
„Blahoslavená Terezie,  

přimlouvej se za nás u Boha.” 
 

„Potřebujeme chudé, abychom se 

naučili rozdělit se s nimi, abychom 

se naučili Krista milovat právě 

v těchto nejchudších z chudých.“  
Bůh Vám žehnej - M. Teresa, M.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jste tak učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili. 
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                                             Výroční zpráva za rok 2007 bude vypracována do 30. 6. 2008. 

1. Úvodní slovo 

Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci, 

v roce 2006 jste opět jako v roce 2005 intenzívně naplňovali ruce indických sester Misionářek lásky dary pro 

naše nejubožejší svěřence, jejichž život svěřil Bůh do našich rukou. Mohli jsme díky Vám obdarovat samého 

Krista. Pán Ježíš nás učí: „Co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili.“ (Mt 

25,40) Ve Vašem milosrdenství může blahoslavená Tereza z Kolkaty pokračovat i z nebe v záchraně 

umírajících, kteří by vinou bohatých museli zemřít. Stejnou péči, jako Kristus v indických umírajících, ale jiného 

druhu, potřebují nenarozené děti naší republiky, ohrožené umělým potratem. 

Do indické Kolkaty jsme v roce 2006 odeslali 2 velkoobjemové kontejnery s celkovým obsahem 2 309 

balíků  v ceně 7 340 487,- Kč. Byly naplněny vším, co zachraňovalo životy tisícům nejubožejších: obvazovým 

materiálem, léky, infúzními soupravami, podložkami pod pacienty, vitamíny, injekčními jehlami a stříkačkami, 

chirurgickými rukavicemi, hroznovým cukrem aj.  

Těšíme se a prosíme o další spolupráci s Vámi a s Misionářkami lásky v roce 2007 a letech následujících.  

 

 
Za správní radu Nadace svatého Františka z Assisi 

 

 

 

         ThMgr. Dana Jarošová 

                předsedkyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Citace z dopisu, kde indické sestry Misionářky lásky Vám děkují za 19. kontejner, který přijaly 26. prosince 2006:  

 

             78 A.J.C. Bose Road, Kolkata, India 700 014 

„Co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili.“(Mt 25,40) 

 

Milá Dano a přátelé,                                 1. ledna 2007 

 

přejeme Vám milostiplný rok 2007. Ať Vám Bůh žehná a sešle déšť hojného požehnání každému z Vás. 

Přijali jsme od Vás s vděčností 19. kontejner, a to 26. prosince 2006, a uložili jeho obsah do našeho 

skladištního prostoru.  

Nemáme dostatek slov, abychom Vám poděkovali. Našimi díky a poděkováním nejpotřebnějších jsou naše 

přímluvy za Vás u Boha. Jsme zvlášť vděčni za speciální věci, které jste poslali. 

Doufám, že Vám pan Marek již předal podrobnější informace, které získal při osobní návštěvě u nás 

v listopadu 2006. Další podrobnosti Vám ještě napíšeme později. 

 

Doufám, že jste prožili vánoce plné radosti. 

 

Ať Bůh žehná Vám všem.  
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Sr . M. Sudha, M.C. a všechny sestry  

 

 

2. Základní informace o Nadaci svatého Františka z Assisi v roce 2006 

 

 

 

Název:           Nadace sv. Františka z Assisi  
IČO:           48 51 55 66  

Sídlo:           Kameničky 112, PSČ 539 41  

Původní kontaktní adresa:      Kubánská 8, 616 00 Brno 

Od 1. 12. 2007 nová kontaktní adresa:  Svážná 4, 634 00 Brno 

Pozn.: pošta doručuje dopisy na obě adresy – přeposílka dopisů zaslaných na starou adresu je zajištěna. 

 

Telefon, fax:          543 331 527, denně 20 – 21 h. 

Mobil:          608 879 663, nepřetržitě 

E-mail:           nadace.svfr@seznam.cz 

 

 

 

Právní forma:    Nadace 

Registrace:     22. 9. 1993 Magistrátem města Brna, č. j. 63/93/NA.  

Přeregistrace:  31. 12. 1998 v Brně. Nadace je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové 

pod spisovou značkou N184.  

 

 

 

 

 

 

Správní rada: 
Předsedkyně:    ThMgr. Dana Jarošová 

Členové:    Ing. David Cichra 

ThMgr. Marta Kohoutková  

Martina Studýnková 

Ing. Miroslav Štěpán  

 

Dozorčí rada: 
Předsedkyně:   RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 

Členové:    Ing. Helena Hrazdirová  

ThMgr. Ing. Miloslava Navrátilová, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

Bankovní účty: 

Česká spořitelna, Brno, konto Misie, č. ú. 2028869399/0800, KS 0379, VS 009 

Česká spořitelna, Brno, nadační jmění č. ú. 5231-1346868389/0800 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
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Česká spořitelna, Brno, konto Ochrana nenarozeného života, č. ú. 1346868389/0800, KS 0379, VS 001 

 

 

 

3. Chudoba ve světě 

Ve třetím světě umírá miliarda našich bratří a sester a každoročně jsou na naší planetě usmrceny 2 až 3 

miliardy nenarozených dětí. 

 

BOHA MŮŽEME OBDAROVAT JEN V JEHO CHUDÝCH. 

 

„Potřebujeme chudé, abychom se naučili rozdělit se s nimi, abychom se naučili Krista milovat právě v těchto 

nejchudších z chudých.“                                                                                (Blahoslavená matka Tereza z Kolkaty) 

 

Jaké jsou základní životní potřeby všech lidí a s jakou nespravedlností je rozdělováno bohatství planety Země 

na počátku třetího tisíciletí? Bůh stvořil bohatství naší planety pro všechny lidi, nejen pro bohaté. 

 

- Základní životní potřeby máme všichni stejné – výživa, bydlení, zdravotní péče, oděv a obuv, hygiena, 

vzdělání, bezpečnost. 

- Produkce potravin na Zemi stačí, aby nikdo na světě nemusel hladovět; přesto více než miliarda lidí hladoví.  

- Nejchudší z chudých bydlí na ulici, pod igelitem nebo ve slumové chýši současně s našimi luxusními 

domovy přeplněnými zbytečnostmi. 

- Jediné – v mnoha případech poškozené – oblečení nejchudších z chudých porovnejme se svým módními 

trendy poznamenaným šatníkem. 

- Naše hygienická zařízení porovnejme s možnostmi hygieny nejchudších z chudých. 

- Srovnejme průměrné denní výdaje obyvatel České republiky (200 – 600 Kč) a nejchudších z chudých ve 

světě, kteří v tom lepším případě musí denně vystačit se dvěma hrstkami rýže. 

- Závěr všech srovnání: JSME NESMÍRNĚ BOHATÍ! Také jste dospěli ke stejnému závěru?  

 

Pán Ježíš nás naučil oslovovat Pána Boha „Otče náš“. Jsme tedy všichni děti jednoho Otce a tudíž jsme 

všichni jedna velká rodina. Všichni lidé, ať už jsou jakkoliv vzdálení, jsou tedy našimi bratry a sestrami. Asi 

všichni známe pohádku o Popelce. Málokdo souhlasí s tím, že jedna z dcer si žije v pohodlí a přepychu a druhá 

musí zastávat ty nejtěžší práce. Ale v této pohádce má i ta odstrkovaná dcera alespoň základní, i když chudé jídlo, 

pitnou vodu, dostatečné oblečení a střechu nad hlavou. Při sledování pohádky tedy držíme palce přehlížené a 

ponižované Popelce a máme radost, že vše dobře dopadne a možná jsme i trochu dojati vlastní dobrotou. Ale 

najdeme vůbec odvahu podívat se na situaci v naší vlastní rodině? V rodině, která tvrdí, že má jednoho Otce? 

V současné době
1
 žije na světě přibližně 6,57 miliardy lidí.

2
 Dle Zprávy o rozvoji lidstva (HDR)

3
 za rok 2005 

přibližně každý pátý člověk, tj. 1,31 miliardy lidí, žije za méně než 1 dolar za den. Tato hranice je všeobecně 

považována za nedostatečnou k přežití. V citované zprávě se dále uvádí, že další 1,5 miliardy lidí žije za jeden až 

dva dolary na den. Tedy více než 40 % našich bratří a sester žije v extrémní bídě, za kterou je hranice 2 dolarů 

všeobecně považována. A není pravda, že by to byli lidé převážně nezaměstnaní. Mezinárodní organizace práce 

(ILO) uvádí, že v roce 2004 polovina všech pracujících (tj. 1,4 miliardy lidí) neměla příjem, který by jim a jejich 

rodinám zajistil životní úroveň vyšší než zmiňovaná hranice 2 dolarů.
4 

Co je ale smutnější, problém extrémní 

chudoby se v mnoha zemích nezlepšuje, ba právě naopak. O zlepšení se nedá mluvit zejména v Latinské a Střední 

Americe. Chudých pak přibylo v západoasijských, středoasijských a východoevropských zemích (Rusko včetně). 

Nejpostiženější je zřejmě Subsaharská Afrika, kde dle údajů z let 2001 žila v extrémní chudobě téměř polovina 

obyvatel.
5
 Průměrný příjem na jednu osobu v této oblasti ve srovnání s rokem 1990 dokonce poklesl přes veškeré 

snahy a podpory světových organizací.  

 

                                                                    
1
 14. 1. 2007 

2
 U.S.Census Bureau -http://www.census.gov/ipc/www/world.html 

3
 Human Development Report 2005, (HDR 2005) 

4
 http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2004/54.htm 

5
 Česko proti chudobě. Brožura „Rozvojové cíle tisíciletí“ - Manuál globálního rozvojového vzdělávání"- 

http://www.ceskoprotichudobe.cz/soubor.php?s=brozura_cpch_2006.pdf 

http://www.ceskoprotichudobe.cz/soubor.php?s=brozura_cpch_2006.pdf
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Na základě těchto uvedených čísel lépe pochopíme slova světového oceánologa Jacques-Yves Cousteau, 

který při návštěvě ČR odpověděl českým novinářům na otázku, zda Česká republika je chudá země: „Jste 

bohatí. Vy nemáte vůbec ponětí, co je to opravdová bída“. 

 

Zamysleme se nyní nad některými základními životními potřebami.  

3.1. Výživa 

Jak se uvádí již v dříve citované Zprávě o rozvoji lidstva za rok 2005, chudoba je především těsně spojena 

s problémem hladu. Jedno ze tří dětí předškolního věku a celkem více než 850 miliónů lidí je chyceno 

v bludném kruhu podvýživy, která zvyšuje náchylnost k infekčním chorobám a ty zase zhoršují problém 

podvýživy. Polovina všech úmrtí dětí předškolního věku přímo souvisí s podvýživou. Následující tabulka uvádí 

země, kde více než 30 procent dětí mladších 5 let trpí podvýživou (údaje jsou z let 1998-2002).  

 

 
 

 

Důvod, proč tolik lidí hladoví, není jistě v nedostatečném přírodním bohatství Země. Ta by podle některých 

studií
6
 mohla uživit až 140 miliard obyvatel, tedy cca 20krát více, než v současnosti žije na zeměkouli. Již 

dokonce nyní je produkce potravin více než dostatečná (spalují se přebytky obilí, pořádají se světové závody 

v přejídání, existuje obezita dětí, zhruba jedna čtvrtina potravin skončí v odpadu). Jak lze totiž zjistit z údajů 

uváděných Organizací pro výživu a zemědělství (FAO)
7
, bylo v roce 2003 vyprodukováno takové množství 

potravin, že pokud by se spravedlivě rozdělily, každý člověk (včetně nemluvňat a malých dětí) by mohl 

zkonzumovat 2 809 kcal (tj. 11,75 MJ) za 1 den. Za hranici, při jejíž spotřebě osoba začíná trpět hladem, se 

považuje méně než 1 960 kcal (tj. 8,21 MJ) za 1 den. Jakou radost má asi ze svých dětí tatínek, Bůh, když vidí, 

že zatímco se některé přejídají, jiné zase hladoví a umírají na nemoci související s podvýživou?  

 

 

3.2. Voda a hygienická zařízení 

Přístup k nezávadné pitné vodě (tj. bez chemického a bakteriologického znečištění) a k základním 

hygienickým zařízením je nezbytnou součástí základní hygienické péče a předpokladem v boji proti chudobě 

a šíření infekčních chorob. Zatímco na jednoho Afričana je denní spotřeba vody 12 – 50 litrů, v Evropě stoupla 

na 170 – 205 litrů, v USA dokonce dosahuje 700 litrů na osobu. Dle HDR-2005 (viz poznámka 3) nemá stále 

                                                                    
6
 Duvigneaud, P.: Ekologická syntéza. Přel. JUDr. Mezřický. Praha: Academia, 1988. Přeloženo z La synthèse écologique, 

str. 270-271. 
7
 http://faostat.fao.org/site/502/DesktopDefault.aspx?PageID=502 – v poli 'country' se zadá WORLD+, v poli 'year' 2003, 

a pak se klikne na tlačítko 'show data'. 

Název země % dětí mladších 5 let, trpících podvýživou 

Etiopie 48,7 

Indie 48,5 

Bangladéš 47,7 

Kambodža 45,2 

Burundi 45,1 

Laos 40,0 

Eritrea 39,6 

Niger 39,6 

Pákistán 38,0 

Burkina Faso 34,3 

Mali 33,2 

Madagaskar 33,1 

Vietnam 33,1 

Mauretánie 31,8 

Myanmar 31,7 

Maledivy 30,4 

http://faostat.fao.org/site/502/DesktopDefault.aspx?PageID=502
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více než 1 miliarda lidí přístup k nezávadné vodě (tj. bez chemického a bakteriologického znečištění), z nich dvě 

třetiny žijí v Asii. Podle údajů OSN jen 16 lidí ze sta má čistou vodu. Do roku 2025 budou trpět nedostatkem 

vody dvě třetiny světa. Dále v roce 2002 nemělo zhruba 2,6 miliardy lidí (42 % světové populace) přístup 

k základním hygienickým zařízením. Přičemž se odhaduje, že např. v Indii je 60 až 80 procent nakažlivých 

nemocí zaviněno tím, že potraviny a zásoby pitné vody jsou znečištěny výkaly, je nedostatečná osobní a domácí 

hygiena, i životní prostředí je znečištěno výkaly. Průjem, cholera, virový zánět jater a tyfus se nekontrolovaně 

šíří. Každé dítě ve věku do 5 let má 2 až 3 průjmová onemocnění ročně.
8
 Uvádí se, že v roce 2004 bylo 17 % 

všech úmrtí dětí do 5 let způsobeno průjmovými onemocněními.
9
 

3 900 dětí zemře každý den kvůli špatné vodě a špatné hygieně.
10

 

 

 

3.3. Bydlení 

Zatímco drtivá většina z nás pokládá za naprostou samozřejmost, že má „střechu nad hlavou“ v podobě bytu 

či dokonce rodinného domu, zdaleka ne všichni mají toto štěstí. Velmi mnoho lidí v chudých zemích žije na ulici 

či v tzv. slumech (tj. chudinské čtvrti, které tvoří přístřeší z hlíny, rezavého plechu, hadrů, lepenky, papíru 

a jiného odpadového materiálu). V těchto čtvrtích neexistuje nic jako kanalizace, tekoucí voda či odvoz odpadků. 

Uličky, i když tento pojem je asi zavádějící pro udusanou půdu plnou nerovností a výmolů, jsou plné lidských a 

zvířecích výkalů a odpadků.  

Koncentrace lidí v těchto čtvrtích bývá přibližně 

12 lidí na 100 metrů čtverečních, což po odečtení 

„nebytových prostor“, jako jsou cesty, dává každému 

člověku prostor přibližně 2 x 3,5 metru. Na jedny veřejné 

záchody, pokud nějaké jsou, pak připadá až 400 lidí.  

Porovnejme to s našimi domovy s tekoucí vodou, 

elektřinou a vytápěním. Domovy, kde nám odvážejí 

odpadky, máme bezplatné školství a většinou i možnost 

sehnat si práci. A pokud ji neseženeme, stát se o nás 

postará a my nemusíme žít v přístřešku z lepenky či 

igelitu  na okraji města ve vlastních i cizích výkalech.  

Podle odhadů Programu lidských sídel OSN (UN-

Habitat) žilo v roce 2001 ve slumech 924 miliónů lidí, 

a tento počet neustále roste. Dle předpovědí se dá 

očekávat, že v roce 2010 to již bude 1,4 miliardy lidí a v roce 2020 dokonce 2 miliardy lidí (CPCH=Brožura 

Česko proti chudobě). V Brazílii žijí ve slumech přibližně 43 % městského obyvatelstva, v Asii 60 % a v 

subsaharské Africe dokonce 72 %. Některá sídla v Etiopii, Čadu a Středoafrické republice mohou být nazývána 

přímo „města slumů“, neboť v nich žije 80 % tamní populace.  

 

 

3.4. Zdravotní péče 

Stále velmi mnoho našich bratří a sester nemá přístup ani k té nejzákladnější zdravotní péči, natož aby měli 

možnost si opatřit základní prostředky, které chrání jejich zdraví a život. Uvádí se, že např. více než 10 milionů 

dětí do 5 let a 500 000 maminek zemře z důvodů, které lze snadno předcházet.
11

  

Asi nikoho nepřekvapí, že zdravotní rizika jsou především svázána s chudobou. Ta je příčinou zejména 

podvýživy, která oslabuje organismus a činí ho náchylnějším k nemocem. Nedostatečná výživa také neobsahuje 

v potřebném množství prvky jako jód, železo, zinek a vitamín A, na jejichž nedostatek trpí zejména děti a těhotné 

ženy.  

                                                                    
8
 Nath, K.J.: The Institution of Public Health Engineers India. Home Hygiene and Environ metal Sanitation: a Country 

Situation Analysis for India (Domácí hygiena a ozdravění životního prostředí odstraňováním a zpracováním odpadů, 

znečištěné vody atd.: rozbor situace v Indii). International Journal of Environmental Health Research, 13, ISSN 0960-3123, 

červen 2003, str. 21. 
9
 UNICEF/WHO, Pneumonia: The forgotten killer of children, 2006, ISBN – 13: 978-92-806-4048-9, ISBN-10: 92-806 -

4048-8. K dispozici na http://www.unicef.org/publications/files/Pneumonia_The_Forgotten_Killer_of_Children.pdf 
10

 str. 32 kap.1 HDR-2005 
11

 The World Health Report 2002 
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Co se týká dětí, více než polovina úmrtí dětí do 5 let má souvisí s podvýživou. Ze samých nemocí je pak 

největším zabijákem zápal plic, má na svědomí 19 % úmrtí (2 miliony).
12

 Nejvíce případů této nemoci je hlášeno 

z Indie. Nicméně antibiotika pro léčbu nemoci se dají pořídit v průměru za 0,27 USD. Velký podíl na dětské 

úmrtnosti mají dále průjmová onemocnění (17 %) a malárie (8 %). V Africe každé dvě minuty zemřou tři děti 

na malárii, přičemž se ale malárie dá v 75 % vyléčit již za 2,5 USD.
13

 I tato částka zůstává pro mnoho lidí 

nedosažitelná. Ukazuje se, že používaní sítí napuštěných insekticidy snižuje počet úmrtí na malárii až o 60 – 

70 %. Její cena (3 USD) je však pro většinu lidí příliš vysoká, a tak pod sítěmi napuštěnými insekticidy spí pouze 

2 % dětí. Pod obyčejnými sítěmi pak spí pouze 15 % dětí (CPCH). Rychle rostoucí počet dětských smrtí má také 

na svědomí HIV/AIDS (320 000).  

 

Mezi dospělými je v souvislosti s chudobou největším zabijákem tuberkulóza (2 miliony obětí ročně).
14 

Přitom ani léčba této nemoci není nijak obzvláště nákladná. Léky potřebné pro šestiměsíční terapii, které pacienta 

nejen vyléčí od nemoci, ale navíc ho zbaví i nakažlivosti pro jeho okolí, se dají pořídit v rozmezí 13 - 30 USD.
15

  

Velkým ohrožením je samozřejmě také malárie, která ohrožuje 40 % světové populace, zejména však 

obyvatel těch nejchudších zemích.  

Za největší hrozbu však bývá považováno HIV/AIDS, které se zařadilo na čtvrté místo v příčině úmrtnosti. 

Jak je uvedeno v HDR-2005
16

, tato nemoc byla velmi podceněna. Zatímco v roce 1990 bylo známo pouze 

133 000 případů této nemoci, v dnešní době je již více než 40 milionů lidí nakažených virem HIV nebo již 

chorobou AIDS.
17

 Situace je obzvláště kritická v některých afrických zemích, kde podíl infikovaných lidí 

v populaci 15 - 49 let téměř dosahuje děsivých 40 % (viz následující tabulka). Současné výdaje na boj s touto 

nemocí by sice v roce 1990 zvrátily průběh epidemie, nyní však nestačí ani na zastavení jejího šíření. A tak méně 

než 8 % těhotných žen má možnost se léčit, aby bylo zabráněno přenosu na dítě. Dále méně než 4 % všech 

nemocných v Africe opravdu dostávají antiretrovirální léčbu, zpomalující průběh nemoci.
18

 V poslední době se 

objevily léky, jejichž užíváním se nemoc neprojeví, ale člověk je dále nakažlivý.   

 

Název země % nakažených lidí HIV nebo AIDS 

Svazijsko 38,8 

Botswana 37,3 

Lesotho 28,9 

Zimbabwe 24,6 

Jižní Afrika 21,5 

Namibie 21,3 

Zambie 16,5 

Malawi 14,2 

Středoafrická republika 13,5 

Mozambik 12,2 

 

3.5. Vzdělání 

Stále ještě více než 100 milionů dětí nemá přístup ani k základnímu vzdělání. 97 % těchto dětí žije 

v rozvojových zemích (CPCH). Důvody jsou především ekonomické. Rodiny nemají prostředky na krytí 

školného, uniforem, učebnic. Navíc své děti potřebují pro práci v domácnosti či pro výdělek, na kterém je často 

celá rodina závislá. Odhaduje se, že takto pracuje téměř 250 milionů dětí do 14 let. Tato situace je velmi smutná 

                                                                    
12

 viz pozn. 9 
13

 str. 28 kapitola 1 HDR-2002 
14

 str. 28 kapitola 1 HDR-2002 
15

 str. 21 The World Health Report 1995 
16

 str. 27 HDR-2005 
17

 Česko proti chudobě. Brožura „Rozvojové cíle tisíciletí“ - Manuál globálního rozvojového vzdělávání"- 

http://www.ceskoprotichudobe.cz/soubor.php?s=brozura_cpch_2006.pdf 
18

 str. 27 HDR-2005  
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nejen z hlediska lidského, ale i z hlediska ekonomického. Studie Mezinárodní organizace práce (ILO) totiž 

ukazují, že ekonomický přínos zrušení zaměstnání dětí by byl bezmála sedminásobkem nákladů na jeho zrušení. 

 

3.6. Rozdělení příjmů 

Uveďme si několik příkladů toho, jak si děti jednoho Otce rozdělují bohatství, které jim bylo svěřeno:  

- Bohatství je rozděleno tak nerovnoměrně, jako kdyby v rodině s 10 dětmi, která vlastní 100 dolarů, 

jedno mělo 99 dolarů a 9 ostatních sourozenců by se dělilo o 1 dolar.  

- 2 % lidí vlastní polovinu světového bohatství. 

- Polovina lidí vlastní pouze 1,1 % světového bohatství.  

 

V roce 2000 vlastnily: 

USA, které tvoří 4,7 % světové populace, 32,6 % světového bohatství 

Čína, která tvoří více než 20 % světové populace, 2,6 % světového bohatství 

Indie, která tvoří více než 16,8 % světové populace, 0,9 % světového bohatství. 

 

500 nejbohatších lidí má roční příjem vyšší než 416 000 000 těch nejchudších.  

2 % příjmů 10 % nejbohatších by postačila, aby se dostali všichni lidé na světě nad hranici chudoby, tj. 2 USD 

na den.
19

 

Kdyby se v Brazílii 5 % příjmu 20 % nejbohatších dalo nejchudším, pak by se 26 000 000 lidí dostalo nad 

hranici 2 USD na den.
20

 

 

 

3.7. Myslí to svět s bratrskou pomocí chudým zemím opravdu vážně? 

Na 1 USD pomoci připadá 10 USD vynaložených na zbrojení.  

Roční výdaje na boj s HIV/AIDS odpovídají 3denním výdajům na zbrojení.  

Dvoudenní výdaje vyspělých států na zbrojení by mohly zachránit 23 000 000 dětských životů.
21

  

Jedna ponorka = jídlo na 1 měsíc pro 53 000 000 dětí = 70 000 000 očkovaných dětí.
22

  

Nejchudší země mají nejvyšší exportní cla, a to zejména do USA.  

 

Nesmlouvavá obchodní politika tlačí ceny základních zemědělských surovin pod úroveň výrobních nákladů. 

Např. cena kávy dosáhla nejnižší reálné ceny za posledních 100 let. Rozvinuté státy chrání vlastní trhy a navíc 

svými rozsáhlými subvencemi (peněžními podporami) uměle snižují ceny vlastní produkce. Ta potom vytlačuje 

produkci rozvojových států. Obzvláštní kritiku v oblasti zemědělské politiky sklízí zejména Evropská unie. 

 

Již v roce 1970 vyzvalo OSN všechny hospodářské státy, aby věnovaly 0,7 % svého HNP (hrubého národního 

produktu) na rozvojovou pomoc. Tento závazek přijaly všechny rozvinuté země s výjimkou USA. Málokterá 

země však tento závazek splnila. V roce 2001 klesla tato pomoc v rámci zemí OECD (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj, mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě) 

dokonce na pouhých 0,05 %. Až další výzva OSN v roce 2002 zvýšila tuto pomoc na 0,25 % hrubého národního 

důchodu. Bohužel dárcovské země často využívají tuto pomoc k prosazování svých vlastních politických a 

obchodních zájmů.  

 

Zatímco rozvojová pomoc v roce 2004 byla 69 miliard USD, na subvencích zemědělství v rámci zemí OECD 

se vydalo 300 miliard USD. Masivní vývoz subvencovaného cukru a mléka či rýže z USA doslova ničí 

zemědělskou produkci v rozvojových zemích. Jednou z perliček pak je, že průměrná dotace na jednu krávu je 

v Evropské unii 2 dolary na jeden den, což pro lidi představuje uznávanou hranici chudoby. Takového příjmu 

nedosahuje více než 40 % obyvatelstva.
23

 

 

Přestože Světová obchodní organizace (WTO) přijala v roce 2003 ustanovení umožňující dovážet do chudých 

států levně vyrobené léky, díky nátlaku farmaceutických společností k tomu nikdy v podstatě nedošlo. Povolení 

                                                                    
19

 str. 38, kapitola 1 HDR-2005 
20

 str. 65, kapitola 2 HDR-2005 
21

 str. 33 HDR-2005 
22

 viz pozn. 17 
23

 viz pozn. 17 
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vyrábět na vlastním území kopie léků (generika) bylo sice uděleno nejchudším zemím, ale v podstatě pouze těm, 

které tyto výrobní možnosti nemají. Velmi diskutovaný je problém antiretrovirálních léků, které zpomalují 

průběh nemoci AIDS. Farmaceutické firmy sice snížily cenu první řady těchto léků na 154 USD za rok, u druhé 

řady (a tyto léky jsou někdy až třířadé) je však cena 3 950 USD za rok nedosažitelně vysoká.  

 

3.8. Situace v Indii 

Přestože v mezinárodních očích se Indie prudce 

ekonomicky rozvíjí, situace těch nejchudších se 

nezlepšuje.  

Polovina všech dětí trpí podvýživou.
24

 

Z 11,4 milionů dětí do 3 let, které ročně zemřou ve 

světě, jich 2,5 milionu zemřou v Indii.
25

  

Hladem trpí v Indii 200 milionů lidí.
26

 

Společně s Jihoafrickou republikou má Indie největší 

počet nakažených a nemocných virem HIV/AIDS.  

Jedna dívka ze 4 a jeden chlapec z 10 nenavštěvují 

základní školu.
27

  

Kvůli špatnému zdravotnímu stavu matek se každé 

třetí dítě rodí podvyživené.
28

  

 

 

4. Proč tato válka mocných proti bezmocným? 

Protože svět chce mít na to, aby každoročně utrácel (v dolarech a korunách) …
29

  

 

v Evropě za: zmrzlinu 11 miliard USD = 227 miliard Kč 

 cigarety 50 miliard USD = 1 031 miliard Kč 

 alkoholické nápoje 105 miliard USD = 2 165 miliard Kč 

            z toho v ČR za: zmrzlinu
30

   7 miliard Kč 

cigarety a alkohol
31

   26 miliard Kč 

v Americe a Evropě za: potravu pro psy a kočky  17 miliard USD = 351 miliard Kč 

 voňavky 12 miliard USD = 247 miliard Kč 

v celém světě za: drogy 400 miliard USD = 8 248 miliard Kč 

 zbraně
32

 1 035 miliard USD = 21 342 miliard Kč 

                                                                    
24

 str.30, kapitola 1 HDR-2005 
25

 str.29, kapitola 1 HDR-2005 
26

 str.8, Česko proti chudobě 
27

 str.30, kapitola 1 HDR-2005 
28

 str.31, kapitola 1 HDR-2005 
29

 Human Development Report 1998 [Zpráva o rozvoji lidstva 1998]. The state of human development [Stav rozvoje lidstva] 

OSN. New York: UN Plaza, 1998. 299 s. Text v angličtině: http://hdr.undp.org/reports/global/1998/en/, Chapter 1, Table 

1.12 The world’s priorities? (annual expenditure) [Kapitola 1, Tabulka 1.12 Priority ve světě? (každoroční útraty)], str. 37. 

(26. 4. 2006) 
30

 Hejduk, M. Češi za zmrzlinu utratí miliardy ročně ... Mladá fronta, 21. dubna 2004, str. B1 
31

 Příjmy, výdaje a spotřeba. Český statistický úřad. Zdroj: http://www.czso.cz/, Ročenky, Statistické ročenky České 

republiky, Statistická ročenka České republiky 2005, tabulky 4-1. Pohyb obyvatelstva (Střední stav obyvatelstva v roce 

2004: 10 206 923 obyvatel, 9-1. Struktura peněžních příjmů a výdajů domácností, A. Spotřební vydání, Alkoholické nápoje, 

tabák (rok 2004). 
32

 SIPRI Yearbook 2005 [SIPRI ročenka 2005]. Military Expediture [Výdaje na zbrojení]. Solna (Švédsko): SIPRI 

(Stockholm International Peace Research Institute), 2005. 31 s. Text v angličtině: 

http://www.sipri.org/contents/publications/pocket/pocket_yb.html, str. 10. (26. 4. 2006) 

http://www.czso.cz/
http://www.sipri.org/contents/publications/pocket/pocket_yb.html


Nadace svatého Františka z Assisi 

 

 11 

Celkem  1 630 miliard USD =   33 611 miliard Kč 

 

...ale nechce mít na to, co by podle OSN stačilo k tomu …
33

 

 

... aby všechny děti na světě mohly chodit do školy: 6 miliard USD  =                                                                                 123 miliard Kč  

... aby všude lidem tekla nezávadná pitná voda: 9 miliard USD =                                                                                   186 miliard Kč  

... aby nikdo nemusel hladovět a každý člověk měl zajištěnu alespoň 

základní zdravotní péči: 

13 miliard USD =                                                                                             286 miliard Kč  

 (Kurz k 1 .5. 2007: 1 USD = 20,62 Kč)  

 

Za voňavky se v Americe a Evropě utratilo 247 miliard Kč. To je téměř tolik, kolik by stačilo odstranit 

hlad a zajistit každému člověku na světě základní zdravotní péči. Za cigarety se v Evropě utratilo 4krát 

tolik. 

Celková částka 1 630 miliard nesmyslně vydaných dolarů na zbytečnosti a škodliviny (zmrzlina, cigarety, 

alkohol, krmivo pro psy a kočky, voňavky, drogy a zbraně) by stačila odstranit na 58 let bídu celého světa.  

Za 33 miliardy Kč, které se v ČR utratily za zmrzlinu a alkohol, by bylo možné zaopatřit vším potřebným 

všechny děti narozené v loňském roce, interrupce by se vůbec nekonaly a národ by rostl.  

Pozn.: Světová zdravotnická organizace uvádí, že: 5 USD  =  103 Kč      uzdraví 1 malomocného 

 0,2 USD = 4,12 Kč    zachrání jeden život nemocného 

člověka oslabeného bídou.
34

 

 

Přibližně 2 až 3 miliardy dětí
35,36

 na světě jsou ročně plánovitě zabíjeny v nevyhlášené válce proti 

nenarozeným dětem: interrupcemi, hormonálními prostředky a nitroděložními tělísky, umělým oplodněním, při 

lékařských výzkumech. V České republice je ročně usmrceno 4 až 15 milionů nenarozených počatých dětí.  

 

Statistika zabitých nenarozených dětí v ČR za rok 2006
37

: 
 

Metoda potratu Počet 

uživatelek 

metody 

Počet usmrcených 

dětí na  

1 uživatelku/rok 

Počet potracených dětí 

celkem 

Skrytý potrat falešnou hormonální 

„antikoncepcí“ (pilulkami, náplastmi, 

tyčinkami, injekcemi, kroužky)  

1 194 467 2 až 11 

 

2 388 934 -13 139 137 

 

Skrytý potrat nitroděložními tělísky 170 458 až 13 2 215 954 

Chirurgický umělý potrat (vysátím, 

nožem, injekcí) 

  

 

26 633 

Skrytý potrat prostředky po styku
*
    úmysl zabíjet, počet utajován 

Děti usmrcené v průběhu umělého 

oplodnění, lékařských výzkumů
*
 

  počet utajován 

                                                                    
33

 Human Development Report 1998 [Zpráva o rozvoji lidstva 1998]. The state of human development [Stav rozvoje lidstva.] 

OSN. New York: UN Plaza, 1998. 299 s. Text v angličtině: http://hdr.undp.org/reports/global/1998/en/, Chapter 1, Table 

1.12 The world’s priorities? (annual expenditure) [Kapitola 1, Tabulka 1.12 Priority ve světě? (každoroční útraty)], str. 37.  

(26. 4. 2006) 
34

 The World Health Report 1995, Bridging the gaps [Zpráva o zdraví lidí ve světě v roce 1995, Snižování rozdílů]. WHO 

Geneva. Francie: Sadag, 1995. ISBN 92 4 156178 5. Text v angličtině, str. 8. 
35

 http://www.prb.org/pdf06/UnsafeAbortion2006.pdf 
36

 http://www.un.org/esa/population/publications/contraceptive2005/WCU2005.htm 
37

 Počet uživatelek falešné „antikoncepce“ a počet chirurgicky potracených dětí v ČR byl převzat z internetových stránek 

http://www.uzis.cz. 

 

../../../../../../../../../bncichra/Data%20aplikací/Microsoft/Word/www.prb.org/pdf06/UnsafeAbortion2006.pdf
../../../../../../../../../bncichra/Data%20aplikací/Microsoft/Word/www.un.org/esa/population/publications/contraceptive-2005/WCU2005.htm
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Celkem bez metod označených hvězdičkou
 
cca 4 631 521 až 15 381 724 potracených dětí v ČR v roce 2006. 

5. Zodpovědnost Církve a všech věřících 

Připomeňme si, jak bude Pán Ježíš soudit všechny bez rozdílu, od paní uklízečky až po pana papeže: „Pojďte, 

požehnaní, a vládněte královstvím, které je pro vás připraveno od založení světa. Byl jsem hladový, a dali jste mi 

jíst, … co jste udělali pro jednoho z mých nejmenších, udělali jste mně. … Odejděte zlořečení do věčného ohně, 

který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem byl hladový a nedali jste mi jíst, byl jsem žíznivý a nedali 

jste mi pít,……“ 
  

Přečtěme si výzvu papeže Jana Pavla II., kterou nám v oběžníku Sollicitudo rei socialis (1987) připomíná 

zodpovědnost za životy milionů chudých, malomocných, podvyživených a hladovějících, dětí a starců, ať strádají 

kdekoli na světě: 
 

„Církvi, jejím služebníkům i všem věřícím jejich povolání přikazuje mírnit bídu nuzných, ať blízkých nebo 

vzdálených, A TO NEJEN ZE SVÉHO PŘEBYTKU, ale I Z TOHO, CO JE K ŽIVOTU NEZBYTNÉ. Doléhá-

li nouze, je PŘÍMO ZLOČINEM hledět si více NÁDHERY CHRÁMŮ A BOHOSLUŽEB, než jiných 

nezbytných potřeb; právě naopak je žádoucí to všechno PŘENECHAT JINÝM, aby se mohl poskytnout chléb, 

nápoj, oděv a přístřeší těm, kdo je postrádají.“ – Co říci o mercedesích, palácích a „náboženské“ turistice? 

 

Skutkovou podstatou tohoto ZLOČINU je:  

1. množství bohovražd, protože při vynaložení těchto prostředků pro nejchudší mohly být zachráněny 

miliony lidských životů. Jedna dávka antibiotika stojí 0,2 USD, tj. přibližně 4,12 Kč. Každou zbytečnou 

smrt VZTAHUJE BOŽÍ SYN NA SEBE, tedy je to bohovražda. Kristus učí a soudí: „Co jste 

vykonali/nevykonali pro jednoho z mých nejmenších, pro mne jste vykonali/nevykonali.“ (Mt 25,40) 

2. množství svatokrádeží, protože VŠECHNY přebytky bohatých patří podle přirozeného práva CHUDÝM 

(svatý Tomáš Akvinský, Učitel Církve). Kdo je chudým nevrací, okrádá BOŽÍHO SYNA, protože on tyto 

KŘIVDY VZTAHUJE NA SEBE. 

3. pohoršení, protože spousta lidí odmítá věřit i pravdivé věci těm, kteří nežijí podle toho, čemu učí, nebo učí 

nepravdivě a zamlčují Evangelium? 

 

Svatý Jan Zlatoústý, Učitel Církve, k nám promlouvá slovy stejně naléhavými: 

„Nestalo se, aby někdo byl obviněn z toho, že neprokazoval pocty, ale tomu, kdo nedbá skutků lásky, hrozí 

zatracení, neuhasitelný oheň a trest ve společnosti zlých duchů. Vždyť Bohu není třeba zlatých rouch, ale 

zlatých duší.“ 
 

Obracíme se na Vás jménem umírajících sester a bratří a jejich zastánce Ježíše Krista: Nečekejte, že 

pomohou bohatí. Pomozte podle svých možností Vy. Kristus Vám to odplatí stonásobně v tomto životě a 

přijme Vás do nebe k sobě a svým andělům a svatým. Ti, kteří Vám tuto službu rozmlouvají, jsou Vašimi 

nejhoršími nepřáteli, chtějí Vás z lakomství připravit o Boží pomoc a přátelství  na zemi i na věčnosti.  

Jsou mrtvými těly, odříznutými ratolestmi z těla Církve. 

 

6. Poslání Nadace svatého Františka z Assisi 

 všestranně podporovat organizace, které pomáhají zachraňovat životy  

● nejchudších z chudých  

● bezbranných a na životě ohrožených lidí, o které navíc dosud nikdo nepečuje, 

 umožnit všem lidem dobré vůle, aby se do pomoci nejubožejším mohli podle svých sil a možností 

aktivně zapojit. 

Kdo jsou Ježíšovi nejpotřebnější 

Jsou to vyděděnci společnosti v pravém slova smyslu: 

 nenarozené děti usmrcované umělými potraty, kterým je 

odcizeno základní lidské právo - právo na život,  

 odložení novorozenci, které zoufalé matky odkládají do popelnic 

a na skládky, protože je nemají čím krmit, 

 děti trpící nemocemi u nás běžně vyléčitelnými (průjem, angína, 

spalničky, záškrt), ale při nedostatku léků a ve špatných 
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hygienických podmínkách rozvojových zemí 

smrtelně nebezpečnými, 

 starci a stařenky bez sociálního zabezpečení, 

kteří z hladu a vyčerpání klesají na ulicích a tam 

umírají všemi opuštěni, 

 malomocní a lidé postižení dalšími nemocemi 

tropického pásma. 

 

Právě o tyto nejpotřebnější se starají bez výjimky 

pouze Misionářky lásky v Indii.  

 

Těmto ohroženým skupinám věnuje Nadace svatého 

Františka z Assisi svou pozornost a pomoc.  

 

Charakteristickým rysem naší pomoci je soustavnost. 

 

 

 

 

7. Blahoslavená matka Tereza - učitelka nejúčinnějšího milosrdenství 

v našich dnech 
 

S jakou moudrostí zorganizovala blahoslavená matka Tereza (1910-1997) z Kolkaty 

(Kolkata – od roku 2002 nový název pro Kalkatu), zakladatelka řehole Misionářek lásky, 

pomoc Kristovým nejubožejším, nám poví následující příklady. Ukázky péče o indické 

opuštěné děti, malomocné a umírající jsou vybrány z knihy italského novináře Renza 

Allegri Matka chudých. Fotografie pochází z listopadu 2006 od našeho spolupracovníka 

Marka, který během své pracovně-studijní cesty do Indie měl možnost také navštívit 

několik domů Misionářek lásky. 

 

7.1. Jsem matka tisíců opuštěných dětí 

Z tisíců fotografií s matkou Terezou působí nejsilnějším dojmem ty, které ji zachycují s dítětem v náručí. Tvář této 

světice je poznamenána neustálým pohledem na těla zmučená hladem a nemocemi, nasloucháním sténání umírajících a 

přivyklá osušování slz opuštěným, ale při pohledu na bezbrannou nevinnost dítěte se uvolňuje a dojemně prozrazuje 

silný mateřský cit. 

Avšak i s dítětem v náručí se matka Tereza zřídkakdy usmívá. A to proto, že děti, které se jí dostávají do rukou, 

jsou pokaždé opuštěné, osiřelé, malomocné, děti, které unikly záhubě a které mají oči plné hrůzných zážitků. A Matka 

je tiskne na prsa, aby pocítily, že je někdo má hodně rád, a snaží se tak zhojit jejich bolest a úděs. 

„Děti,“ řekla mi matka Tereza, „jsou nejkrásnější dar, který nám Bůh může dát, ale člověk si ho ve svém sobectví 

nedokáže vždy vážit. Děti jsou často odmítány, opouštěny a také zabíjeny. Od počátku proti těmto zločinům bojuji. 

Dělám všechno, abych na tento problém upoutala pozornost. 

Děti měly v mém životě a práci důležitou roli. První, s kým jsem po odchodu z kláštera Naší Paní Loretánské 

začala své nové poslání, byla pětice dětí. Ty děti žily v motijhilském slumu na periférii Kolkaty, v nejubožejší části 

města. Já jsem nic neměla, ale chodila jsem jim hledat jídlo mezi odpadky. Trávily jsme spolu hodně času. Milovala 

jsem je a děti byly šťastné. Na světě není nic smutnějšího, než nedostatek lásky. Viděla jsem děti, které už nechtěly dál 

žít a umíraly, protože je nikdo neměl rád.“ 

Drama opuštěných dětí patří k nejnepochopitelnějším. Málokdy 

se stane, že zvíře opustí svá mláďata. Ale člověk to dělá. K tomuto 

zločinu dochází v bohatých i chudých zemích. Páchali ho lidé 

v minulosti, kdy byli považováni za méně civilizované, ale dopouštějí 

se ho  nesrovnatelně více i teď, na prahu třetího tisíciletí. 

Náboženské instituce se vždy vyznačovaly pomocí těmto dětem. 

Řada ženských kongregací vznikla právě za účelem pečovat o sirotky 

a o děti opuštěné rodiči. Péčí o opuštěné děti se ve své bohaté 

charitativní činnosti zabývají Misionářky matky Terezy. 
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V Indii je problém opuštěných dětí závažnější než v jiných zemích. Krajní chudoba postihuje většinu populace a je 

příčinou rozpadu rodin. Šíří se různé nemoci, které způsobují, že se rodí zmrzačené děti, které jsou odvrženy. 

Převládající mentalita podporuje nezájem o novorozeňata ženského pohlaví. V Indii velmi snadno najdete čerstvě 

narozené děti pohozené v kostelích, před nemocnicemi, u dveří klášterů, poblíž policejních stanic nebo jednoduše 

odhozené do smetí. 

To se dělo především v Kolkatě, v období těsně po válce, kdy město překonávalo jeden z nejsložitějších 

okamžiků svých dějin. V těch letech matka Tereza zahajovala své poslání mezi nejchudšími z chudých. A opuštěné 

děti byly opravdu těmi nejchudšími a nejbezbrannějšími tvory na zemi. 

Matka Tereza započala své nové poslání o Vánocích 1948 v motijhilském slumu. Tehdy se nejednalo o skutečně 

opuštěné děti, protože měly své rodiny. Ty však byly obětí nesmírných problémů, které jim působila chudoba a 

nemoci. Rodiny se o děti nezajímaly a ty žily odkázány samy na sebe, toulaly se po městě a žebraly. 

Matka Tereza je sbírala z ulice a shromažďovala v jedné chatrči. Učila je abecedě a základním hygienickým 

pravidlům, aby se dokázaly ubránit nemocem. 

Ale už v té době nemohlo velké srdce matky Terezy zůstat klidné při pomyšlení na novorozence, kteří byli 

odvrženi svými rodiči a neměli tedy na světě nikoho. 

První dům pro opuštěné děti založila matka  v roce 1954. Nazvala ho Shishu Bhavan, to znamená „Dům dětí“. 

Policie i soukromé osoby jí brzy začaly nosit novorozence, které ve městě našly, a dům záhy přestal dostačovat 

potřebám. Matka Tereza musela otevřít další Sishu Bhavan a později ještě mnohé další domy. 

„Jsem matka tisíců opuštěných dětí,“ vyprávěla mi matka Tereza. „Našla jsem je na chodníku, mezi odpadky, na 

ulici, přinesla mi je policie, lidé z nemocnic, kde ty děti byly odmítnuty svými matkami. Zachránila jsem je, 

vychovala, zajistila jsem jim vzdělání. 

Mnohým jsem později našla adoptivní rodinu, ve které je jim dobře. Žijí na celém světě, v Americe, Indii, 

Evropě, ale pořád na mne vzpomínají. A jejich adoptivní rodiče mi posílají fotografie. Tak vidím, jak mé děti rostou. 

Jedno třeba jak je v kovbojském obleku a hraje si s dětskými pistolkami, jiné jezdí na sáňkách ve Švýcarsku a další 

jezdí na koni v Anglii. V Kolkatě mám tlusté album s jejich fotografiemi. Když si je prohlížím, mám pokaždé velkou 

radost, protože cítím, že mám ty děti ráda jako skutečná matka, jak mě to učí Ježíš. 

Hodně adopcí se děje i v Indii. Tam máme specifické problémy. Z úcty k tradicím musejí mladé páry poslouchat 

manželovy rodiče. Ti mají rozhodující slovo. A když jim snacha nemůže dát vnouče, nastávají problémy. Zvláště 

když se jedná o bohatou rodinu. ,Máme pozemky, domy, šperky,‘ říkají rodiče synům, ,a ty nemáš děti, kterým 

bychom mohli majetek odkázat.‘ A nutí je, aby svou manželku opustili a vzali si jinou, která by jim vnouče dala. 

Ale setkala jsem se s mladými muži, kteří od své ženy nechtěli odejít. Přišli mě žádat o pomoc, a tak jsme 

s pomocí malé lsti zachránili spoustu situací. Mladí manželé oznámili rodičům, že čekají dítě. Potom odjeli na 

dlouhou dovolenou. Na jejím konci přišli rovnou do kliniky, kde jsme pro ně měli připravené opuštěné novorozeně. 

Domů se vrátili s tím, že dítě porodila sama snacha, a všichni byli spokojení. Tak jsme zachránili řadu rodin, a děti, 

které jsme jim dali, zatím vyrostly, vystudovaly a zastávají významná místa ve společnosti. 

Bohužel se mi nedaří najít adoptivní rodiny pro všechny děti. Některé 

zůstávají u mne. Jsou tělesně postižené, mentálně retardované, různě 

nemocné. Příroda k nim byla krutá. Ale jsou to Boží děti a tolik potřebují 

lásku: mám je ze všech dětí nejradši. 

Jednou mě v Indii zavolali, abych si přišla pro osmiměsíční dítě, které 

zůstalo opuštěné i se svými pěti sourozenci. Otec odešel z chatrče, kde se 

rodina pokoušela nějak přežít, ještě než se narodilo, a matka pak umřela 

nouzí. To dítě i se svými sourozenci umíralo hlady. Přestože bylo tak 

maličké, bylo už zatvrzené utrpením. Neumělo totiž plakat. Z lůžka, které 

bylo plné špíny a vší, nehybně hledělo na strop. Teprve po měsících 

láskyplné péče se mu vrátil hlas a znovu začalo plakat. 

 Hodně dětí, které najdu, umírá během několika dní. Umírají, protože 

jsou příliš maličké. Jejich matky si předčasně vyvolají porod, aby se jich 

zbavily. Některé neváží ani kilo a neumějí sát. Snažíme se je zachránit tím, že je krmíme nosními dírkami nebo se 

jim pokoušíme dodat sílu kapačkou. Zoufale bojují o život, ale často prohrávají. I proto, že jsou otrávené. Aby je totiž 

matky mohly předčasně porodit a zbavit se jich, berou drogy, a jed se z těla matky dostává do těla dítěte. 

Někdy nám v nemocnici říkají, že je zbytečné sbírat tak malé děti, protože jejich osud je stejně zpečetěn. Ale my 

to přesto děláme. Chceme, aby v těch několika málo hodinách, které ještě budou žít, cítily teplo lásky, a aby zavřely 

oči v náručí člověka, který je má rád. Každá lidská bytost trpí, když není milována, a dítě, ať je sebemenší, 

všechno chápe a trpí víc než kterýkoli jiný tvor. Odmítnout mu lásku je jako zabít ho. 

V posledních letech začal lidstvu hrozit další bič: AIDS. Někdo mu také říká ,mor třetího tisíciletí‘. Je horší než 

malomocenství. Před ním se můžete chránit běžnými hygienickými pravidly, ale před AIDS se těžko někdo uchrání. 

Proto se o nemocné AIDS nikdo nechce starat. Ty ubožáky opouštějí jejich vlastní rodiny. Ale i oni jsou Boží děti a 
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potřebují lásku. A my se z lásky k Ježíši staráme také o ně. Pro 

nemocné AIDS jsme už v New Yorku otevřeli dva domy a další se 

připravují. 

Dalším problémem jsou děti těchto nemocných. Rodí se už 

nakažené a ihned jsou obklopeny podezřením a obavami. Lidé se na ně 

dívají s hrůzou, téměř s nenávistí. Ty děti strašně trpí nedostatkem 

lásky. Chceme jim nějak pomoci. Teď jsem přijela do Itálie právě 

kvůli nim. Hledám vhodné místo pro dům, kde by mohly žít děti, které 

se už narodily s AIDS, a kde bychom o ně mohly pečovat. Dosud jsem 

nenašla nic, ale nevzdávám se. A jsem si jistá, že dřív či později se mi 

podaří nějakého dobrodince potkat: Bůh mu to odplatí. Ty děti jsou 

nevinné. Jejich nemoc jim z života udělá peklo. Musíme dělat i nemožné, abychom jejich utrpení zmírnili, aby cítily, 

že je Bůh miluje a že právě proto, že tak trpí, je má nebeský Otec ze všech nejradši.“ 

 

Co nám napsala matka Tereza o „adopci na dálku“: 
1. Především se „vůbec nejedná o adopci, ale o sponzorství. Adopcí označujeme přijetí dítěte do nové rodiny se 

všemi právy a povinnostmi člena této rodiny (příjmení rodičů, celé zaopatření, rovnoprávné dědictví). Proto adopci na 

dálku neděláme. Dělá ji zdejší arcibiskup.“ Misionářky lásky praktikují skutečnou adopci, když na životě ohrožené a 

často i tělesně nebo mentálně postižené dítě  svěří do rodin, které vykonají adopci v jejím plném rozsahu. Pro děti si 

k Misionářkám lásky přijíždějí rodiny z celého světa, např. ze Švýcarska, Francie, Itálie, USA a dalších zemí. Zájemci 

jsou i v ČR.   

2. „Adopce na dálku“ není pomoc, jak nám ji uložil Pán Ježíš. Ten nám slibuje nebe, ujmeme-li se těch 

nejubožejších lidí z celého světa. „Adopcí na dálku“ se tato pomoc od nejubožejších přesouvá k těm, kteří mají život 

zabezpečený, aby si ho mohli ještě vylepšit.  Úmysl organizátorů adopce na dálku není zcela bezúhonný, někteří 

přiznávají, že očekávají, že se jim sponzorsky obdarovaní budou později hmotně odvděčovat. Záchrana života je 

nesrovnatelně důležitější než rozšíření vzdělání. Přečtěme si Evangelium svatého Matouše, kapitola 25, verše č. 31-46: 

Nebe se otvírá jen těm, kdo podle všech svých možností zachraňovali životy všem nejpotřebnějším.  

3. „Adopce na dálku“ způsobuje odcizení příslušníků rodiny. Ti, kteří nedostali nic, hledí s lítostí na zvýhodněné 

bratry a sestry. 

4. Vysokoškolsky vzdělaný člověk dostane v Indii stejné pracovní zařazení jako středoškolák. 

I proti matce Tereze povstali odpůrci a vnucovali jí myšlenku: „Proč se staráte o ty nejubožejší, ze kterých nebude 

žádný ekonomický přínos! Nechte je zemřít a starejte se místo toho o ty, kteří budou schopni pracovat (pro bohaté).“ 

To odporuje křesťanskému učení: „Život je víc než pokrm a tělo je víc než oděv“. (Mt 6, 25) Matka Tereza se však 

nedala oklamat.  

  

  

7.2. Moji bratři malomocní 

Když matka Tereza cestuje po světě, má jedno jediné zavazadlo: tašku z bavlněné látky. Je to její kabelka, 

„necesér“,  ve kterém nosí všechno, co potřebuje, a je toho málo. Ale přestože v té tašce za pár korun nemá žádné 

cennosti, opatruje ji jako oko v hlavě, jako by to byla rodinná památka nebo dárek od milované osoby.  

Důvod, proč si matka Tereza svou bavlněnou tašku tolik střeží, je opravdu 

citový. Vyrobily ji totiž její nejmilejší děti: malomocní. Látku na ni 

s nekonečnými obtížemi utkaly zmrzačené ruce některých z tisíců osob 

postižených touto hroznou nemocí, o které matka Tereza pečuje v řadě svých 

nemocnic pro malomocné. Látku pak nastříhali a sešili další lidé také 

postižení leprou, kteří díky matce Tereze našli uspokojivé zaměstnání, které 

jim umožňuje důstojně si vydělávat na živobytí. 

Malomocenství patří k nejstrašnějším nemocem. Lidé se ho odjakživa báli 

jako toho nejhoršího, co se člověku může přihodit. Neodsoudí člověka 

k rychlé smrti jako nádory nebo AIDS, ale ke zbědovanému životu 

poznamenanému „občanskou smrtí“. Člověk postižený leprou je neodvratně 

vyvržen za okraj společnosti a vyhnán svou vlastní rodinou. Kdysi 

malomocní museli odcházet daleko od obývaných území a nosit na noze 

zvoneček. Jeho zvuk byl hrůzným znamením, před nímž se zdraví lidé rozprchávali. Dnes je nošení zvonečku 

zrušeno, ale malomocný stále zůstává na okraji společnosti. Podle odhadů jsou na světě na 4 miliony malomocných, 

z nichž tři miliony žijí v Indii. V Kolkatě, kde matka Tereza započala svou misi lásky pro nejchudší z chudých, je 

jich přes půl milionu (v současnosti je to kolem jednoho milionu malomocných v Kolkatě). 

Nad malomocnými byl vyřčen ortel nemoci, která úděsným způsobem postupně mrzačí tělo a činí z nich příšery, 

před nimiž každý utíká a opovrhuje jimi; malomocenství jim znemožňuje najít nějakou práci, a tedy i vydělat si na 
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obživu. Malomocní jsou zavrženi lidským společenstvím i svou rodinou, a jsou tedy nejubožejšími z těch ubohých. 

Podle obdivuhodné víry matky Terezy právě oni tedy nejkonkrétněji a nejpravdivěji znázorňují Ježíše Krista. Proto 

jim chce sloužit víc než komukoli jinému. 

Věnovat se péči o malomocné s nejzazší evangelijní láskou a chovat se k nim jako k nejmilejším bratrům a 

sestrám je nanejvýš hrdinské rozhodnutí. Málokdy se s ním setkáme i u lidí asketického života. Svatý František 

z Assisi definitivně zpečetil své obrácení tím, že objal malomocného. Gándhí na vrcholu své „mahátmovské“ životní 

zkušenosti prohlašoval, že malomocní jsou „nejmilejší Boží děti“. I matka Tereza se poté, co si za své poslání 

zvolila naprostou lásku k indickým ubohým, nevyhnutelně se musela setkat s problémem, který v její zemi 

představovali malomocní. 

Nebylo to na bezprostředním počátku její mise, ale teprve až získala určité zkušenosti. „V roce 1957,“ vyprávěla 

mi, „na dveře našeho domu zaklepalo pět malomocných. Patřili ke střední společenské vrstvě. Kdysi zastávali 

významná pracovní místa. Ale když se zjistilo, jakou mají nemoc, svou práci ztratili a nikdo už je nechtěl ani vidět. 

Nemohli se vrátit ani ke svým rodinám. Aby jen nějaký čas přežili, nezbývalo by jim než žebrat. Požádali nás o 

pomoc a my jsme je přijaly. V té době nám chodil pomáhat také jeden lékař, doktor Senn, a zaškolil sestry 

v ošetřování malomocných. A tak, skoro náhodou, začala naše práce pro malomocné.“ 

V roce 1957 se matka Tereza věnovala novému poslání už devět let. Kongregace, kterou založila, měla církevní 

schválení, Pravidla, strukturu a několik domů. Během let strávených s chudými lidmi ve slumech a s umírajícími na 

ko1katských ulicích měla matka Tereza občas příležitost i k setkání s malomocnými. Vyslechla jejich osudy, poznala 

jejich životní podmínky a přemýšlela o jejich problémech. Bylo jí jasné, že právě oni mají být jejími nejmilejšími 

dětmi. Ale jako žena nanejvýš praktická a konkrétní si také uvědomovala, že opravdovou lásku a skutečně užitečnou 

pomoc jim může dát teprve po dobré přípravě. Proto si nejdřív upřesnila své představy: začala zjišťovat, jak se v této 

oblasti angažují jiné náboženské instituty a sociální struktury, a snažila se objektivně posoudit jejich výsledky. Potom 

teprve formulovala své plány. 

Základní myšlenka zůstávala stejná: vycházela z její víry. Ti lidé, neboli malomocní, byli pro matku Terezu 

Božími dětmi stejně jako všechny lidské bytosti. Ježíš zemřel na kříži také pro ně. Skutečnost, že jsou poznamenáni 

tak hlubokým utrpením a smrtí a tak hroznými životními podmínkami, jim dodávala větší účast na tajemství Kristova 

vykupitelského utrpení, které pokračuje v jeho mystickém těle. „Vím, že když se dotýkám těla malomocného,“ 

prohlásila matka Tereza, „které vydává nepříjemný zápach, dotýkám se 

Kristova těla, jako když beru do ruky jeho svátostné tělo 

v Eucharistii.“ V duchovním pohledu na svět to tedy jsou nesmírně 

vzácní lidé. Jako Boží děti a lidské osoby mají právo na svou důstojnost 

a respekt, na slušné životní podmínky, na možnost pracovat, mít rodinu a 

společenské vztahy. To všechno jim společnost odpírala, vytlačovala je na 

okraj a uzavírala je do špinavých ghett. 

Matka Tereza zahájila práci mezi malomocnými avantgardní 

iniciativou. V Kolkatě a v dalších třech indických městech už byla 

leprosária. Ale léčit se v nich mohl jen zlomek postižených. Většina 

zůstávala doma, snažila se skrývat nemoc přede všemi ostatními, a stávala 

se tak nebezpečným zdrojem nákazy. Aby byl boj s touto nemocí účinný, 

bylo nutné jít malomocné hledat. 

Matka Tereza zjistila, že poblíž Madrásu jeden belgický lékař, doktor Hemeryckx, vypracoval metodu masové 

péče o malomocné. Prostřednictvím mobilních a patřičně vybavených ošetřoven přinášel malomocným péči až domů 

a dokázal tak obsáhnout značný počet nemocných. „Tato metoda je praktická a účinná,“ prohlásila nadšeně matka 

Tereza a rozhodla se, že se podle ní zařídí také v Kolkatě. Promluvila s několika státními lékaři a přesvědčila je, aby 

s ní a se sestrami začali spolupracovat. 

Mobilní ošetřovny se staly specialitou Misionářek lásky. Prvním ošetřovnám požehnal kolkatský arcibiskup 

Perier a svou podporou nasměroval zájem a pozornost lidí k této činnosti matky Terezy. Noviny na ni pěly chválu. 

Práce záhy nabrala hektické tempo. Díky této metodě poskytly Misionářky lásky pomoc tisícům nemocných a mnohé 

se jim podařilo vyléčit. 

Neopomíjely však ani jiné činnosti. Ani tradiční pracovní náplň leproserií, do kterých byly přijímány především 

nejtěžší případy. 

Z ničeho nic se matka Tereza dozvěděla, že se vláda rozhodla vyvlastnit jakýsi pozemek na kolkatské periférii a 

postavit na něm obytnou čtvrť. Právě tam ale stálo jedno z jejích leprosárií a úřady přikázaly její zrušení, protože 

žádný člověk by nešel bydlet do sousedství nemocnice pro malomocné, místa, které bylo považováno za nakažené tou 

nejobávanější nemocí. 

Matku to velmi rozhořčilo. Myslela na své malomocné a s obavami si kladla otázku, co jen s nimi bude. A tak 
využila stávající situace k další mohutné bitvě za malomocné. 

Vydala se za ministrem zdravotnictví a hájila u něj věc svých pacientů. S pomocí novin pak zahájila informační 

kampaň a sbírku, kterou nazvala „Leprosy Collection Day“. Její sestry a přátelé nosili po městě nádoby se sloganem, 
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který vymyslela: „Dotkni se malomocného svou laskavostí.“ Reakce lidí byla úžasná. Peníze se hrnuly ze všech stran. 

Vláda tehdy matce poskytla rozsáhlý pozemek, na který se mohli uchýlit malomocní vyhnaní z původního místa. 

V roce 1959 matka otevřela významné středisko pro nemocné leprou  a  

nazvala  je  Titagarh.  Na památku velké lásky, kterou Gándhí k těmto 

nemocným choval, překřtila ho později na „Gandhiji´s Prem Nivas“, to 

znamená „Dar Gándhíovy lásky“. Ale vrcholem její práce pro malomocné 

zůstává „Shantinagar“, „Místo pokoje“, soběstačná vesnice, ve které žijí 

malomocní jako svobodní občané bez obav, že budou vyhnáni policií, a bez 

pokořování lidmi, kteří by je odháněli na okraj společnosti. 

Tato vesnice leží tři sta kilometrů od Kolkaty. Je to oáza zeleně, plná alejí a 

květinových záhonů. Řídí ji jedna ze sester matky Terezy. Malomocní tu žijí 

v malých, čistých domcích, každá rodina ve svém. Pracují v obchodech, 

dílnách, na polích a v chovu prasat a slepic. V nemocnici jsou jen nejtěžší 

případy. Děti, které se tu narodí, chodí do školky a do školy a jsou 

pod trvalým lékařským dohledem, aby se případná nákaza odhalila v samých počátcích a mohla být ihned zastavena. 

S malomocnými žijí ve vesnici také zdraví lidé, z velké části spolupracovníci, kteří svou přítomností a  normálním 

chováním k nemocným předcházejí jakékoli jejich vylučování na okraj společnosti, a vracejí tak nemocným 

důstojnost lidských bytostí, na niž  nemocní mají  právo. 

„Malomocní se mohou zdát znetvoření,“ tvrdila vždycky matka Tereza, „ale stejně jako ostatní potřební jsou to 

obdivuhodní lidé, schopní veliké lásky.“  

Když jednou porovnávala zlo v Indii a v bohatých západních zemích, řekla mi: „Malomocenství je nepochybně 

strašná nemoc, ale není tak hrozná, jako pocit, že se člověku nedostává lásky, že je nežádoucí nebo opuštěný.  

 

7.3. Dům umírajících 

Mé první setkání s matkou Terezou se odehrálo v domě Misionářek lásky na Casilině. Toho rána matka vzpomínala 

na to, jak její dobrodružství začalo. Mluvila o své činnosti v motijhilském slumu, o příchodu prvních sester, o tom, 

jakou měla radost, když z Říma přišlo papežské schválení, které jí umožnilo založit novou kongregaci. Vyprávění 

přerušila u roku 1953. 

Potom jsem se s ní setkal na Tor Fiscale, doprovodil jsem ji autem k S. Gregorio al Celio, ale tyto rozhovory se 

točily kolem určitých událostí, k nimž při její činnosti došlo. 

To ráno v San Gregorio al Celio měla matka Tereza konečně trochu času. Mohli jsme mluvit beze spěchu. A tak se 

v malé místnůstce tohoto kláštera vrátila k tomu, jak opustila dům Michaela Gomese, protože už byl pro ni a pro její 

sestry příliš malý. 

„Bylo nás asi třicet,“ usmívala se šťastně matka Tereza. „Nezbylo nám, než 

z toho domu odejít.“ 

Ale najít nové ubytování nebylo snadné. Matka Tereza neměla peníze ani 

politické známosti. Jejími přáteli byli jen otrhaní chudáci. Svou důvěru vložila 

do prosby k Bohu. Po tři měsíce chodila se svými sestrami každý večer 

v procesí k soše Panny Marie Fatimské, kterou dal v blízkosti své farnosti 

postavit kněz Julien Henry. Po celodenní práci se k šesté hodině večer matka se 

sestrami vypravovaly pěšky až k soše a nahlas přitom recitovaly růženec. Bylo 

to dost daleko od místa, kde bydlely, a po cestě se k nim přidávala spousta lidí. 

Vracely se před devátou a pořád prosily. „Vzaly jsme nebe doslova útokem,“ 

povídala matka Tereza. „A nebe naše přímluvy vyslyšelo.“ 

Dostaly k dispozici třípatrový dům, který byl součástí menšího komplexu na Lower Circular Road. Pro kongregaci 

to byla vhodná stavba, ale matka Tereza neměla peníze na její koupi. Zasáhl Perier, kolkatský arcibiskup, který za ni 

požadovanou sumu zaplatil, a tak ukázal, jak si Misionářek lásky váží. Sestry se tak mohly přestěhovat do svého 

nového sídla, které je dodnes mateřincem celé kongregace. 

V té době matka Tereza započala také jedno ze svých nejgeniálnějších a nejobdivuhodnějších charitativních děl: 

Dům umírajících. 

Kolkata je nejlidnatějším indickým městem. Od té doby, kdy Indie získala nezávislost, se do Kolkaty začaly 

shromažďovat tisíce uprchlíků. Nenašli přístřeší a bloudili po městě, zejména v periférii, a stávali se obětí hladu a 

nemocí. Každý den desítky chudých bez střechy nad hlavou omdlévaly na ulici, protože už neměli sílu. Mnozí 

nedokázali znovu vstát a umírali tam, kde padli. 

Nemocnice a státní pečovatelské ústavy se jim snažily pomáhat, ale vzhledem k neustále rostoucímu počtu případů 
zmohly jen velice málo. Snažily se pomáhat lidem, kteří se ještě dali zachránit, a staré, nejvíce nemocné a ty, kdo by 

umřeli, i kdyby byli přijati do nemocnice, ponechávaly jejich osudu. 
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Ti ubožáci byli tedy vydáni na milost a nemilost svému bědnému osudu. Když jim došly síly, upadli na zem, 

dovlekli se na kraj ulice a za lhostejnosti kolemjdoucích očekávali smrt. 

„Jednou,“ vyprávěla matka Tereza, „když jsem vycházela z našeho domu, narazila jsem na muže, který právě 

umíral na chodníku. Byla jsem v Campbellově nemocnici. Šla jsem požádat o pomoc do vedlejší nemocnice, ale tam 

toho muže odmítli, protože prý nemají místo a on by stejně umřel. Ta odpověď mi vyrazila dech. Pro mne byl ten 

člověk Boží dítě, a nebylo možné ho nechat na ulici v takovém stavu. Šla jsem tedy do lékárny pro nějaké léky, ale 

když jsem se za několik minut vrátila, byl už mrtev.V posledních okamžicích života musel dýchat prach z ulice. 

Bylo to něco ostudného. Skoro jsem se za to cítila vinna. Řekla jsem si, že se s tím musí něco dělat. A tak mě 

napadlo založit dům, kde by takoví umírající mohli dožít obklopeni péčí, vidět vedle sebe lidskou tvář, aby s nimi 

byl člověk, který by se na ně něžně usmíval, aby nemuseli mít strach a pochopili, že odcházejí do domu svého Otce. 

Sestry s mým návrhem naprosto souhlasily. Zbývalo jen najít budovu, ve které by ti umírající mohli být. 

Šla jsem za městským kvestorem, potom za ředitelem zdravotní služby. Žádala jsem je: ,Dejte mi aspoň jednu 

místnost.‘ Všichni mou iniciativu chválili. Prozkoumali jsme různé možnosti. Ale bohužel jsem neměla ani zdroje, ani 

prostředky, kterými bych mohla věc vyřídit sama. Nakonec se rozhodli mi dát povolení k alespoň dočasnému 

používání poutního domu při chrámu bohyně Kálí, který byl už delší dobu prázdný. Nazvala jsem ten dům ,Nirmal 

Hriday‘, to v bengálštině znamená ,Místo Neposkvrněného srdce‘. 

Hned jsme se daly do práce. Ale postavilo se proti nám hodně lidí. Dům stál na 

posvátném místě slavného chrámu Kálíghát, v němž slouží čtyři sta kněží. Ozývaly 

se hlasy, že tam se sestrami chodíme obracet lidi na křesťanství. Rozpoutaly se 

polemiky a odpor. Hodně lidí se postavilo proti nám, a na druhé straně nás jiní zase 

podporovali. 

Jeden indický politický leader veřejně přislíbil, že nás za každou cenu vyhodí. 

Přišel se tam podívat, aby proti nám mohl nasbírat argumenty. Prošel se mezi lůžky, 

pozoroval  sestry  při  práci.  Jejich  chování  ho  hluboce  zasáhlo.  Viděl,  že  se  

těm  ubožákům  věnují s obrovskou láskou: jak na jejich vyčerpaných tělech čistí 

rány a krmí ty, kdo nedokážou jíst sami. Když vyšel ven, řekl lidem, kteří na něj 

čekali: ,Slíbil jsem, že odsud sestry vyženu, a také to udělám, ale jen tehdy, když 

sem přivedete vaše matky, manželky, sestry a dcery, aby tu práci dělaly místo 

nich. V chrámu máte bohyni z kamene - tady jsou živé bohyně.‘ 

O něco později dostal jeden z kněží bohyně Kálí tuberkulózu. To je v Indii pořád 

ještě velmi obávaná nemoc. Přijaly jsme ho k nám a pečlivě jsme se o něj začaly starat. Každý den za ním chodil 

někdo z jeho bratří a náš přístup k onomu knězi a k ostatním nemocným na ně hodně zapůsobil. Postupem času se 

všichni kněží bohyně Kálí stali našimi přáteli a zastánci. Projevy nepřátelství ustaly a my jsme mohly klidně 

pokračovat v práci. 

„Dům umírajících je jednou z iniciativ, které mi nejvíc leží na srdci,“  pokračovala  matka  Tereza. „Stal se 

posvátným místem, protože v něm každodenně dochází k reálnému kontaktu nebe a země: mnoho lidí v  něm  

totiž  uzavírá  svůj  lidský  život a spojuje se s Otcem. Když o ty lidi pečujete, konkrétně cítíte Boží přítomnost. 

Umírající, kteří jsou k nám přijímáni, jsou vyděšení, zničení, zoufalí, ale když vidí klidný, pokojný výraz našich 

obličejů, které se nad nimi láskyplně a něžně sklánějí, když slyší slova plná víry a naděje, končí svou existenci 

s úsměvem na rtech. 

Jednoho dne našly sestry na ulici člověka, který měl tělo pokryté ranami plnými červů. Z života mu zbývalo jen 

málo. Začala jsem ho omývat a ošetřovat mu rány. Polovyhaslým pohledem sledoval každý můj pohyb. Obličej se mu 

pomalu rozjasňoval velkým pokojem. ,Bolí to?‘ zeptala jsem se. ,Ano, moc,‘ odpověděl slabým hlasem. ,Ale jsem 

šťastný. Vždycky jsem žil bez domova, jako zvíře. A teď, obklopený takovou péčí a láskou, umřu jako anděl.‘ 

Jindy zase přinesli ženu, která už ani nevypadala jako člověk a nejevila známky života. Umyla jsem ji, pečovala o 

ni a pořád jsem na ni láskyplně mluvila. Potom jsem ji uložila na lůžko. Tehdy mě vzala za ruku a usmála se. Nikdy 

jsem na lidském obličeji neviděla krásnější úsměv. Slaboučkým hlasem zašeptala: ,Děkuji,‘ a zavřela oči navždy. 

Jan Pavel II. se při cestě po Indii přijel podívat také do domu umírajících. Zůstal tam dlouho. Chtěl nakrmit 

několik starých lidí a byl u smrti tří lidí. Po celou dobu návštěvy ze sebe nevypravil jediné slovo. Byl nesmírně dojatý 

a z očí mu tekly slzy." 

„Kolik lidí vám v Domě umírajících umřelo v náručí?“ „Nevím, tisíce,“ odpověděla mi. „Do Domu umírajících 

jsme od začátku přijaly asi padesát tisíc lidí, a víc než polovina jich umřela.“ 

„Zvykla jste si na smrt, když jste viděla vydechnout naposledy tolik lidí?“ 

„Nedá se zůstat lhostejný vůči smrti jiného člověka, když víte, že je to nejdůležitější okamžik jeho života. 

Pokaždé, když mi někdo umře v náručí, je to, jako by tak umřel Ježíš. Pečuji o něj s láskou, kterou dávám Bohu.“ 

Dům umírajících se stal posvátným místem. Pro matku Terezu to od samého počátku bylo její nejdražší dílo. 
„Tady je Bůh,“ říkala pokaždé, když o něm mluvila. 

Nízká, bíle omítnutá budova je neustále otevřená. Dokonce ani nemá dveře. Může do ní vstoupit kdokoli a 

k sestrám často chodí chlapci a dívky, aby umírajícím pomohli odejít s úsměvem na rtech. Umírající sem přivážejí 
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v sanitkách, vozech i na ručních vozících. Sestry je omývají, ošetřují a pečují o ně. Lůžka tu stojí v tlumeném světle 

ve třech řadách. 

V rohu je socha Panny Marie. Na hlavě má diadém ze zlatých kroužků. Jsou to nosní kroužky žen, které tam 

umřely. S nápadem udělat z nich diadém přišla matka Tereza. Dala ho vyrobit, a když ho kladla na hlavu Panny 

Marie, řekla: „Ty, kdo na zemi neměly nic, daly zlatou korunu Boží Matce.“ Kolem pasu má socha širokou stuhu 

s „Padmashree Medal“, Řádem lotosového květu, vysokým oceněním, které matce Tereze věnovala v roce 1962 

indická vláda. 

Když Nirmal Hriday navštívil jeden anglický lord, řekl: „Teď mě drahé oblečení pálí na těle.“ 

V roce 1973 jedna velká indická chemická společnost matce Tereze darovala novou, rozlehlou budovu, kterou 

vyprojektovala pro své centrální laboratoře. Hodně lidí si myslelo, že tam matka umírající přestěhuje, ale nestalo se 

tak. „Kálíghát nikdy neopustím,“ řekla mi. Novou budovu nazvala „Prem Dan“, to znamená „dar lásky“. Vyhradila ho 

pro ty, kdo mají větší naději na uzdravení a přežití. „Prem Dan“ je jakási nemocnice, kde jsou přijímáni i dlouhodobě 

nemocní a propuštěni jsou teprve tehdy, když dokážou odejít po svých a postarat se o sebe.  

 

BLAHOSLAVENÉ MATCE TEREZE Z KOLKATY SE V SOUČASNÉ DOBĚ NIKDO NA SVĚTĚ NEVYROVNÁ 

V ZACHRAŇOVÁNÍ KRISTOVÝCH NEJUBOŽEJŠÍCH PŘESNĚ PODLE POKYNŮ PÁNA. 

 
7.4. Základní rysy pomoci matky Terezy: 

- způsob moderní organizace práce ze současné ekonomiky aplikuje matka Tereza a její sestry a bratři za 

nejdokonalejší chudoby – shromáždila kolem sebe kolem 4 000 nejkvalitnějších žen celého světa, převážně 

indických, jejich počet i po její smrti stále roste, dnes už je to asi 5 000 sester a bratří, kteří pokračují a 

rozvíjejí dílo milosrdenství a lásky; 

- matka Tereza se nedá manipulovat kritikou bohatých chamtivců naší doby a bezchybně slouží těm 

nejpotřebnějším, místo aby pro bezcitné a ziskuchtivé podnikatele zachraňovala levné a užitečné pracovní 

síly, pracuje právě k prospěchu fyzickému, psychickému i duchovnímu těch nejohroženějších na životě; 

- rozsahu jejího díla se zdaleka nevyrovná žádné minulé ani současné charitativní dílo co se týká kvality i 

kvantity její péče o ty nejpotřebnější; 

- Misionářky lásky nevidí ve své práci prostředek obživy k pohodlnému životu, ale prostředek záchrany 

opuštěných, takže nejsou vůbec placeny za svou práci, kterou konají jako svoji jedinou a výhradní činnost; 

- k těm, které jim Bůh svěřil, přistupují s pozornou láskou a dokazují jim, že ne celá společnost je odepsala a 

naději jim přináší veškerá jejich pomoc; 

- Misionářky lásky dávají celému světu vynikající příležitost a možnost, aby svoji lásku ve spolupráci s nimi 

sdružili k promyšlené maximální pomoci na životě ohrožených dětí, nemocných i starců, k pomoci, bez které 

Kristus nikoho nepřijme do svého nebe, pokud měl zdraví, sílu a rozum pochopit, že smyslem lidského 

života je láska k člověku, která však existuje jen tehdy, je-li dokončena maximálně možnými skutky 

milosrdenství; 

- pro mladé a morálně nezkažené lidi skýtají Misionářky lásky skvělý příklad a příležitost lásky k lidem; 

- nejezděte do Indie ze zvědavosti jenom se podívat bez snahy pomoci, protože rozum nám říká, že prostředky 

vynaložené na cestu jsou potřebnější na záchranu potřebných; dnešní společnost má dost prostředků, 

abychom se přesvědčili o pravdivosti a obětavosti Misionářek lásky (knihy, filmy, atd.); účinně je připojit se 

plně k jejich dílu celoživotní služby. 

    

 

8. Jak pomáhá nejpotřebnějším naše Nadace 

 materiální podporou nejchudších v zemích třetího světa prostřednictvím Misionářek lásky, jejich 

zkušeností a jejich dobroty; 

 záchranou nenarozených dětí v České republice ohrožených na životě potraty; 

 osvětovou a publikační činností zaměřenou k záchraně a důstojnému životu těch nejpotřebnějších. 

 

8.1. Materiální podpora nejchudších z chudých v Indii 

Materiální pomoc nejchudším realizujeme průběžným získáváním finančních  a věcných darů, nákupem 

zejména zdravotnického materiálu a zasíláním velkoobjemových kontejnerů s pomocí sestrám Misionářkám lásky 

do indické Kolkaty.  
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Velkoobjemové kontejnery 

V letech 1999 - 2006 odeslala Nadace svatého Františka z Assisi do indické Kolkaty sestrám Misionářkám 

lásky matky Terezie celkem 19 velkoobjemových  kontejnerů, které obsahovaly předměty nejnutnější potřeby pro 

pomoc chudým v celkové hodnotě 34 301 571 Kč.  

Základní údaje o odeslaných kontejnerech s Vaší pomocí za rok 1999 až 2006: 
 

Pořadí 

kontejnerů 

Datum 

vypravení 

Hodnota věcí 

(Kč) 

Hmotnost obsahu 

(tuny) 

Počet 

balíků 

(kusy) 

Datum 

doručení 

1. 22. 6. 1999  450 000 3,1           184 8. 8. 1999 

2. 29. 11. 1999   767 144 5,6           410 18. 1. 2000 

3. 27. 3. 2000 1 328 775 11,0            938 24. 5. 2000 

4. 19. 6. 2000    946 127 11,3         773 29. 7. 2000 

5. 25. 10. 2000 1 230 095 10,0          1138 6. 12. 2000 

6. 11. 6. 2001 1 466 213 11,7            970 7. 8. 2001 

7. 20. 12. 2001 1 069 652 14,2 884 8. 2. 2002 

8. 13. 5. 2002 1 268 564 6,7 667 4. 7. 2002 

9. 3. 7. 2002 1 247 064 13,0 992 12. 8. 2002 

10. 4. 11. 2002 684 213 5,1 519 8. 12. 2002 

11. 1. 04. 2003 2 437 800 10,4 1063 3. 5. 2003 

12. 20. 8. 2003 2 156 186 10,0 870 27. 10. 2003 

13. 5. 11. 2003 1 578 179 10,9 1059 11. 12. 2003 

14. 19. 5. 2004 2 746 300 11,1 865 27. 7. 2004 

15. 26. 10. 2004 1 738 978 10,2 949 26. 11. 2004 

16. 10. 5. 2005 2 935 964 12,8 1241 16. 6. 2005 

17. 7. 11. 2005 2 909 774 10,3 1140 9. 12. 2005 

18. 23. 5. 2006 3 585 447 11,0 1145 26. 6. 2006 

19. 6. 11. 2006 3 755 040 10,2 1164 26. 12. 2006 

1. - 19.  34 301 571 192,8 17 076  
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Kumulativní graf - hodnota kontejnerů se postupně sčítá
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Protože práce rozdělených jednotlivců má při nejlepší vůli jen nepatrnou účinnost vzhledem k více než jedné 

miliardě dospělých a dalším dvěma až třem miliardám nenarozených dětí, ohrožených na životě, je třeba 

pracovat vědecky organizovaně, jako v každém jiném odvětví dnešní činnosti, a teprve potom se mnohonásobně 

zvýší účinnost lidské práce.    

Společně se spolupracovníky a dalšími pomocníky jsme organizovali pravidelná setkání v Brně, Praze a 

dalších městech naší republiky. Tato setkání budou pokračovat i v roce 2007, a proto uvádíme jejich program, 

abyste se mohli připojit. 

V Brně  

Naši spolupracovníci se setkávají (mimo prázdniny) každou středu od 17.00 do 20.00 hod na faře při kostele 

svatého Jakuba, Rašínova 5. V přízemí fary je zvonek s označením MISIE. Pracovnu máme v suterénu. Na 

zazvonění si pro Vás přijdeme. Další informace denně od 20.00 do 21.00 hod na telefonním čísle 543 331 527 

nebo na čísle 608 879 663 nepřetržitě (Ing. David Cichra). 

V Praze 

Pracovní setkání se konají v budově kláštera sester Voršilek v Ostrovní ulici č.p. 11 v Praze 1 každý druhý 

týden ve středu od 17.00 do 20.00 hod (mimo prázdniny). Další podrobnosti můžete zjistit telefonicky na čísle 

777 197 654 nebo 732 858 163 (RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D).  

 

       Další centra se stálými spolupracovníky jsou: Česká Skalice, Dobruška, Jaroměřice nad Rokytnou, 

Jihlava, Letovice, Mladkov, Olomouc, Ostrava, Plumlov, Prostějov, Svratka, Uherské Hradiště a Humenné v SR. 

Nabídky pomoci i z těchto míst: volejte do Prahy nebo do Brna. Za  pomoc děkujeme. 

 

 

Prosíme vás, abyste o možnostech pomáhat POVĚDĚLI VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE ve svém okolí, 

protože ohrožených na životě je na světě více než jedna miliarda lidí a další 2 až 3 miliardy nenarozených dětí 

každoročně usmrcují potratáři. A toto číslo stále roste, protože řeči o pomoci často nebývají upřímné.  

 

V roce 2006 jsme v Červeném Kostelci a v Brně naložili a odeslali do Kolkaty 2 velkoobjemové kontejnery o 

celkové hmotnosti 21,2 tuny a hodnotě 7 340 487 Kč. Misionářky lásky z indické Kolkaty nás pravidelně 

informují, kolik a kterého zdravotnického materiálu nejvíce potřebují. 

 

18. kontejner obsahoval zdravotnický materiál v hodnotě 3 585 447,- Kč, z toho: obvazový materiál, zejm. 

gázu, obvazy, pružná obinadla a vatu za celkem 2 498 178,- Kč, infúzní soupravy za 16 800,- Kč, injekční jehly a 

stříkačky, chirurgické rukavice v celkové hodnotě za 93 660,- Kč, dezinfekci do ran  Betadine za 91 850,- Kč, 

504 000 tablet vit. preparátu Spofavit za 564 110,- Kč, 40 000 tablet vitamínu C a 39 960 tablet vápníku 

v celkové hodnotě 164 609,- Kč, 1500 kg hroznového cukru Glukopur za 70 875,- Kč.  
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19. kontejner obsahoval zdravotnický materiál v hodnotě 3 755 040,- Kč, z toho: obvazový materiál, zejm. 

gázu, obvazy, pružná obinadla a vatu za celkem 2 355 422,- Kč, infúzní soupravy za 16 800,- Kč, injekční jehly a 

stříkačky, operační rukavice v celkové hodnotě za 76 268,- Kč, dezinfekci do ran  Betadine za 181 945,- Kč, 

504 000 tablet vit. preparátu Spofavit za 564 110,- Kč, 120 000 tablet vitamínu C a 48 600 tablet vápníku 

v celkové hodnotě 354 909,- Kč, 1500 kg hroznového cukru Glukopur za 70 875,- Kč, 10 kusů mechanických 

invalidních vozíků za 71 952,- Kč.  

 

Struktura 19. kontejneru 

 

Nakládku kontejnerů ve firmě Batist v Červeném Kostelci a před farou kostela svatého Jakuba v Brně 

zajistili zaměstnanci Batistu, členové správní rady Nadace a další spolupracovníci. Kamionovou dopravou a 

vlakem nebo přímo tahačem byly kontejnery přepraveny z Brna do Hamburku, tam byly o několik dní později 

naloděny. Po cca 6 týdnech přepravy byly  kontejnery odpečetěny v Kolkatě za přítomnosti  Misionářek lásky. 

Cena přepravy 1 kontejneru se pohybovala kolem 90 000 Kč. Kontejnerová doprava je v současnosti nejlevnější 

forma dopravy humanitární pomoci do zemí třetího světa. My ji zajišťujeme prostřednictvím pražské firmy 

Čechofracht. 
 

 

Příprava  na  20. kontejner  začala  v  posledním  čtvrtletí roku  2006  a  vyvrcholila jeho  odesláním 15. 5. 2007.  

Celková hodnota kontejneru byla 33  779977  660055,,--  Kč a hmotnost  nákladu byla 11 406 kg. Do kontejneru jsme 

nakoupili zdravotnický materiál v hodnotě 33  775588  009955,,--  KKčč,,  z toho: obvazový materiál, zejm. gázu, obvazy, pružná 

obinadla a vatu celkem za 2 443 660,- Kč, léčiva celkem za 1 314 435,- Kč (504 000 tablet vit. preparátu 

Spofavit, 150 000 tablet vitamínu C a 63 000 tablet vápníku, 1 500 kg hroznového cukru Glukopur, 350 l 

dezinfekce do ran Betadine a 8 500 tub masti Betadine), 2000 kusů infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, 

chirurgické  rukavice. 4 kusy mechanických invalidních vozíků.  

Podrobnosti budou uvedeny ve výroční zprávě 2007 a jsou přiloženy k letáčkům, které rozdáváme. 
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Následuje soubor fotografií s průběhem přípravy, nakládky, odeslání a doručení 19. kontejneru: 
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Vstup do Domova pro malomocné v Titagarhu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělování Vašich  darů  do ústavů sester Misionářek lásky 
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Matka Tereza, M.C., říká: „My, Misionářky lásky, musíme trpět s Kristem… Jen tak jsme schopny sdílet utrpení 

s chudými. Naše kongregace by mohla zaniknout, kdyby sestry nešly bok po boku s Kristem v jeho utrpení a 

nežily v chudobě. Přísná chudoba nás chrání. Nechceme, aby se nám přihodilo to, co jiným řádům, které na 

počátku sloužily chudým, ale pak se bezcitně obrátily k bohatým. Abychom mohly pomáhat těm, kdo nemají nic, 

musíme žít jako oni. Radikální rozdíl spočívá jen v tom, že lidé, o které pečujeme, nemají nic, protože jim nic 

jiného nezbývá, zatímco my jsme si chudobu svobodně zvolily.“  

Pozn.: Bohatství láká do řeholí příživníky. Když je jich dostatek, změní stanovy řehole ve prospěch pohodlného 

života. To je konec řehole, stává se z ní útulek pro pohodlné povaleče bez zbožnosti a bez lásky. 

8.1.1. Misionářky lásky – spolehlivé prostřednice naší pomoci 

 

Nejvíce lidí nemocných a slabých z nedostatku potravin žije v Indii: 

369,72 milionů,
38

 tj. více než každý třetí obyvatel Indie. 

A proto všechny Vaše dary pomáhají v Indii nejchudším z chudých na světě. 

Indie je jediný stát na světě, který má skvělou společnost 5 000 vynikajících 

řeholních sester a bratří.  

Indii jsme zvolili také z tohoto důvodu,  že je tam mír a právní pořádek. 

Kdybychom posílali pomoc tam, kde je válka, zmocnili by se zásilky vojáci a 

mohli by tak prodlužovat válku.  

Zásilky, které jsme s Vaší pomocí mohli odeslat, byly adresovány do indické 

Kolkaty Misionářkám a Misionářům lásky, kongregaci sester a bratří, která dnes 

čítá na 5 000 členů a kterou v roce 1948 založila dnes již blahoslavená matka 

Tereza z Kolkaty.  

Vaši pomoc sestry a bratři rozdělují s největší láskou a s největšími zkušenostmi získanými za 59 let služby. 

Misionářky lásky žijí v nejdůslednější chudobě, veškerou pomoc poskytují bezplatně a pomáhají výhradně tam, 

kde dosud nikdo nepomáhá a kde je život nejvíce ohrožen. Nepodléhají líbivým trendům (např. adopce na dálku 

sleduje svou pomocí především politické cíle).  

Máme tak jistotu, že se všechny zásilky dostanou do správných rukou a budou spravedlivě rozděleny.  

Bůh miluje stejně lidi v Africe jako v Indii. Jde pouze o to, abychom pomáhali, jak učí Pán Ježíš, jen těm 

nejpotřebnějším a jen tam, kde je zaručeno, že Vaší pomoci nebude kýmkoliv zneužito k obohacení. Také naše 

zkušenosti za 32 let této práce zaručují, že si budeme umět poradit ve složitých situacích.  

   Mezi nejubožejšími z ubohých Misionářky lásky ve třetím světě pečují zejména o: 

 odložené novorozence, které nalezly pohozené před kostely, nemocnicemi, poblíž policejních stanic či 

jednoduše odhozené do smetí. Starají se o ně v domovech, některé předávají adoptivním rodičům z celého 

světa. 

 starce a stařenky, kteří by bez jakéhokoliv zabezpečení umírali na ulicích zmučení hladem, strachem, 

opuštěností a opovržením. Sestry je přinášejí do domovů, kde je s láskou doprovázejí na jejich poslední 

cestě, nebo jich cca 50 % vyléčí. 

 malomocné, jež jejich nemoc znetvořuje a zabíjí jim tělo a vyhání je na okraj společnosti. Misionářky lásky 

je vyhledávají, léčí a zajišťují jim důstojný život. 

 nejchudší děti, pro které zakládají školy. 

 

Sestry a bratři Misionářky lásky ošetřují podle posledních dostupných údajů 1,6 milionu pacientů v 

mobilních ošetřovnách, 2 000 lidí v domovech pro umírající, bez ohledu na přírůstky a případy úmrtí, a 

pečují o téměř 2 000 opuštěných dětí. V leproseriích se léčí přes 43 000 malomocných. Přitom statistiky 

uvádějí, že jenom v Indii jsou 3 miliony malomocných, z toho jeden milion je v Kolkatě. V celém světě je, jak 

píší odborníci, okolo l miliardy nejubožejších, lidí ohrožených na životě hladem, zimou a nemocemi a ročně 

jsou usmrcovány další 2 až 3 miliardy nenarozených dětí. 

Od svého založení blahoslavenou matkou Terezou kongregace velmi věrně naplňuje příkaz Kristův: „Když 

strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani své bratry, ani své příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také 

oni nepozvali, a tak ti to odplatili. Ale když strojíš hostinu, povolávej chudé, zmrzačené, kulhavé a slepé! Blaze 

pak ti bude, poněvadž takoví nemají čím odplatit. Bude ti však odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“                                                

(Lk 14, 12-14)  

                                                                    
38

 Amodeo, Ch. Top 10 countries with the most malnourished people [10 zemí s největším počtem podvyživených lidí]. 

Geographical, December 2004. Vol. 76, Issue 12, 0016741X. 



Nadace svatého Františka z Assisi 

 

 29 

Ke každé službě je potřeba Boží pomoci a vytrvalosti. Čerpejme z odkazu matky Terezy z Kolkaty. 

Inspirujme se jejím příkladem, který hrdinně splňuje Ježíšova slova z podobenství o milosrdném Samařanovi: 

„Jdi a čiň i ty podobně!“ (Lk 10,37) 

„Co prospěje, moji bratři, řekne-li kdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho víra spasit? (Nemůže.) A kdyby 

sestra nebo bratr byli nazí a neměli na denní výživu, a někdo z vás pak by jim řekl: ,Jděte v pokoji, zahřívejte se 

a nasycujte se,‘  ale nedali byste jim, co potřebují k životu, co to prospěje?(Vůbec nic) Tak i s vírou: Nemá-li 

skutky, je mrtvá sama v sobě. …I zlí duchové věří, ale třesou se.“  (Jak 2, 14-19) 

Ke své lásce k trpícím připojme i bezchybnou organizaci pomoci, svůj rozum a zkušenosti. „Podle toho 

poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13, 35) Zachovávejme a 

rozmnožujme svoji lásku. 

Vstupenka do nebe se kupuje za tuto cenu:  

„Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. 

Neboť jsem lačněl, a dali jste mi jíst, …“   (Mat 25, 31-46) 

 

Za každý kontejner Vám i nám děkují Misionářky lásky. Připojují vždy zprávu o obsahu kontejneru, jeho 

využití a bezpečném převzetí.   
 

Poděkování Misionářek lásky za přijetí 18. kontejneru pro jejich nejpotřebnější:  
             „Co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili.“  (Mt 25,40) 

 

Misionářky lásky matky Terezy 

Bezplatná ošetřovna pro chudé 

78 A.J.C. Bose Road, Kolkata 14 

Nadace svatého Františka z Assisi                                                                        14. července 2006 

                                                                                                                  

Drazí přátelé z Nadace svatého Františka z Assisi, pozdravy z deštivé Kolkaty!  

Poslední zásilka 1145 balíků doplula bezpečně a my jsme ji mohli vyzvednout bez problémů. Bůh buď veleben. Ale 

také Vám chceme vyjádřit náš velký obdiv a vděčnost za všechnu práci, všechny těžkosti, které jste opět měli při 
přípravě této zásilky. Ať každému z Vás Bůh hojně žehná. 

Nyní jsme již začali převoz zdravotnického materiálu, chirurgických rukavic, Betadine, vitamínů, glukózy atd. do 

našich různých center pro malomocné v Indii, speciálně na prvním místě je Delhi. Máme zde velmi velké osady pro 
malomocné, kde probíhají operace a  potom rehabilitace. Takže oni vždy dychtivě očekávají zásilky, které od Vás 

přicházejí.  
Ale menší zdravotnické ambulantní stanice také potřebují tyto zásilky – speciálně ty, které pracují v blízkosti 

železničních stanic, kde leží mnoho lidí s rozsáhlými zraněními, zlomeninami atd. Brzy bude každý šťastný, protože 

přišly nové dodávky. Jednou musíte přijet do Indie, abychom Vám mohli ukázat všechna tato místa.    
Počet balíků s chirurgickými rukavicemi může být menší – potřebujeme pouze 15 až 20 krabic. Příště už neposílejte 

25 krabic, místo toho můžete poslat více vitamínu C nebo více Betadine. Toho není nikdy dost!  

Chvalme Boha a prosme za sebe navzájem – je to ohromné štěstí, máme-li podíl na lásce k Bohu v jeho  
nejchudších z chudých.   

                            Bůh Vám žehnej 

                                                     Sr . M. Andrea, M.C. 
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8.2. Záchrana nenarozených dětí v ČR usmrcovaných interrupcí 

 

8.2.1. Nadace ji realizuje: 

♠  přednáškovým programem podporujícím úctu k životu dítěte od 

početí,  

♠  pomocí matkám, nacházejícím se v tísni, ohrožující život 

nenarozeného dítěte (sociální poradenství, hledání vhodného 

ubytování, adopce, pomoc při studiu, zajištění utajeného porodu, 

kontaktování kvalitního lékaře aj.), přes telefonickou linku i osobně,  

♠ organizováním vzdělávacích vývěsek v kostelech a na veřejných 

místech, 

♠ další osvětovou a publikační činností,  aby se mohli do pomoci 

nenarozeným dětem zapojit všichni lidé dobré vůle.      

♠  finanční podporou projektů zaměřených na záchranu nenarozených 

dětí před umělým potratem, čerpanou z úročeného příspěvku Nadačního investičního fondu, který je možno použít 

jen v ČR.  
 

Ročně u nás přicházejí o život 4 až 15 milionů nenarozených dětí, které jsou usmrcovány hormonálními 

falešnými „antikoncepčními“ prostředky – pilulkami, injekcemi, náplastmi, tyčinkami, nitroděložními tělísky a 

chirurgicky. To je denně SMRT 12 689 až 42 142 nenarozených dětí. Počet zabitých dětí při umělém oplodnění 

a použitím pilulek či tělísek po styku není zveřejňován. Tuto hrůzu je třeba změnit na zachraňování nenarozených 

dětí, umožnit jim prožít svůj život a přijmout křest, mít nárok na věčný život. 

 

8.2.2. Učení katolické Církve o ochraně lidského nenarozeného života 

Papež Jan Pavel II. napsal v encyklice Evangelium vitae (Evangelium života) z roku 1995: „Mezi všemi 

zločiny, které může člověk spáchat proti životu, má záměrný potrat charakteristické rysy, kterými se stává 

OBZVLÁŠTĚ TĚŽKÝM a zavrženíhodným. Druhý vatikánský koncil jej definuje 

spolu se zabíjením dětí jako odporný zločin.  

Tak tedy autoritou, kterou Kristus udělil Petrovi a jeho nástupcům, ve 

společenství s biskupy, potvrzuji, že přímé a dobrovolné zabití nevinné lidské 

bytosti je vždy těžce nemorální. Toto učení, zakládající se na onom nepsaném 

zákoně, který každý člověk nachází světlem svého rozumu ve vlastním srdci, je 

potvrzeno Písmem svatým (srov. Řím 2,14-15), je obsaženo v církevní tradici a učí 

mu řádný a všeobecný učitelský úřad. Vědomé rozhodnutí zbavit nevinnou lidskou 

bytost jejího života je vždy špatné z morálního hlediska a nemůže být nikdy 

dovoleno ani jako cíl, ani jako prostředek k dobrému účelu. Je to totiž závažné 

porušení mravního zákona a poslušnosti vůči samému Bohu, který je jeho původcem 

a ručitelem; odporuje základním ctnostem spravedlnosti a lásky. Ve věci této mravní normy, která zakazuje přímé 

zabití nevinné lidské bytosti, neexistují pro nikoho žádné výsady ani výjimky.“ Ve složitých případech je třeba 

hledat jen spravedlivé řešení. 

 

 

„Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno rukou   

Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo a 

 bylo milováno, nejen nyní, v tomto životě,  ale navždy.“ 

            

                     (Blahoslavená Terezie z Kolkaty)                                                                                                                                                                                  
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8.2.3. Obsah přednáškového programu 

Katolíkům různých věkových kategorií a lidem dobré vůle je určena přednáška „Co nevíte o životě člověka 

před narozením“, doplněná dokumentárními filmy a besedou. Obsah přednášky: 

1. Učení katolické Církve o povinnosti chránit nenarozený život. Život člověka před narozením. Péče o 

předčasně narozené děti, operace před narozením. Proč usmrcují hormonální „antikoncepce“, nitroděložní 

tělíska, umělé oplodnění miliony a ve světovém měřítku miliardy dětí ročně? Chirurgické potraty. 

2. Následky umělých potratů na matku, otce, rodiny, lékaře, společnost, Církev.   

3. Zodpovědnost Církve, rodičů, příbuzných, lékařů, společnosti za životy nenarozených dětí. Dojde-li 

skutečně k umělému potratu (chemickému nebo chirurgickému), postihuje Církev toho, kdo jej zavinil 

skutkem či nedbalostí, automatickým vyloučením.  

4. Jak řešit sociální, zdravotní nebo jinou tíseň 

(mimoděložní těhotenství, postižené dítě, nemoc 

matky…). Příklady statečných matek, které si život 

svého dítěte vybojovaly.  

5. Prožití období vzdělávání, zodpovědný výběr 

partnera, známost.  

V roce 2006 jsme pomohli při zajišťování 42 přednášek. 

Zúčastnilo se jich  718 posluchačů ve věku 14 až 75 let.  

Přednášky vyslechly skupiny biřmovanců, žáků, 

středoškolských a vysokoškolských studentů, společenství 

matek, farníků. O tuto přednášku nás může požádat i 

jednotlivec nebo skupina osob kdekoliv na území ČR. Přednášky se konají zcela zdarma. Volejte na  telefon 567 

306 334 nebo 776 781 066.  

 

8.2.4. Pomoc  těhotným  matkám  v tísni 

●    které se mylně domnívají nebo jsou přesvědčovány,  že jediným řešením jejich tíživé 

situace je UMĚLÝ  POTRAT, 

●  které jsou k potratu donucovány psychickým nebo fyzickým nátlakem nebo  

nepravdivými informacemi od potratářů.                                                                     

Co pomáháme křesťansky řešit 

rizikové těhotenství, utajit těhotenství a porod, dokončit studium i při těhotenství, najít 

bezpečné ubytování bez nátlaku ze strany potratářů, překonat hmotnou tíseň, např.   

nedostatek kojenecké výbavičky, pomáháme zařídit adopci i pro dítě, o které se matka není 

schopna postarat atd.                                          

                             Kontakt: 567 306 334, mobil: 776 781 066, e-mail: nenarozeny.zivot@centrum.cz.      
 

8.2.5. Vzdělávací  vývěsky 

Byly rozmístěny v Brně a dalších městech. Obsahovaly: informace o pokrocích lékařské vědy při záchraně a 

péči o zdraví nenarozených nebo mimoděložním těhotenství, o záchraně dětského života před umělými potraty, 

nabídku filmů, příběhy matek, informace o babyboxech.  

   

8.2.6. Další  osvětová  činnost 

Rozesílali a umisťovali jsme letáky „Aby se mohli narodit – Hovoří doktor Diamond“, aby si je mohli čtenáři 

volně odebrat. Nabízeli jsme pomoc matkám v tísni a dalším zájemcům na nástěnkách, v hypermarketech, 

mateřských centrech.  

 

8.2.7. Příspěvek z Nadačního investičního fondu (NIF) 

Nadaci svatého Františka z Assisi byl v roce 1999 prostřednictvím Fondu národního majetku ČR poskytnut 

příspěvek z Nadačního investičního fondu ve výši 4 822 000,- Kč, a to na základě usnesení č. 413 Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR.  

 

mailto:nenarozeny.zivot@centrum.cz
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Finanční příspěvek NIF se stal pevnou součástí nadačního jmění Nadace sv. Františka  z Assisi, přičemž 

Nadace může rozdělovat pouze úroky z příspěvku, nikoli samu částku. Nadace celý nadační příspěvek uložila ve 

formě termínovaného vkladu dne 1. 12. 1999.  

 

Celkový výnos k 1. 12. 2000 činil 255 985,- Kč. Tato částka byla určena k rozdělení ve  dvou  kolech  –  

poprvé  byla  v  září  2000   rozdělena  čtyřem  subjektům  částka  ve  výši 138 515,- Kč a podruhé bylo v březnu 

roku 2001 rozděleno 96 000,- Kč. Na mzdy zaměstnanců Nadace bylo použito 21 470, Kč, což tvoří 8,38 % 

z celkové částky výnosu za rok 2000. 

 

Výnos od 1. 12. 2000 do 31. 12. 2000 byl 16 857,- Kč, výnos od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001  činil 216 528,-  

Kč  –  celkem  tedy 233 385,-  Kč.  Tato  částka  byla  určena k rozdělení ve dvou kolech  (3. a 4.). Poprvé byla v 

září 2001 rozdělena čtyřem subjektům částka ve výši 107 263,- Kč. Zbytek částky 126 122,- Kč byl rozdělen 

v březnu roku 2002 (ve 4. kole), přičemž 17 % z ročního výnosu (tj. 39 770,- Kč) bylo použito na mzdy 

zaměstnanců a proplacení faktur Nadace. 

 

Výnos od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 byl 205 068,93 Kč. Tato částka byla určena k rozdělení v 5. a 6. kole. 

V říjnu roku 2002 byla rozdělena třem subjektům částka ve výši 102 500,- Kč. V dubnu roku 2003 bylo 

rozděleno celkem 61 556,- Kč dvěma subjektům. Téměř 20 % výnosu (41 012,- Kč) bylo použito na mzdy 

zaměstnanců Nadace. 

 

Výnos od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 byl 112 084,72 Kč. 90 000,- Kč z této částky bylo rozděleno v 7. kole. 

Zbytek, tj. 22 084,72 Kč (tj. 19,7 % výnosu) byl použit na mzdy zaměstnanců Nadace. 

 

Výnos od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 byl 98 027,24 Kč. 79 000,- Kč z této částky bylo rozděleno v 8. kole. 

Zbytek, tj. 19 027,24 Kč (tj. 19,41 % výnosu) byl použit na mzdy zaměstnanců Nadace. 

 

Výnos od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 byl 114 576,07 Kč. 92 000,- Kč z této částky bylo rozděleno v 9. kole. 

Zbytek, tj. 22 576,07 Kč (tj. 19,7 % výnosu) byl použit na mzdy zaměstnanců Nadace. 

 

V rámci rozdělení finančních částek proběhlo řádné výběrové řízení a podmínky pro podávání projektů byly 

předem zveřejněny na internetu. Správní rada vybírala nejlepší projekty zaměřené na primární a sekundární 

prevenci sociálně patologického jevu interrupce. 
 

 

8.2.1.1. Grantová pravidla pro udělování příspěvků z výnosů NIF 
 

Nadační příspěvek může být poskytnut pouze nestátním neziskovým organizacím, jež jsou v souladu se 

zákonem řádně registrovány v ČR (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, 

nadace a nadační fondy). Příspěvky nejsou poskytovány fyzickým osobám. Projekt může probíhat maximálně 

jeden rok. Podporovány jsou programy zaměřené na primární a sekundární prevenci interrupce. 

 

V oblasti primární prevence Nadace podporuje: 

- výchovně vzdělávací projekty pro děti a mládež, které mají za cíl vést k odpovědnému rodičovství, a tak 

nejen působit na budoucí snížení potratovosti, ale předcházet nechtěné těhotenství, s nímž jsou spojeny 

další patologické jevy (např. CAN); 

- projekty zaměřené na vydávání osvětových publikací zaměřených na ochranu nenarozeného života. 

 

V oblasti sekundární prevence Nadace podporuje: 

- projekty zaměřené na budování a provozování azylových domovů pro nastávající matky, které se kvůli 

svému těhotenství dostaly do obtížné životní situace, ve které je ohroženo zabezpečení jejich základních 

životních potřeb, ale i potřeb dítěte (při výběru projektu jsou preferovány projekty, které klientkám kromě 

ubytování poskytují i sociální program); 

- projekty poskytující poradenské a psychoterapeutické služby pro těhotné ženy v tísni; 

- projekty na školení a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků neziskového sektoru, jež pracují na poli 

prevence sociálně patologického jevu interrupce. 

 

Podporované náklady: osobní náklady, materiálové i nemateriálové náklady, investiční náklady. 
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Dosavadní průběh rozdělování příspěvku z výnosu NIF 

 

Za rok/ 

kolo 

 

Organizace 

 

Projekt 

 

Kč 

2000 / 1 CENAP Poradna pro ženy a dívky 27 000,- 

Hnutí pro život Kronika života 15 000,- 

Sdružení Ochrana nenarozeného 

života 

Poradna pro ženy a dívky 29 015,- 

Sdružení Za dětský život Záchrana nenarozeného života – Domov pro 

dětský život 

67 500,- 

 Celkem za 1. kolo  138 515,- 

2000 / 2 Hnutí pro život Kalendář nenarozeného života 40 000,- 

Sdružení Ochrana nenarozeného 

života - Poradna pro ženy 

Propagace úcty k životu 10 000,- 

Sdružení Za dětský život Záchrana nenarozeného života – Domov pro 

dětský život        

46 000,- 

 Celkem za 2. kolo  96 000,- 

2001 / 3 Diecézní charita České 

Budějovice 

Poradna pro ženy a dívky v nouzi EVA 15 000,- 

Hnutí pro život Kalendář nenarozeného života 37 263,- 

Centrum pro rodinu a sociální 

péči  

Na cestě za láskou 15 000,- 

Sdružení Za dětský život Záchrana nenarozeného života – Domov pro 

dětský    život 

40 000,- 

 Celkem za 3. kolo  107 263,- 

2001 / 4 Oblastní charita Hradec Králové Azylový dům pro matky s dětmi 15 000,- 

Oblastní charita Klatovy Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi 20 000,- 

Sdružení Za dětský život Jihlava Záchrana života nenarozených dětí        51 352,- 

 Celkem za 4. kolo  86 352,- 

2002/ 5 Diecézní charita Brno, Oblastní 

charita Znojmo 

Záchrana nenarozeného života  

33 500,- 

Sdružení Za dětský život Jihlava Záchrana života nenarozených dětí        59 000,- 

Oblastní charita Liberec Charitní domov pro matky s dětmi v tísni 10 000,- 

 Celkem za 5. kolo  102 500,- 

2002 / 6 Sdružení Za dětský život Jihlava Záchrana života nenarozených dětí          52 556,- 

Boétheia Krizová pomoc pro ženy     9 000,- 

 Celkem za 6. kolo    61 556,- 

2003 / 7 Oblastní charita Blansko Domov pro matku a dítě – azylový dům 7 500,- 

Sdružení „Služby Dobrého 

pastýře“ 

Dům sv. Eufrasie 5 000,- 

Sdružení Za dětský život Jihlava Záchrana života nenarozených dětí 56 500,- 

Středisko křesťanské pomoci 

v Pardubicích 

Azylový dům pro  ženy a matky s dětmi 

„Paprsek“ 

16 000,- 

Oblastní charita Uherský Brod Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 5 000,- 

 Celkem za 7. kolo    90 000,- 

2004 / 8 Oblastní charita Hodonín Domov pro matky s dětmi v tísni 35 500,- 

Sdružení Za dětský život Jihlava Záchrana života nenarozených dětí 43 500,- 

 Celkem za 8. kolo  79 000,- 

2005 / 9 Oblastní charita Znojmo Domov pro matky v tísni Znojmo  10 000,- 

 Sdružení Za dětský život Jihlava Záchrana života nenarozených dětí  58 000,- 

Občanské sdružení CEMA, 

Žamberk 

Dům pro ženy a matky s dětmi v tísni – 

azylový dům 

 24 000,- 

 Celkem za 9. kolo  92 000,- 
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8.3. Osvětová činnost 

 

 Jedním z našich velkých přání je umožnit co největšímu množství lidí, aby se mohli aktivně zapojit do 

pomoci nejpotřebnějším podle svých sil a možností a aby se zachránilo co nejvíce ohrožených. Proto se snažíme 

veřejnost informovat na 10 vzdělávacích vývěskách v 5 městech ČR, tiskem letáků, články do médií, reportážemi 

v rozhlase a televizi (v roce 2006 dvě relace). Za tím účelem jsme v rámci osvěty poskytovali kvalitní přednášky i 

psané informace k pochopení této problematiky. Rozdali nebo půjčili jsme lidem dobré vůle spisy o životě a díle 

matky Terezy a její řehole (180 kusů), cca 400 kompletů složených z 28 různých informačních materiálů o 

záchraně nenarozeného života před potratáři.  

Pokud byste byli ochotni takovou nástěnku si ve Vašem okolí pořídit, jsme ochotni v rámci našich 

možností materiály ve prospěch nenarozených dětí a nejubožejších Vám zasílat. Kontaktujte nás, prosím, na 

mobilním čísle 776 781 066.        

  

Během roku jsme několikrát aktualizovali misijní leták „Pojďme spolu vykonat něco krásného pro Boha“. 

Vydali jsme ho nákladem 72 000 kusů. 
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 Misijní letáček s činností Nadace svatého Františka z Assisi 
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Červenokostelecký zpravodaj – červenec, srpen 2006 
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8.4. Jak můžete s námi spolupracovat 

 při záchraně těch nejopuštěnějších 

 lidí na světě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní možnost, jak se přidat k činnosti 

Nadace svatého Františka z Assisi, spočívá 

v pomoci při rozdávání letáků o naší práci. Tato 

práce probíhá CELOROČNĚ O NEDĚLNÍCH 

DOPOLEDNÍCH na různých místech ČR. Všechny 

příspěvky odcházejí do Indie v podobě léků, 

vitamínů a zdravotnického materiálu. Dále je možno 

pomáhat: 

 

   osobní účastí na přípravě a odesílání 

kontejnerových zásilek v pracovní skupině  

      spolupracovníků v Brně, v Praze a dalších 

městech naší republiky viz str. 21,  

   vkládáním složenek do letáčků, které jsou 

pravidelně rozdávány dobrodincům,   

 finančním příspěvkem na účet č. 

2028869399/0800 České spořitelny, konstantní 

symbol 0379, variabilní symbol 9. 

   věcnými dary (vata, gáza, injekční jehly a 

stříkačky, berle, francouzské hole, kojenecké 

lahve, ...) 

   nabídnutím letáčků lidem dobré vůle ve Vašem 

okolí,  

   překladatelskou prací, 

   podporou osvěty pro záchranu života 2 až 3 

miliard nenarozených dětí před lavinou interrupcí, 

   pomocí nenarozeným dětem ohroženým na životě 

v ČR, 

   studiem sociální a teologické literatury,   

   vysvětlováním významu skutků milosrdenství 

lidem dobré vůle a získáváním jejich pomoci   

     1 miliardě umírajících hladem a bídou, 

  další prací v Nadaci svatého Františka z Assisi.  
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9. Získávání finančních prostředků a darů 

 

 Již od roku 1998 významnou měrou pomoci nejpotřebnějším přispívá veřejná sbírka. První veřejná sbírka 

byla Ministerstvem vnitra ČR povolena pod jednacím číslem VS/3-2/3652/98-173 a vyúčtována v roce 2004. 

Osvědčení o konání veřejné sbírky na roky 2004 – 2007 vydal Krajský úřad Pardubického kraje pod č. j.: 

KrÚ/12333/2004. 

 Nadace se snaží využívat všech dostupných způsobů, jak rozšiřovat pomoc mezi lidi dobré vůle, aby jim 

umožnila podílet se na pomoci nejpotřebnějším jak finančně, tak osobně. 

 

Struktura získávání prostředků:  
 

- finanční dary  - osobním oslovením dárců pomocí propagačních materiálů, 

- dědické odkazy, 

 

- nepeněžní dary - slevy od výrobců, 

- zdarma poskytnuté služby (grafické práce, odvozy připravených zásilek),  

- dary firem (zdravotnický materiál, vitamíny, aj.),        

- věcné dary soukromých dárců, 

- ručně pletené obvazy pro malomocné. 

 

UPOZORNĚNÍ  DÁRCŮM: Při bezhotovostním převodu z Vašich účtů Vám můžeme zaslat poděkování 

s potvrzením, jen pokud vyplníte svou adresu do rubriky „Zpráva pro příjemce (Textová zpráva aj.)“. 

 

 

 

Z milých dopisů našich spolupracovníků: 
 

 

 

 

 

 

                                                          Brno 28.2.2006 

Vážená a milá 

paní Hrazdirová, 

 

jsem Vám vděčný za dopis a zprávu o bohumilé činnosti Nadace sv. Františka 

z Assisi. Jsem rád, že se můj dřívější dopis dostal do správných rukou. 

 Paní Hrazdírová, domnívám se, že to s mou dobrotou trochu přeháníte. Jsem 

křesťan a je to mou povinností pomáhat těm, kdo pomoci potřebují. Těší mě to, 

když mohu potřebným pomoci. Někdy je to až legrační. 

 Jednou v neděli šel jsem z kostela a naší ulicí stará paní na vozíčku těžko 

otáčela rukama kola aby se  dostala dopředu. Přistoupil jsem k ní a snažil se 

tlačiti vozíček. Byla tomu ráda a já jsem měl také radost, že jsem jí pomohl, 

ač se mně těžko chodí s hůlkou po těžkém úrazu na páteři. Kromě toho mám ještě 

jiné zdravotní potíže a jsem stále pod lékařskou kontrolou. 

 Milá paní Hrazdírová, žádáte mě o uveřejnění mého dopisu. Vždyť ani nevím, 

co jsem Vám psal, ovšem, prospěje-li to něčemu, budiž. Budu se snažit pomáhat, 

dokud budu moci. Mám z toho radost. Dá-li Pán Bůh, dožiji se za měsíc 94 let.  

 Moc Vás zdravím a přeji Vám za hluboký lidský přístup k potřebám druhých a 

obětavou pomoc všem potřebným hodně úspěchu a především hodně zdraví. 

                                                                                                                      

                                                    Bůh Vám žehnej    Bj. 
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9.1. Dary a poskytnuté nadační příspěvky 

9.1.1. Pomoc nejchudším z chudých 

9.1.1.1. Finanční dary 

Celková částka finančních darů  činila 6 595 261,- Kč. Snažili jsme se co nejhospodárněji Vaše peněžní i 

věcné dary zužitkovat ve prospěch těch nejpotřebnějších.  

Podle zákona č. 210/2002 Sb., o nadacích a nadačních fondech §25, odst. 2b jsme povinni uvádět seznam 

dárců, kteří nám poskytli jednotlivý dar v hodnotě nad 10 000 Kč. V následujícím přehledu neuvádíme ty dárce, 

kteří se nepřejí být jmenováni.  
 

Přehled dárců nad 10 000,- Kč: 

Jan Baránek 16 000,- 

Milan Dvořák, Sunfood, Dobruška 20 688,- 

Ing. Václav Dvořák 60 000,- 

PhDr. Jana Dvořáková 30 000,- 

Cadwork, s.r.o., Brno 25 000,- 

Fluidtechnik Bohemia, s.r.o., Brno 55 000,- 

Marie Kadlecová 12 000,- 

Michal Ondráček, Activ, Brno 20 000,- 

Alois Ondroušek 12 000,- 

Miroslav Stejskal 20 000,- 

Hana Stejskalová 15 000,- 
 

9.1.1.2. Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky určené v roce 2006 na pomoc nejchudším v celkové hodnotě 6 112 116,- Kč byly opět 

odeslány ve dvou velkoobjemových kontejnerech s charitativní pomocí sestrám Misionářkám lásky do indické 

Kolkaty. 

 

9.1.2. Záchrana nenarozených dětí 

9.1.2.1. Finanční dary 

 Celková částka finančních darů, které soukromí dárci věnovali na záchranu života nenarozených dětí, činila 

34 072,- Kč. 

9.1.2.2. Nadační příspěvky 

 Nadační příspěvky v roce 2006 na záchranu nenarozených dětí v celkové hodnotě 92 000,- Kč v rámci 

veřejně vyhlášeného Programu primární a sekundární prevence interrupce byly poskytnuty 3 projektům. 

Jednotlivé projekty jsou uvedeny pod názvem „Příspěvek z Nadačního investičního fondu“ (NIF), viz str. 31 - 33.  

  

PODĚKOVÁNÍ 

Náš velký dík patří všem, kteří v průběhu roku 2006 pomohli naplňovat poslání Nadace finančními  nebo 

věcnými dary, poskytovanými službami (odbornými konzultacemi k záchraně nenarozených dětí, grafickou 

úpravou a tiskem letáků, překladatelskou činností), obětavou prací nebo vstřícným postojem k potřebám 

nejubožejších. 

Děkujeme všem novinářům, kteří o naší práci informovali veřejnost, všem společnostem, podnikům a 

firmám, které naši práci finančně podpořily. Děkujeme také všem pracovníkům i studentům a seniorům, 

kteří v roce 2006 neváhali přijít a pomohli při nakládce kontejnerů. Mimořádný dík patří těm, kteří pomáhají 

opakovaně od začátku odesílání kontejnerové pomoci. Velký obdiv a uznání vyjadřujeme obětavé pomoci 

důchodce M. Holíka z Mladkova. Zúčastnil se sedmnácti nakládek velkoobjemových kontejnerů.     

Jejich podpora vydatně ovlivnila hodnotu naší pomoci. 
 

DĚKUJEME JMÉNEM NEJCHUDŠÍCH, JEJICHŽ ŽIVOTY JSTE ZACHRAŇOVALI.  

VAŠI LÁSKU A JEJÍ SKUTKY ODMĚŇUJE BŮH. 
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9.2. Finanční zpráva 

9.2.1. Rozpis nákladů a výnosů 

Rozpis  nákladů                                                                                                (v celých Kč)  

Služby celkem 75 916,- 

z toho:  poštovné 47 028,- 

            ostatní služby 28 888,- 

Mzdové náklady 280 683,- 

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 98 238,- 

Zákonné pojištění zaměstnanců 1 131,- 

Poplatky bankovní 27 177,- 

Nadační příspěvky celkem 6 112 116,- 

z toho: 

  dopravné za kontejnery 

 

174 616,- 

  zdravotnický materiál a jiné potřeby 5 865 895,- 

  ostatní 71 605,- 

NÁKLADY  CELKEM 6 595 261,- 

 

Rozpis  výnosů                                                                                                    (v celých Kč) 

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 6 595 261,- 

Převod z úroků NIF 22 576,- 

Úroky 4 789,- 

VÝNOSY CELKEM 6 622 626,- 

Poznámky:  

 V roce 2006 tvořily náklady související se správou Nadace 7,9 % z celkově poskytnutých příspěvků. Podle 

statutu Nadace sv. Františka z Assisi nesmí tyto náklady převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých příspěvků. 

Náklady tedy tuto stanovenou hranici nepřesáhly. 

 Celková částka vynaložená na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců byla tak jako v minulých 

letech hrazena výhradně z darů, které věnovaly soukromé osoby v roce 2006 na tento účel. Nadace 

zaměstnává 3 pracovnice, které pracují za minimální mzdu. 

 Průběžná vyúčtování veřejné sbírky za rok 2006 byla dne  12. 9. 2006 a 23. 2. 2007 předložena ke kontrole 

Krajskému úřadu Pardubického kraje. Dne 4. 12. 2006 a 21. 5. 2007 jsme od Krajského úřadu obdrželi 

potvrzení o správnosti vyúčtování. 

 Konečné vyúčtování veřejné sbírky bylo dne 18. 6. 2007 předloženo ke kontrole Krajskému úřadu 

Pardubického kraje. 

 Nadaci sv. Františka z Assisi bylo vydáno Osvědčení o konání veřejné sbírky Krajským úřadem Pardubického 

kraje pod č. j.: KrÚ/12333/2004 s platností od 8. 6. 2004  do 18. 6. 2007. Ke konečnému zúčtování byl výtěžek 

sbírky podle naléhavosti potřeb sester Misionářek lásky v plném rozsahu využit na nákup předmětů ke 

zdravotnické, sociální a vzdělávací službě a zajištění všech činností s tím nevyhnutelně spojených, v souladu 

se statutem Nadace a se zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. Pomoc byla odeslána v pěti 

velkoobjemových kontejnerech přímo do rukou Misionářek lásky do Indie. 
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9.2.2. Rozvaha 

 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení             (v celých Kč) k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006 

Hmotný investiční majetek – budovy  564 863,- 564 863,- 

Hmotný investiční majetek – pozemky 43 187,- 43 187,- 

Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -128 165,- -147 370,- 

Peníze 108 915,- 98 869,- 

Bankovní účty 5 577 315,- 5 876 056,- 

Ostatní pohledávky (Union banka) 51 007,- 51 007,- 

Příjmy příštích období, dohadné účty   

Aktiva celkem 6 217 122,- 6 486 612,- 

 

PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku                 (v celých Kč) k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006 

Vlastní zdroje celkem: 6 166 745,- 5 440 423,- 

   - Jmění celkem 6 534 850,- 5 781 163,- 

      z toho: Fondy – zdroje: 

                        - Fondy – Misie 

                        - Fondy – Nenarozený život 

                        - Úroky – NIF 

138 548,- 

 

23 972,- 

114 576,- 

-595 934,- 

-739 706,- 

34 072,- 

109 700,- 

                  Nadační jmění - rekreační domek v okrese Chrudim 608 050,- 608 050,- 

                  Nadační jmění - finanční příspěvek z NIF 4 822 000,- 4 822 000,- 

                  Vlastní jmění  966 252,- 947 047,- 

    - Neuhrazená ztráta minulých let  - 363 809,- -368 105,- 

    - Hospodářský výsledek od počátku roku - 4 296,- 27 365,- 

Ostatní přímé daně 1 440,- 720,- 

Zúčtování s institucemi (sociální a zdravotní pojištění) 10 240,- 11 338,- 

Zúčtování se zaměstnanci 17 418,- 20 160,- 

Bezúročná půjčka  1 002 533,- 

Výdaje příštích období 21 279,- 11 438,- 

Pasiva celkem 6 217 123,- 6 486 612,- 

 

9.2.3. Stav peněžních prostředků 

                                                                                                             

                                                                                                                            (v celých Kč) k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006 

Bankovní účty celkem 5 577 315,- 5 876 056,- 

z toho: Česká spořitelna a. s. 1346868389/0800 200 936,- 402 026,- 

            Česká spořitelna a. s. 5231-1346868389/0800 nad. jmění 4 822 000,- 4 822 000,- 

            Česká spořitelna a. s. 2028869399/0800 554 379,- 652 030,- 

Peníze – pokladna 108 915,- 98 869,- 

 
 

 

 

 

 

 



Nadace svatého Františka z Assisi 

 

 43 

 

10. Zpráva auditora 

 


