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Opeka na opeko
Prenovljeni stavbi v Centru mariapoli že na prvi 
pogled razkrivata svojo preteklost furmanske 
postaje ob nekoč pomembni poti med Dunajem 
in Trstom. 

Spomladi leta 1997 so se pričela obnovitvena 
dela na stavbah. Ves čas prenove se je skupnost 
Gibanja zavedala, da je mogoče zgraditi nov 
dom le s skupnimi močmi. Obnovo so mnogi 
velikodušno podpirali, nekateri  pa so prispevali 
svojo »opeko«, ki je bila pogosto sad vsakdanje-
ga odrekanja. Marsikdo se je pridružil skupinam, 
ki so opravljale prostovoljna dela.

Danes delovanje  
Centra mariapoli  

Spes - Upanje  
omogočajo prostovoljci 

od blizu in daleč.
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Prostori
›› 1 enoposteljna, 4 dvoposteljne,  

7 troposteljne, 7 štiriposteljne sobe
›› 1 soba z 10 ležišči
›› 2 manjši odprti dvorani v nadstropjih
›› kuhinja in jedilnica za 40 oseb
›› velika jedilnica za 130 oseb
›› dvorana za 250 oseb
 Dvorana je ozvočena, opremljena za projekcije in ima pet 

kabin za prevajanje.

Namen Centra – kot tudi vsega Gibanja –  
je delati za bolj zedinjen svet. 

Pri tem ga vodi Jezusova oporoka:  
»Da bi bili vsi eno«. S pomočjo dialoga  

si prizadeva ustvarjati mostove bratstva med 
posamezniki in različnimi kulturnimi okolji.

Spes - Upanje, dom za vse
Spes, Upanje. To je ime, ki ga je Chiara Lubich, 
ustanoviteljica Marijinega dela – Gibanje foko-
larov, dala Centru mariapoli v Planini, enemu 
izmed številnih duhovnih središč, posejanih po 
vsem svetu. Je hiša, kjer je čutiti ozračje doma.

V srcu Notranjske
Center mariapoli leži v občini Postojna, 40 km iz 
Ljubljane, v bližini avtoceste (izvoz Unec).

V bližini Centra lahko odkrivamo kraške lepote, 
spoznavamo kulturne znamenitosti ali osvajamo 
bližnje vrhove. Obiščemo lahko Planinsko in Po-
stojnsko jamo, Predjamski grad, Škocjanske jame, 
Planinsko polje, Rakov Škocjan, Cerkniško jezero, 
Planinsko goro, Javornike, Snežnik, Nanos.

Z roko v roki 


