku Argyll ve Skotsku. Víru
celé rodiny v roce 1983
oživila pouť na mariánské
poutní místo Medžugorje
v Bosně a Hercegovině.

Mariánské poutní místo Medžugorje.
Snímek Mary’s Meals ČR

Pouť inspirovala Magnusovy rodiče
dokonce k tomu, aby proměnili svůj
domek pro hosty v centrum duchovní
obnovy – Rodinný dům modlitby.

Účelná, konkrétní
a nízkonákladová pomoc
V roce 1992 vypukla bosenská válka
za nezávislost a mladý Magnus se společně se svými rodiči a sourozenci rozhodl zorganizovat sbírku na pomoc
lidem v této zemi. Ti potom byli až zaplaveni darovanými potravinami, oblečením, přikrývkami a léky. První dávku pomoci dopravil Magnus společně
s bratrem Fergusem starým Land Roverem do uprchlického tábora poblíž
Medžugorje. Rodina byla ohromena
štědrou reakcí veřejnosti a to, co bylo zprvu míněno jako jednorázová dodávka pomoci, se vyvinulo do rychle
rostoucí mezinárodní charitativní organizace Scottish International Relief
(v překladu Skotská mezinárodní pomoc). Magnus i jeho spolupracovníci
vždy dbali na to, aby pomoc byla účelná, konkrétní a nízkonákladová.
Hnutí Mary’s Meals poté vzniklo
v roce 2002 v hladem sužované Malawi, kdy začalo dostávat jídlo ve škole

Zakladatel se sešel s papežem Františkem.
prvních 200 dětí. Za 17 let svého působení se Mary’s Meals rozšířilo do
18 zemí napříč 5 kontinenty a k dnešnímu dni živí každý školní den
1 425 013 dětí. Za dílo se postavilo mnoho firem, slavných osobnos-

Snímek Mary’s Meals UK

tí i představitelů katolické církve.
Za zmínku stojí setkání s papeži Benediktem XVI. a Františkem. Magazín TIME zařadil Magnuse mezi 100 nejvlivnějších lidí
Tým Mary´s Meals
světa.

Příběh z Keni: pytle plné života
Eric je chlapec s mnoha talenty. Svou tvořivost
používá ke znovuvyužití
každodenních
věcí ve škole a sní
o tom, že se stane profesionálním tanečníkem.
To všechno dělá proto,
aby vymanil svou
rodinu ze života
v chudobě ve slumech
Eldoretu v Keni.
Jeho matka je nemocná, a tak 13letý
Eric pomáhá s péčí o své mladší bratry a sestry. „Chtěl bych věci doma
změnit. Náš dům je velmi malý, vaříme a myjeme se venku, takže bych
rád postavil pro svou maminku větší
dům,“ říká.
Eric je ve čtyřčlenné taneční skupině, která se setkává po škole a o víkendech. „Chci být zpěvákem a tanečníkem. Miluji tanec,“ říká Eric. „Někdy

trénujeme po škole a o sobotách někdy nacvičujeme celý den. Jídlo od
Mary’s Meals mi opravdu pomáhá
a dodává mi energii. Někdy mám něco k snídani, někdy ne. A stejné je to
i s večeří. Jediné jídlo, kterým si mohu být jistý, je oběd od Mary’s Meals,“
dodává.

kromě jídla od Mary’s Meals neměl nic
k snědku. Teď mám alespoň něco, co
můžu přinést domů. Spousta žen si
na trhu kupuje tašky z pytlů s logem
Mary’s Meals. Když to vidím, mám z toho dobrý pocit,“ popisuje Eric. Učitelka Tum v pytlích spolu s dětmi zároveň
pěstuje zeleninu, například zelí nebo
špenát. Vypěstovaná zelenina tak do-

plňuje každodenní jídla, která mají děti
ve škole. „Mary’s Meals je pro nás velkou pomocí. Dokonce i poté, co se jídlo uvaří a sní, používáme pytle od něj,
abychom poskytli další jídlo,“ říká Tum.
Jsme na Erica a jeho chytré spolužáky velmi hrdí. Vaše podpora je hnacím motorem jejich úsilí. Děkujeme
Tým Mary´s Meals
vám.

Kolik využití může mít
pytel na potraviny?
Pro Erica nejsou pytle s logem Mary´s
Meals jen zdrojem každodenních vydatných jídel, ale také hlavní součástí kreativního projektu na znovuvyužití věcí.
Eric totiž začal chodit do environmentálního kroužku, který vede jeho
učitelka Tum. Děti v rámci něj přeměňují použité pytle od potravin, ale
i starou vlnu nebo vyhozené plastové
věci na všechno možné – nákupní tašky, peněženky a přikrývky, ale i prostírání, nepromokavé plachty a obaly na
mobil.
Paní Tum pak tyto ručně vyrobené
věci prodává na trhu a za peníze kupuje jídlo pro děti z chudých rodin, jako je třeba Eric, aby si ho mohly odnést domů. „Přineslo to velkou změnu
do mého života, protože jsem většinou

Děti v pytlích s logem Mary´s Meals pěstují zeleninu, například zelí nebo špenát. Ta doplňuje každodenní školní jídla.
Snímek Mary’s Meals UK
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Mary’s Meals vrací komunitě dů stojnost
V keňské oblasti Turkana
chodí do školy pouze
třetina dětí. Programy
školního stravování
Mary’s Meals pomáhají
posledních 10 let živit asi
6 tisíc dětí v 50 tamních
školách. Biskup Dominic
Kimengich navíc otevřel
za posledních 6 let
13 diecézních škol.
Jaká byla vaše cesta ke kněžství?
Roku 1980 jsem začal studovat filozofii v semináři Svatého Augustina, poté jsem v letech 1982–1986
studoval teologii v semináři Svatého
Tomáše Akvinského. Kněžské svěcení jsem přijal 14. září 1986, roku
2010 jsem byl jmenován pomocným
biskupem Lodwaru a o rok později sídelním biskupem téže diecéze. Jsem prvním římskokatolickým
knězem z kmene Tugen, který sídlí
v 600 tisícovém okresu Baringo (Keňa se dělí na 47 okresů – pozn. red.).
Co vás na této práci nejvíce těší?
Nejradostnější částí mého povolání
je pomáhat lidem, které mi Bůh svěřil. Práce v diecézi Lodwar mě naplňuje, jelikož je zde mnoho potřeb, které je třeba uspokojit. Lidé zde mimo
jiné potřebují jídlo, vodu a léky. Jako
biskup rád rozvíjím v modlitbě svůj
vztah s Bohem. Modlitba je zdrojem
síly a pomáhá mi vytrvat v těžkých životních situacích.

„Reálná, hmotná a praktická cesta, jak se podělit s druhým člověkem,“ popisuje dílo Mary´s Meals biskup.
Co vám naopak dělá starosti?
Velká odpovědnost vést diecézi, která
se rozprostírá na území 77 000 km2.
Dělám si starosti o blahobyt místních
lidí ať už v rovině duchovní, tělesné
nebo společenské. Vědomí, že potřebujeme zajistit dostatek prostředků,
abychom mohli pokračovat v činnostech diecéze, mě velice tíží. Také mě
trápí, že v Turkaně (druhém největším regionu v Keni – pozn. red.) žije
87 % lidí pod hranicí chudoby. Tolik lidí, kteří nemají co jíst. Skupinou, která
hladem trpí nejvíce, jsou místní děti.
Jak konkrétně ovlivnilo dílo Mary’s
Meals váš osobní život?

„Kde je Mary’s Meals, tam jsou děti zdravé, aktivní a šťastné,“ říká Mons. Dominic Kimengich.
Snímky archiv biskup Kimengich

Velmi mě to naučilo vážit si veškeré
práce, kterou Mary’s Meals dělá v naší diecézi. To, co hnutí pro děti dělá,
má zde velmi hmatatelné dopady. Dát
jídlo dítěti je skutkem lásky. Je to úžasný způsob, jak se starat o naše bratry
a sestry, velice vznešený úkol, o jehož
naplnění bychom se všichni měli snažit. Mary’s Meals mě inspirovalo k tomu, abych ho začal osobně šířit a podporovat. Už nyní jsem velmi nadšený
z toho, že můžu pomáhat a přispět
tak k naplňování mise Mary’s Meals
v Keni. Cítím, že to je ta správná cesta
a stojí za to se po ní vydat.
V jaké části Keni Mary´s Meals
pomáhá? Kolika dětem
a v kolika školách?
Mary’s Meals je aktivní v okresech Turkana, Eldoret a Kisii. Zde v Turkaně je
například více než 10 000 dětí, které
dostávají jídlo díky práci Mary’s Meals.
Zapojených škol je více než 100.
V jakých podmínkách
se děti v Keni učí?
Školy v městských oblastech, jako je
například Nairobi či jiná velká města,
jsou dobře vybavené a děti získávají
dobré vzdělání. Nicméně venkovské
a odlehlé části jako třeba Turkana jsou
vybaveny nedostatečně a potýkají se
s nedostatkem učitelů. Také postrádají finanční zdroje a nemohou nakoupit
dostatek jídla pro žáky. Většina žáků
přestává do těchto škol chodit, protože nemají co jíst, a nic je tak ve škole nedrží. Dívky se často vdávají velmi
mladé, zatímco chlapci se stávají pastýři a starají se o zvířata svých rodičů.
Některé děti skončí na ulicích měst,
jsou pak týrány a zneužívány.

Jakým způsobem děti vnímají
tuto pomoc?
Všechny děti si pomoci od Mary’s
Meals moc váží. Jedno jídlo ve škole
je často to jediné, co sní za celý den.
Dává jim život a děti se za ty, kdo jim
umožnili se najíst, stále modlí.
Jak vy osobně vnímáte praktický dopad programu Mary´s
Meals v místní komunitě?
Kde je Mary’s Meals, tam jsou děti
zdravé, aktivní a šťastné. Žádný rodič
nechce, aby jeho dítě hladovělo či nemohlo chodit do školy. Mary’s Meals
vrací komunitě důstojnost a dá se říct
i život.
Co byste vzkázal lidem v České
republice, kteří se rozhodují podporovat dílo Mary´s Meals?
Podporou Mary’s Meals dáváte život dětem v oblastech jako je Turkana. Také je to nejlepší způsob, jak
jim darovat lepší budoucnost. Podporou Mary’s Meals se člověk může zapojit do něčeho významného
a smysluplného. Je to reálná, hmotná a praktická cesta, jak se podělit
s druhým člověkem, a nejlepší způsob pro nás, lidské bytosti, abychom
si udržovali svou lidskost. Bůh vám
žehnej.
Tým Mary´s Meals
Biskup Dominic Kimengich je novým
členem správní rady Mary’s Meals Keňa.
V září 2018 jsme se s ním setkali
na mezinárodní konferenci Mary’s Meals
v Glasgow, navázali s ním kontakt a za
českou pobočku ho poprosili
o exkluzivní online interview.
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Zakladatel ochutnal pivo i meruňkové knedlíky
V červenci 2018 se konala každoroční Charismatická konference v Brně,
kam přijel i zakladatel
hnutí, Magnus. Byla to
jeho první návštěva
České republiky
a o svých zážitcích
napsal následující
krátký článek.
Dozvěděl jsem se, že české slovo „pivo“ je shodné s výrazem používaným
v Chorvatsku i Bosně a Hercegovině.
V těchto zemích jsou léta velmi dlouhá a teplá a člověk čas od času velice
ocení jedno či dvě studená piva. Dobrovolníci, kteří založili českou pobočku Mary’s Meals, neotáleli a po cestě
z letiště mě slovo „pivo” hned naučili
(upřímně, ani jsem je o to nežádal),
ale docela mě povzbudilo se ihned
po příletu, ještě před začátkem celého programu, naučit pár nezbytných
českých slovíček.
Na této krátké a mé vůbec první výpravě do České republiky jsem se toho
naučil mnohem víc. Poznal jsem zase
o něco líp vrozenou dobrotu lidí i její
hloubku. Někdy mi přijde, že už jsem
se stal expertem v oblasti poznávání
laskavosti lidí, protože jsem jí tolikrát
a opakovaně byl svědkem v nejrůznějších podobách. Tato dobrota se projevuje různými způsoby a je vytrvalým
hnacím mechanismem pro naplňování a růst mise Mary’s Meals. Upřímně
se ale stále cítím nedostatečně a neznale, když se setkám s takovou obrovskou štědrostí, jakou jsem viděl
v Brně, druhém největším městě České republiky.

Plán se zrodil nad pivem
Byl jsem tam pozván jako řečník na
Katolickou charismatickou konferenci, které se každoročně účastní tisíce lidí. Před ohromnou hlavní halou
stál hlouček lidí v povědomých Mary’s Meals tričkách, kteří měli napil-

V Brně vznikla oficiální pobočka Mary’s Meals v březnu 2018. Do letoška zajistila jídla na školní rok pro 20 561 dětí.
no s rozdáváním kaše Likuni Phala
(kaše byla uvařena z místních surovin, ale chutí se překvapivě podobala
té, kterou podáváme dětem v Malawi
a Zambii). Dobrovolník Miloš, který
přišel s nápadem ochutnávky kaše,
a který je dlouhodobým podporovatelem Mary’s Meals z dob, kdy ještě pobočka v České republice neexistovala,
mě hned přivítal a oznámil mi, že dobrovolníci už rozdali přes 1 200 porcí kaše! Tato ochutnávka je jedním
z mnoha způsobů, jak místní dobrovolníci pomáhají šířit povědomí o naší snaze zajistit vydatná jídla do škol
v nejchudších částech světa.
Uvnitř haly stál stolek a okolo něj
další skupinka převážně mladých dobrovolníků. Před stolkem se táhla dlouhá fronta zájemců o knížku Bouda,
která krmí milion dětí. A je úsměvné,
že když jsem do ní nakoukl, tak náš pr-

O Mary’s Meals Česká republika
V České republice vznikla oficiální pobočka Mary’s Meals v březnu
2018. Nachází se na ulici Okružní
v Brně.
K 1. lednu 2019 se nám společně podařilo zajistit školní jídla
na celý školní rok pro 20 561 dětí v těch nejchudších zemích světa. Díky nadšené skupince lidí ko-

lem zakladatelů české pobočky
Mary´s Meals, kteří hradí veškeré provozní náklady, odesíláme
100 % veškerých vybraných prostředků přímo na účet Mary’s
Meals ve Skotsku.
Tento závazek platí minimálně pro roky 2018, 2019
a 2020.

votní plán humanitární pomoci Bosně v roce 1992 se skutečně zrodil nad
„pivem“.

Namísto
rodinného domu pomoc
Kniha hrála klíčovou roli i při zrodu
pobočky Česká republika, protože její
zakladatelé se k Mary’s Meals dostali díky jednomu jejímu výtisku, který
dostali od přátel k přečtení. Během lahodného oběda, ke kterému jsme měli meruňkové knedlíky, mi tehdy Karel
a Lucy začali vyprávět, jak se po přečtení knihy rozhodli pobočku založit,
a také upustili od svých osobních úmyslů – měli totiž detailně naplánovanou
stavbu rodinného domu. Ukázali mi
obdivuhodné plány i architektonické
výkresy. Opravdu by to byl jejich vysněný dům, na kterém pracovali několik let. Jejich dobrý přítel Marián si také
přečetl mou knihu. Rozhodl se prodat
část svých pozemků a získané peníze
vložil do díla Mary’s Meals.
Je také jedním ze zakládajících členů české správní rady. Namísto stavby nového domu tedy Karel a Lucy
organizují a financují provoz české
pobočky Mary’s Meals. Náklady zahrnují zejména platy zaměstnanců
a koupi 18 tisíc výtisků knihy, které se
zdarma rozdávají zájemcům. Během
našeho rozhovoru si jejich 18měsíč-

ní syn Samuel hrál na zemi vedle nás.
Najednou něco povídá a triumfálně
pozvedá ručičku směrem k nám. A já
si uvědomuji, že to není jen tak nějaká hračka, ale miniatura domu, který
nikdy nebude postaven. Jeho rodiče
se hlasitě smějí a děkují mi za příležitost stát se součástí díla Mary’s Meals.
Nemohu jim na to ihned odpovědět,
a tak raději předstírám, že mi v odpovědi brání plná pusa knedlíků.
MAGNUS
MacFARLANE-BARROW

Tato kniha stála u zrodu české pobočky.
Snímky Mary’s Meals ČR
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Velká rodina Mary’s Meals

Moses dříve žebral na ulici.

Akce na podporu dětí z nejchudších zemí světa na pražské Náplavce.

Hnutí Mary’s Meals je
založeno na malých skutcích lásky. Chceme se
s vámi podělit o svědectví našich úžasných
podporovatelů a o příběhy dětí z míst, kam
pomoc směřuje.

runky pro 3 děti. Chtělo se mi plakat,
ale smála jsem se radostí. A budu i nadále přemýšlet ohledně konání nějaké akce na podporu tohoto krásného
projektu.

Máme čtyři děti, a když jsem jim poprvé o tomto projektu vyprávěla, uprostřed mého povídání nejstarší dcerka
odešla pryč. Po chvíli přišla a přinesla
asi 65 Kč ze svých úspor v kovových
mincích. Za chvíli tiše odešel nejstarší syn a přinesl mi celých 421 Kč! Pak
už se jen ostatní předháněli, kdo ještě
přinese víc peněz – i těch papírových –
bylo to tak prosté, ale zároveň tak silné! Takže jsme „jen tak“ během chvíle
s naším příspěvkem nashromáždili ko-

PAVLA, 40 let

Říkají mi Bibi. Na konferenci v Brně
jsme si letos s bráchou chtěli koupit
zmrzlinu, ale ve stánku žádná nebyla.
Rozdávali tam jenom kaši, která chutnala divně a máma ji pak dojedla. Říkala, že ta kaše chutná dětem v Africe.
Ty děti někdy kvůli hladu nemají ani
sílu sedět ve škole. Nebo musí pořád
pomáhat dospělým s prací a do školy
jít ani nemůžou. Myslím na Afriku docela často. Mám ráda knížku o lichožroutech, to je pohádka, ale myslím,
že byste měli napsat knížku o Mary´s
Meals pro děti. Máma mi četla příběhy o dětech, které vymyslely, jak pomoct. Nás s bráchou napadlo, že budeme hrát loutkové divadlo, a to, co
vybereme, dáme do papírové kasičky.
Už máme divadýlko a budeme si vyrábět loutky. V létě jsme hráli na tá-

boře a bezva se to povedlo. Zkuste si
taky něco vymyslet, něco vás určitě
BIBI, 7 let
napadne.
Simon je vysoký žák základní školy
v Eldoretu, který chce být basketbalistou. Stejně jako asi polovina žáků
na Border Farm je uprchlíkem z Jižního Súdánu. V jeho zemi je válka mezi dvěma etnickými skupinami – Dinky
a Nuery – kteří utíkají do Keni. Simon
a jeho nejlepší kamarád by v rodném
Jižním Súdánu stáli na opačných stranách, ale v Keni sedí vedle sebe ve
stejné lavici.
Mary’s Meals je pro Simona jediným spolehlivým zdrojem příjmu potravy. „Jídla Mary’s Meals
jsou velmi dobrá, takže rád chodím do školy se učit. Vzdělaný
muž je mužem mírumilovným,“
SIMON, 14 let
říká.
Moses je pilný student, který sní
o tom, že se jednoho dne stane doktorem. Je těžké si představit, že sotva před rokem tento nadaný 12letý

Snímek Mary’s Meals ČR
hoch žil a pracoval na ulici, ve slumu Kasarani v keňském městě Eldoret. Než si ho všimla paní Mashinga,
ředitelka místní základní školy, žebral
Moses o jídlo a v hromadách odpadků vybíral šrot, který pak prodával.
Byl to těžký život, často trpěl zimou
a hladem. Nyní však díky garanci dobrého jídla opět chodí každý den do
školy.
„Z ulice jsem se vrátil ve chvíli,
když mi má učitelka řekla, že ve škole bude jídlo,“ říká Moses. „To je to,
co mě dostalo zpátky. Většina místních dětí má velmi těžký život. Získat
vzdělání nám otevírá spoustu příležitostí, jít na střední školu, pak na univerzitu, najít si dobrou práci,“ dodává. „Mám rád vědu a matematiku.
Chci se stát doktorem, abych tady lidem kolem mě mohl pomoci. Tolik lidí je tu nemocných. Například starý
pan Ndongo, který žije kousek od nás.
Nemá žádnou rodinu a žije sám. Až
budu doktorem, tak mu pomůžu,“
říká.
MOSES, 12 let

Co chystáme tento rok?
8. května – Pouť Mary’s Meals na Sv. Hostýně. Na druhý ročník celonárodní poutě jsou zváni všichni dárci, dobrovolníci i příznivci hnutí.
19. května – Přednáška Mary’s Meals v rámci Absolventského Velehradu.
26. května – Dětský den na letišti Brno.
4.–5. července – Dny lidí dobré vůle na Velehradě.
10.–14. července – Katolická charismatická konference v Brně.
8.–15. září – Modlitební pouť za Mary´s Meals do Medžugorje
organizovaná podporovateli Mary´s Meals.
Více na medju.blog.cz

Simon (vpravo) se chce stát basketbalistou.

Snímky Mary’s Meals UK
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Manželka zakladatele: Toto dílo stojí na modlitbě
JULIE MACFARLANE-BARROW je Magnusovou ženou. Mají sedm
dětí a žijí v malé skotské
vesničce Dalmally. Manžela poznala při cestě
do Bosny a Hercegoviny
v roce 1992, když jako
dobrovolná ošetřovatelka
jela pomáhat raněným
ve válečném konfliktu,
a Magnus dovážel do
Bosny humanitární pomoc v malé dodávce.
Jejich přátelství přerostlo
v lásku na celý život.
Co tě před lety na Magnusovi
nejvíce zaujalo?
Jeho práce mě zaujala proto, že jsem
v srdci pociťovala stejnou touhu – pomoci trpícím bratrům a sestrám v Bosně. Stejně jako on jsem v roce 1987
navštívila Medžugorje a když v bývalé
Jugoslávii vypukla válka, chtěla jsem
pomoci. Krátce předtím jsem ukončila vzdělání jako zdravotní sestra a myslela jsem, že mé schopnosti by mohly být užitečné. Zkontaktovala jsem
Magnusovu rodinu, o které jsem věděla, že dopravuje humanitární pomoc
do válečné oblasti, a požádala jsem je
o svezení. Tenkrát jsem ještě Magnuse
neznala, ale jsem neskutečně vděčná
Bohu, že jsme se potkali a můžeme
společně sdílet toto krásné poslání.
Magnus ve své knize napsal,
že si v mládí představoval svůj
život naprosto odlišně. Chtěl
se stát rybářem a žít klidný život.
Co bylo tvým snem předtím,
než jsi potkala Magnuse?
Odjakživa jsem chtěla být zdravotní
sestrou. Od útlého věku jsem toužila
pomáhat lidem. Také jsem snila o zapojení se do misií a myslela jsem, že
kvalifikace zdravotní sestry by mohla
být tou nejlepší cestou, jak bych mohla pomoci. Tehdy jsem ještě netušila,
jak užitečné jednou budou mé administrativní dovednosti a schopnost řídit
nákladní auto.
Díky svému poslání musí trávit
Magnus spoustu času cestováním po celém světě. Jak se to podle tebe dá skloubit s rodinným a partnerským životem?
Naštěstí Magnus necestuje zas tolik,
jak si většina lidí myslí. Byly roky, kdy
cestoval častěji, ale nyní jeho cesty ne-

o Mary´s Meals a poslouchám krásné a neuvěřitelné příběhy o tom, jak
Mary´s Meals pomáhá naplňovat základní potřeby hladovějících dětí.
Každý říjen vedu pouť Mary´s Meals
do Medžugorje. Vím, že na modlitbě
toto dílo stojí a že modlitba je zdrojem velké milosti a mnoha, mnoha
zázraků!
Věříš, že je možné, aby jednoho
dne měly všechny hladovějící
děti na celém světě co jíst?
Ano, věřím, že je to možné! Víme, že
na světě je dostatek jídla pro všechny.
Například 50 % čerstvých potravin je
na konci každého dne znehodnoceno. Takže ano, věřím, že jednou přijde den, kdy budeme moci sdílet toto
jídlo se všemi. Ale vím, že je to možné
jen prostřednictvím Boží milosti a toho, že se všichni zapojíme. V tomto
díle má každý z nás velice důležitou
roli.

Manželka zakladatele hnutí Julie MacFarlane-Barrowová se také potkala se
Svatým otcem Františkem.
Snímek Mary’s Meals UK
trvají příliš dlouho a doma stráví daleko více času než na cestách. Celá naše
rodina chová hlubokou lásku k Mary´s
Meals. Jsme na Magnuse hrdí a dělá nám radost mu pomáhat, jakkoliv můžeme. Věřte mi, je doma daleko víc, než si myslíte, takže to pro
nás není až zas tak náročné! Když se
občas trochu lituji, například když je
pryč a děti jsou nemocné, myslívám
na matky v Malawi, které ani nemají
dostatek jídla, aby mohly nasytit své
děti. V porovnání s tímto se všechny
moje obavy zdají malicherné. Máme
všeho víc, než potřebujeme. Vzala
jsem si jedinečného muže, a když se
o něj občas musím podělit proto, aby
hladové děti měly co jíst, díky Bohu
za to.

Jak už jsou děti starší, zbývá mi pár
hodin, kdy se můžu věnovat Mary´s
Meals. Pracuji na poloviční úvazek
v naší kanceláři tady v Dalmally, která je sídlem Mary´s Meals. Moc ráda vítám návštěvníky v „boudě“,
kde to všechno začalo, a kde Magnus doteď pracuje. Ráda vyprávím

Co bys chtěla vzkázat
dobrovolníkům a podporovatelům
Mary‘s Meals v České republice?
Rodina Mary´s Meals roste stále víc
a víc po celém světě, ale myslím, že
od Mary´s Meals v České republice se
máme co učit! Jste úžasnou a zásadní součástí této rodiny, vaše dobrota a zápal nás motivují a rádi se vámi
inspirujeme! Prosím, nepřestávejte!
Z hloubi srdce vám děkuji za vše, co
děláte pro Mary´s Meals a prosím
vás o modlitby za toto dílo. Děkuji
LUCY NEŠESALOVÁ
vám!

Co říkají na Mary´s Meals
vaše děti? Zapojují se?
Naše děti Mary´s Meals milují! Jsou
velice pyšné na toto poslání i na svého otce. Každé z nich podporuje jeho práci svým vlastním způsobem,
ale všichni společně sdílíme touhu se
modlit. Víme, že Mary´s Meals je ovocem modlitby a máme radost, že skrze naše modlitby můžeme být součástí tohoto díla. Naši nejstarší synové
studují na univerzitách a jsou zapojeni
do univerzitních spolků Mary´s Meals.
Oba dva měli také možnost navštívit Malawi. Naše prostřední děti jsou
středoškoláci, ti nejmenší chodí na základní školu a všichni ve svých školách
organizují malé dobročinné akce.
Kromě toho, že se staráš o sedm
dětí, máš také možnost se zapojovat do Mary´s Meals?

„Vzala jsem si jedinečného muže,“ říká Julie.

Snímek Mary’s Meals ČR
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Přidejte se s námi k malým skutků m lásky!

Školákům v Malawi sponzoruje jídlo česká pobočka. Snímek Mary’s Meals UK

Magnus MacFarlane-Barrow rozdává kaši ve škole. Snímek Mary’s Meals UK

Dobrovolníci na Katolické charismatické konferenci. Snímek Mary’s Meals ČR

Kaši na místě vaří hlavně matky tamních školáků.

„Mary‘s Meals tvoří spousta malých skutků lásky, a když je spojíte všechny dohromady, tak vznikne něco nádherného.“
MAGNUS MacFARLANE-BARROW,
zakladatel a generální ředitel hnutí Mary’s Meals

Více než 64 milionů dětí nemůže chodit do školy kvůli hladu.
Aby přežily, musí pracovat nebo žebrat.
Přitom stačí tak málo.
Pokud přispějete například 100 Kč měsíčně,
nasytíte tři děti na celý školní rok.

Jak se zapojit
Staňte se dobrovolným propagátorem této myšlenky ve svém okolí.
S dětmi se můžete zapojit do Batůžkového projektu.
S přáteli nebo kolegy se pusťte do projektu Sponzoruj školu.

SLEDUJTE NÁS

93 %
@marysmealscz
MINIMÁLNĚ 93 %
všech darů jde přímo
na naše charitativní aktivity.
Děkujeme!

Snímek Mary’s Meals UK

Jak přispět
Složenkou vloženou v tomto Katolickém týdeníku.
Bankovním převodem na CZK sbírkový účet

Mary’s Meals:
44 102 77/0100
V hotovosti do sbírkové pokladničky v sídle organizace nebo v průběhu
prezentací a benefičních akcí.
Váš dar pro Mary’s Meals Česká republika z.s. je daňově odečitatelnou položkou. Uvedete-li při platbě své jméno, příjmení a adresu, souhrnné potvrzení
pro daňové účely vám automaticky vystavíme a zašleme v průběhu ledna 2020.
Děkujeme za vaši podporu.

Mary´s Meals
Česká republika z.s.
Okružní 843/9a
638 00 Brno
T: +420 703 685 407
E: info@marysmeals.cz
W: www.marysmeals.cz
IČ: 06918735
č. ú.: 44 102 77 / 0100

