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To si (za)piš.

Informace o české výpravě 
a přihlašování na:

http://genfest.naplno.net



co je Genfest proč se koná kde se koná
Genfest je setkání několika tisíc mladých lidí z celého světa. Vy-
chází z myšlenek Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre. 
Je to příležitost k setkání a vzájemnému sdílení. Je to pozvání 
k zamyšlení nad tím, že všichni vytváříme životní příběh svůj 
i ostatních lidí.  Každý z nás může přispívat k odstraňování bariér 
lhostejnosti, předsudků a sobectví.

„Chtěli bychom, aby láska zasáhla každý kout světa, přinesla na duchovní i lidské rovině hlubší jednotu mezi jednotlivci, skupinami a národy.“ (Chiara Lubichová) 
La Coruña - Spain, 17.8.1989

Výzva: přispět k vytvoření sjednoceného světa – to je velká touha 
lidstva a výzva dnešní doby.

Strategie:  snažit se využít různé způsoby vedoucí
•	 k jednotě mezi generacemi, mezi národy, mezi etnickými sku-

pinami, mezi bohatými a potřebnými, trpícími a osamocenými; 
•	 k obnovení jednoty mezi lidstvem a přírodou; 
•	 k odstranění bariér, které nás rozdělují.

Desátý Genfest se bude konat v jednom ze skvostů ležících na 
Dunaji – Budapešti. Různé akce budou probíhat po celém městě 
a celá událost vyvrcholí ve sportovní hale.


