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skutky 
lásky

Hnutí Mary’s Meals se zrodilo v roce 2002, kdy Magnus 
MacFarlane-Barrow navštívil Malawi sužované hladomorem a 
potkal tam matku umírající na AIDS. Když se jejího nejstaršího 
syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní sny, odpověděl 
jednoduše... 

. . .„Chci mít dostatek jídla a jednoho 
dne chci začít chodit do školy.“
Tento okamžik byl klíčovým zdrojem inspirace, která vedla k 
založení Mary’s Meals.

Miliony dětí po celém světě žijí v chudobě a nechodí do školy. 
Místo vzdělávání pracují na polích, žebrají na ulicích nebo 
prohledávají odpadky, aby přežily. Další miliony dětí navštěvují 
školu tak hladové, že nejsou schopny se soustředit a učit se.

Ale díky štědrým podporovatelům Mary’s Meals více než JEDEN 
A ČTVRT MILIONU dětí napříč Afrikou, Asií, Latinskou Amerikou 
a Karibikem -  dnes sedí ve školních třídách s plnými žaludky a 
učí se číst a psát. Tito mladí lidé mohou vyrůst v muže a ženy, 
kteří vyvedou své komunity z chudoby a ukončí jejich závislost 
na pomoci. 

Většina naší práce – jak v zemích, kde shromažďujeme 
prostředky, tak v komunitách, kam směřujeme naše školní 
stravování – je tvořena armádou dobrovolníků, kteří konají velké 
množství malých skutků lásky jménem Mary’s Meals.

Využívajíc podpory z celého světa, Mary’s Meals registrovalo 
pobočky v Česku, Holandsku, Chorvatsku, Itálii, Irsku, Kanadě, 
Německu, Rakousku, Spojených Státech, Španělsku, Velké 
Británii a dále mezinárodní benefiční skupiny v Austrálii, Belgii, 
Dánsku, Francii, Slovinsku, Spojených Arabských Emirátech a 
Švýcarsku.

Dílo Mary’s Meals vyrostlo v Medžugorji v Bosně-Hercegovině, 
kde se od roku 1981 zjevuje Panna Maria.

V roce 1992 vyzvala rodina MacFarlane-Barrow k pomoci lidem ve 
válkou zmítané Bosně-Hercegovině.

Pracovali přímo ze svého domu v Argyll ve Skotsku: Craig Lodge 
Family House of Prayer, katolickém modlitebním centru, k jehož 
otevření je inspirovala jejich rodinná pouť do Medžugorje v roce 
1983. 

Zaplavily je dary potravin, oblečení, přikrývek a léků. První dávka 
pomoci potom byla dopravena 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.

Do prvních projektů 
Mary’s Meals byli 
zapojení vesměs 
lidé, jejichž životy 
změnila pouť do 
Medžugorje, proto se 
rozhodli organizaci 
pojmenovat ke cti 
Marie, matky Ježíše.

Zahrnujeme, 
respektujeme a 
oslovujeme lidi všech 
vyznání i bez vyznání.

ŠKOLNÍ ROK

Částka €15.60 / $19.50 / 421Kč
pokrývá stravu dítěte na celý 

Mary’s Meals zavádí projekty školního stravování v 
zemích, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu 
ke vzdělání.

Naše myšlenka je jednoduchá a funguje 

Zajistit dětem jedno hodnotné jídlo denně v místě 
jejich vzdělávání s cílem přilákat chudé děti do 
školních tříd, aby získaly vědomosti, které jim v 
budoucnu mohou pomoci vymanit se z chudoby. 

Mary’s Meals začínalo v roce 2002 v Malawi 
stravováním pouhých 200 dětí. Dnes sytíme každý 
školní den více než JEDEN A ČTVRT MILIONU dětí 
napříč čtyřmi kontinenty.

Kdekoliv je Mary’s Meals v provozu, je vidět nárůst 
v zápisu, docházce i zlepšování školních výsledků.

S 61 miliony dětí, které nechodí do školy, a s mnoha 
dalšími chronicky hladovějícími, je naše práce 
teprve na začátku.

Pracujeme velmi usilovně, aby  
naše provozní náklady byly  
nízké a vždy nejméně 93%  
všech darů odcházelo přímo 
na naše charitativní aktivity.   



Mary’s Meals 
– ovoce 

Medžugorje

najdete nás na:

www.marysmeals.cz

„Když nemůžeš nasytit sto 
lidí, nasyť jen jednoho.“

Matka Tereza 
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Dr Franje Tuđmana

CRKVA
SVETOG JAKOVA

(KOSTEL SV. JAKUBA)

AUTOBUSOVÉ
NÁDRAŽÍN

Připojte se online a zjistíte,  
jak můžete Mary’s Meals pomoci

Naše vize
Naší vizí je, aby každé dítě mělo přístup k jednomu jídlu 
denně v místě svého vzdělávání a aby ti, kteří mají 
přebytek, se dělili s těmi, kterým se nedostává ani těch 
nejzákladnějších potřeb.

Navštivte nás nebo nás kontaktujte
Jste velmi vřele  
vítáni v našem 
informačním centru 
v Medžugorje blízko 
kostela sv. Jakuba:

Mary’s Meals 
Bosnia-Herzegovina 
Bijakovići bb 
88260 Čitluk 
Međugorje

Email: medjugorje@marysmeals.org  
Tel.: 00387 36 655 178

Zde se můžete setkat s naším týmem, dozvědět se více o 
naší práci, uspořádat prezentaci pro vaši skupinu poutníků 
nebo vyzvednout informační materiály, včetně našich 
oceněných filmů „Generation Hope” (Generace naděje) a 
„Child 31” (Dítě 31) a knihy našeho zakladatele Magnuse 
MacFarlane-Barrow, „Bouda, která krmí milion dětí”.

marysmealscz 


