
Prinášame nádej 
hladujúcemu 
svetu

Ovocie 
Medžugorja

Malé 
skutky 
lásky

Celý príbeh Mary’s Meals začal v Medžugorí v Bosne-Hercegovine, 
kde sa od roku 1981 zjavuje Panna Mária.

Rodina MacFarlane-Barrow v roku 1992 začala apelom o pomoc 
ľuďom vo vojnou zničenou Bosnou a Hercegovinou.

Toto urobili priamo v ich dome v Argylle v Škótsku: Rodinný dom 
modlitby Craig Lodge, Katolícke modlitbové centrum, ktoré s 
nadchnutím otvorili po ich rodinnej púti v Medžugorí roku 1983. 

Prišla prvá vlna donácií v podobe potravín, oblečenia, prikrývok 
a liekov, a prvá séria pomoci bola dopravená do utečeneckého 
tábora v blízkosti Medžugorja.  

Rodina bola pozitívne prekvapená veľkodušnou reakciou 
verejnosti. A to, čo malo byť jednorazovou pomocou, stalo sa 
rýchle rastúcou mezinárodnou dobročinnou organizáciou.  

Ľudia, ktorí sa zapojili do  
prvých projektov 
Mary’s Meals boli 
ľudia, ktorých životy 
zmenili púte do 
Medžugorja, preto se 
rozhodli organizáciu 
pomenovať k úcte 
Márie, Ježišovej 
matky. Mary´s Meals 
zhromažďuje a 
rešpektuje i oslovuje 
ľudí všetkých 
vierovyznaní i ateistov.

ŠKOLSKÝ ROK
Čiastka €15.60  / $19.50
pokrýva stravu dieťaťa na celý 

Mary’s Meals (v preklade Máriine pokrmy) je 
medzinárodné hnutie, ktoré založilo projekty 
školského stravovania v krajinách sveta, kde 
chudoba a hlad brání deťom získať vzdelanie.

Nasa myslienka je jednoduchá a úcinná 

Zabezpečujeme deťom jedno jedlo denne na 
mieste kde sa vzdelávajú s cieľom pritiahnúť 
chronicky chudobné deti do školy, aby získali 
vzdelanie, ktoré im v budúcnosti môže poslúžiť 
ako východisko  z chudoby. 

Organizácia Mary’s Meals začínala v roku 2002 v 
Malawi kde poskytovala jedlo len 200 deťom. Dnes 
poskytujeme stravu každý školský deň pre viac než 
JEDEN MILIÓN detí na štyroch kontinentoch. 

Kdekoľvek sa podávajú Mary’s Meals pokrmy, 
vidieť rast zápisu do školy, dochádzky i zlepšenia 
školských výsledkov.

61 miliónov detí ešte stále nenavštevuje školu a 
o mnoho viac ich je chronicky hladujúcich, čo 
znamená že naša práca len teraz začína.

Veľmi usilovne sa snažíme udržať  
nízke prevádzkové náklady a tak  
zabezpečujeme, aby aspoň 93%  
darov bolo priamo použitých na  
naše dobročinné aktivity.   

Projekt Mary’s Meals sa zrodil v roku 2002, kedy Magnus 
MacFarlane-Barrow navštívil Malawi sužované hladomorom a 
spoznal tam matku umierajúcu na AIDS. Keď sa Magnus spýtal  
jej najstaršieho syna Edwarda aké bývali jeho životné sny, on 
jednoducho odpovedal …  

. . .“Chcel by som mat dostatok 
jedla a jedného dna by som chcel 
chodit do skoly.” 
Tento okamžik bol rozhodujúci... bol inšpiráciou, ktorá viedla k 
založeniu Mary’s Meals.

Milióny detí po celom svete dnes nechodí do školy kvôli 
chudobe. Namiesto toho aby získali  vzdelanie, pracujú na 
poliach, žobrú na rohoch ulíc alebo zbierajú odpadky, aby 
prežily. Ďaľšie milióny detí navštevujú školu tak hladní, že nie sú 
schopní sústrediť sa a učiť sa. 

Ale vďaka štedrým podporovateľom Mary’s Meals-Máriiných 
pokrmov, viac než JEDEN MILIÓN detí – z rôznych častí Afriky, 
Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku -  dnes sedia nasýtené v 
školských triedach a učia sa čítať a písať. Títo mladí ľudia majú 
príležitosť vyrásť a stať sa mužmi a ženami, ktorí svoje komunity 
zbavia chudoby a ukončia ich závislosť na donáciách a pomoci. 

Väčšinu našej práce – tak ako v krajinách v ktorých zbierame 
prostriedky, tak aj v komunitách v ktorých  poskytujeme naše 
školské stravovanie – vykonáva armáda dobrovoľníkov veľké 
množstvo malých skutkov lásky v mene Mary’s Meals.

Počítajúc s pomocou z celého sveta, organizácia Mary’s Meals 
založila pobočky v Rakúsku, Kanade, Chorvátsku, Nemecku, 
Taliansku, Írsku, Holandsku, Španielsku, Veľkej Británii a v 
Spojených Štátoch, ako aj mezinárodné benefičné skupiny v 
Austrálii, Belgicku, Dánsku, Francúzku, Slovinsku, Švajciarsku  
a v Spojených Arabských Emirátech.



Mary’s Meals 
– ovocie 

Medžugorja

Nasa vízia
Našou víziou je, aby každé dieťa dostalo jedno jedlo 
denne na mieste svojho vzdelávania, a aby sa všetci ktorí 
majú viac než potrebujú podelili sa s tými, ktorým chýbu 
aj najzákladnejšie veci.

Navstívte nás alebo nás kontaktujte
Srdečne vás vítame v 
našom informačnom 
centre v Medžugoré blízko 
kostola sv. Jakuba:

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

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

Tu sa môžete stretnúť s naším tímom, dozvedieť sa viac 
o našej práci, dohodnúť si termín na prezentáciu pre 
vašu skupinu pútnikov alebo si pozrieť naše ocenené 
dokumentárne filmy – Generation Hope (Generácia 
nádeje) a Child 31 (Dieťa 31) – ako aj bestseller nášho 
zakladateľa Magnusa MacFarlane-Barrowa, knihu The 
Shed That Fed A Million Children (Chatrč, ktorá nasýtila 
milión detí).

/marysmeals nájdete nás na: 

marysmeals

www.marysmeals.org

“Keď nemôžeš nasýtiť sto 
osôb, nasýť len jednu.” 

Matka Tereza

Pripojte sa online a zistíte, ako 
môzete Mary’s Meals pomôct P
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