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1. Úvodní slovo 
Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci,  

také v minulém roce 2007 jsme se snažili díky Vaší pomoci intenzívně zachraňovat ty nejpotřebnější na světě. 
V dopise Misionářek lásky se uvádí, že kvalita Vaší pomoci je dokonalá. Horší už to je s počtem potřebných, 
jejichž životy jsme společně zachraňovali. Ti nejbohatší na světě nikdy nemají dost a jejich majetkové 
požadavky prudce rostou. Jedním z prostředků je posílat na smrt miliony a miliardy našich bližních.  

Podáváme zprávu o naší společné práci, přemýšlíme, jak zachránit co nejvíce potřebných. Lidé, kteří 
věnují vše, co dokáží ušetřit, už více přidat nemohou. Jedině když o potřebách a pomoci těch nešťastných 
poskytují všemožné informace ve svém okolí a přesvědčují další lidi dobré vůle, že mají věnovat všechny své 
síly na záchranu našich sester a bratří, kteří jsou nevinně odsuzováni k smrti tím, že se jim odeberou všechny 
prostředky, aby mohli žít. Proto se na Vás obracíme s naléhavou prosbou, abyste lidem dobré vůle ve svém 
okolí ukázali cestu, která vede k jejich i Vašemu štěstí: aby oni mohli důstojně žít a Vy abyste si dokořán 
otevřeli bránu, která vede k absolutnímu a věčnému štěstí ve společnosti Boha, jeho andělů a svatých.      

Jsou však i lidé, kteří se ještě ani nestihli narodit a už přichází smrt z rukou těch nejbezohlednějších a 
nejsurovějších na zemi. Zabíjejí je, aby se o ně nemuseli starat a rozmnožili své bohatství. Pro ty narozené 
jsme opět odeslali v roce 2007 2 kontejnery se zdravotnickým materiálem, tentokrát v ceně 7 602 147,- Kč. Jak 
si Vaší pomoci indické Misionářky lásky váží, dočtete se níže v dopise sestry Marie Andrey, Misionářky lásky 
v indické Kolkatě. K záchraně nenarozeného života jsme se podíleli na uspořádání 44 přednášek na téma Co 
nevíte o životě člověka před narozením. Svou přednáškovou činnost jsme rozšířili o informace o způsobu 
práce Misionářek lásky v Indii. Na tomto úseku byste nám pomohli, kdybyste mezi dobrými lidmi získali další 
zájemce o službu křesťanského milosrdenství, abychom počet a kvalitu těchto přednášek mohli zvýšit.   

Prosíme o další spolupráci i v následujících letech.  
                                                                                      
  Za správní radu Nadace svatého Františka z Assisi 
                                                                                                         
                       ThMgr. Dana Jarošová 
                                předsedkyně                                                                                                         

 
 
 

 
 
 
 

S vděčností se připojujeme k poděkování lékařky sestry Andrey za 20. kontejner, který Misionářky lásky 
přijaly v Kolkatě 30. června 2007 a za který Vám děkují.                                                          

                                            
                                                                                                             
 +LDM                                                                                      Kolkata, 4. října 2007 
                                                                                        svátek svatého Františka z Assisi 

Milí přátelé z Nadace svatého Františka z Assisi, milá Dano, 

dnes, ve svátek tohoto velkého světce, svatého Františka z Assisi, Vám posílám mnoho 
pozdravů s přáním všeho dobrého.  
Také bych Vám chtěla poděkovat za Vaši úžasnou práci při pomoci nejchudším z chudých, 
zejména našim malomocným pacientům... Do našich domovů pro léčení malomocných 
přichází každým dnem víc a více pacientů! 
Naše sestry vedou centra pro léčení malomocenství v 17 státech v Indii, také naši bratři mají 
mnoho těchto center. Kromě toho sestry řídí 7 a bratři 3 centra, kde se pravidelně operuje. 

Právě tato centra musíme zásobovat gázou, obvazy, vatou, desinfekcí Betadine, injekčními stříkačkami, 
jehlami, chirurgickými rukavicemi atd. – všemi těmito věcmi, které nám tak štědře posíláte. Jsem si jista, že 
Vám sestra Sudha pokaždé sděluje, jak jsme velmi vděčni za Vaši dobrotu, se kterou nám poskytujete tento 
důležitý materiál pro naše centra. 

Distribuce věcí, které posíláte kontejnerem, je již ustálená: 
-    10 center, kde se provádějí operace, dostane vždy největší podíl ze zásilky, např.: 
Shanti Nagar, Radharani, Janla, Seemapuri atd. – to jsou některá z našich úplně prvních center, kde se operuje 
a kde přijímají velké množství pacientů: každý měsíc je tam 150 až 200 operací. Potom přichází na řadu péče o 
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rány, amputované nohy nebo o obnovené ruce a ostatní plastické operace míst poškozených malomocenstvím. 
Proto každé z těchto deseti center dostane 25 až 35 krabic obvazového materiálu, 5 krabic desinfekce Betadine, 
1 až 2 krabice sterilních rukavic, 1 až 2 krabice sterilních jehel se stříkačkami a infuzními sety. Z těchto center 
dostáváme informace. Když jim zůstane nějaký materiál z předchozí zásilky, pošleme jim o 1 až  2 krabice 
méně, a zbytek dodáme na místa, kde se neoperuje, ale kam pacienti chodí týdně pouze na převazy. 

Dále je mnoho dalších center, která nás také prosí o tento materiál, proto musíme být velmi pečliví 
v rozdělování a také  jim něco poslat.  
-   Když dostaneme vitamíny, kalcium a glukózu: opět největší díl dáváme operačním centrům, a co zůstane, 
posíláme v menší míře do ostatních center. Všude jsou tyto věci velmi ceněny a jsou tak velkou pomocí, že se 
všichni neustále ptají: „Kdy přijde další kontejner???“  

Vaše zásilky jsou velmi dobré ze dvou důvodů: 
Předně – obsahují POUZE to, co je užitečné, nic nemusí být dáno stranou, jak tomu je, když nám lidé posílají 
věci, aniž by se zeptali, co potřebujeme. 
Za druhé –  všechny předměty jsou pokládány za prvotřídní, protože pro naše chudé, cokoliv přijde ze 
zahraničí, je vždy lepší než místní léčiva. Vidíte tedy, jak VELMI MNOHO jsou darované kontejnery od Vás 
ŽÁDÁNY! 

Posílám Vám názvy 10 center, kde operujeme. Víte, naše Konstituce, tzn. pravidla Misionářek lásky, nám 
nedovolují mít velké nemocnice nebo operační centra pro běžně nemocné lidi. Ti mohou najít místo kdekoliv 
jinde. Ale pro malomocné pacienty NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ NEMOCNICE – a nikde nemohou být operováni 
kvůli své nemoci, jsou tedy diskriminováni, odmítáni.  Proto matka Tereza dala do našich pravidel, že MÁME 
MÍT OPERAČNÍ CENTRA PRO MALOMOCNÉ PACIENTY. První z nich, nazvané SHANTI NAGAR, 
bylo založeno v západním Bengálsku. Místo na pozemku, který nám zde dala vláda, bylo pusté, skalnaté – ale 
byli tak laskaví, že zajistili dodávku dobré vody. Ale museli jsme to místo úplně od začátku vybudovat, 
postavit si sami cesty i domy, a pomalu, pomalu jsme vystavěli velmi pěkné léčebné středisko, kde se 
uskuteční každé dva týdny okolo 50 operací.  

Potom jsme začali stavět centra v ostatních částech Indie, blízko hlavního města DILLÍ, kde máme 
SEEMAPURI. Dále v našem sousedním státě BIHAR, kde máme RADHARANI. Ve státě ORISSA máme 
JANLA, v GUJARATU máme SURAT, v LUCKNOW máme JYOTI NAGAR. Nejnovější centrum bylo 
založeno v regionu ASSAM v NONGPOH. A všude kolem jsou naše misie, kde denně zajišťujeme jednodušší 
ošetřování a převazy, ale ne operace. 

Naši bratři MC (Misionáři lásky) také mají na starosti 3 operační centra, tj. TITAGHAR, COOCH BIHAR 
a BOKARO blízko známého Steel City (Ocelové město). 

Vidíte tedy, že jsou u nás tisíce malomocných pacientů, kteří dychtivě čekají na Vaši pomoc a jsou velmi 
vděčni, když ji dostávají, a ZDARMA! Tak krásná práce, přesně jako láska, kterou nám dává Bůh – to je 
největší DAR, a je ZDARMA! 

Jakmile Vaše zásilky dorazí, musíme je dopravit z přístaviště, a první překladiště je v Sishu Bhavan. 
Pracujeme s našimi pomocníky (spolupracovníky) celou noc, protože kontejnery nesmí ve dne zajíždět do 
města. Ihned druhý den začínáme převážet věci do našich center. Vše se veze velkými nákladními auty, která 
jsou nakládána také zde v Sishu Bhavan. Všechno musí být pečlivě spočítáno, zváženo, očíslováno atd. 
Protože tato nákladní auta překračují hranice několika států v Indii, potřebují seznam převáženého zboží a 
povolení k jejich převozu na ta vzdálená místa. Všimněte si, kolik lidí je zapojeno do této milosrdné práce pro 
Boha! 

A když dostaneme invalidní vozíky, berle, chodítka atd., jsme dvojnásob šťastni a vděčni, protože je všude 
stále mnoho pacientů, kteří potřebují tyto pomůcky. Proto nikdy neříkáme: „Nyní máme dostatek! NIKDY!“ 

Každý den prosíme Boha zejména za naše příznivce a dobrodince, a Vy jste vždy zahrnuti do těchto 
proseb. Samozřejmě prosíme, aby Vám Bůh dal sílu pokračovat v tomto díle milosrdenství po dlouhý čas! A 
prosíme, aby Vás zde na zemi naplnil svou milostí a žehnal Vám a jednou Vám umožnil podílet se na jeho 
věčné radosti a životě! Prosíme tedy, pokračujte ve Vaší práci pro lásku Ježíše k jeho chudým. A ať svatý 
František, Váš významný patron, Vám žehná s radostí, že patříte Ježíšovi, s radostí, kterou cítil a šířil na světě. 

 Ať Vám Bůh žehná. 
 sestra M. Andrea MC                                                                                                         
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2. Základní informace o Nadaci sv. Františka z Assisi v roce 2007 

 
Název:     Nadace sv. Františka z Assisi  
Sídlo:      Kameničky 112, PSČ 539 41  
Kontaktní adresa:   Svážná 4, 634 00 Brno – Nový Lískovec 
Telefon, fax:     543 331 527, denně 20 až 21 hod. 
Mobil:      608 879 663 (Ing. David Cichra) - nepřetržitě 
E-mail:      nadace.svfr@seznam.cz 
Web:                               http://artax.karlin.mff.cuni.cz/∼omelka/Nadace/ 
IČO:                          48515566 
 
Právní forma:   Nadace 
Registrace:     22. 9. 1993 Magistrátem města Brna, č. j. 63/93/NA.  
Přeregistrace:         1. 12. 1998 v Brně. Nadace je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové  
                                   pod  spisovou značkou N184.  
 
Poslání  a cíle Nadace svatého Františka z Assisi: 

• všestranně podporovat organizace, které pomáhají zachraňovat životy nejchudších 
z chudých, bezbranných a na životě ohrožených lidí, o které nejen dosud nikdo nepečuje, ale 
ti nejbohatší je posílají na smrt. 

• umožnit lidem dobré vůle, aby se do pomoci nejubožejším mohli podle svých sil a možností 
aktivně zapojit. 

 
Jak pomáhá nejpotřebnějším naše Nadace: 
� materiální podporou nejchudších z chudých v Indii prostřednictvím Misionářek lásky, jejich 

zkušeností a jejich dobroty; 
� záchranou nenarozených dětí v České republice, ohrožených na životě potratáři, rodiči, 

sdělovacími prostředky, podniky, vyrábějícími vražedné chemikálie; 
� osvětovou a publikační činností zaměřenou k záchraně a důstojnému životu těch 

nejpotřebnějších. 
 
Správní rada: 
Předsedkyně:    ThMgr. Dana Jarošová 
Členové:    Ing. David Cichra 

ThMgr. Marta Kohoutková  
Martina Studýnková 
Ing. Miroslav Štěpán  

 
Členové správní rady nevyužívají svého právního nároku na jakoukoliv odměnu za tuto práci, ale 
naopak vše, co se jim podaří ušetřit, věnují na rozmnožení finančních prostředků pro činnost Nadace.  
 
Dozorčí rada: 
Předsedkyně:   RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 
Členové:    Ing. Helena Hrazdirová  

ThMgr. Ing. Miloslava Navrátilová, Ph.D.  
 
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna a.s., pobočka Brno:  
 - č. ú. 2028869399/0800, KS 0379, VS 009 (misie),  
- č. ú. 1346868389/0800, KS 0379, VS 001 (nenarozený život) 
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3. Svět, ve kterém žijeme... 

Chudoba 
V současné době1 žije na světě přibližně 6,65 miliardy lidí.2 Podle Zprávy o lidském rozvoji3 za rok 2005 

přibližně každý pátý člověk, tj. 1,3 miliardy lidí, žije za méně než 1 americký dolar (USD)4 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 USD za den. Tedy více než 40 % naších bratří a sester žije v extrémní 
bídě, za kterou je hranice 2 USD 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 USD.5 

Výživa 
Chudoba se v první řadě odráží na nedostatku prostředků opatřit si potraviny. 850 miliónů lidí trpí 

chronickým hladem. Každý den zemře hladem 30 000 lidí, z toho 18 000 dětí. Tj. každých 5 sekund zemře 
jedno dítě hladem6. Každé čtvrté dítě je podvyživené. Polovina všech úmrtí dětí předškolního věku těsně 
souvisí s podvýživou. Dle výzkumu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)7 je zemědělská produkce bez 
problémů schopna uživit všechny lidi na světě nyní i v budoucnosti. Problém tedy tkví v distribuci potravin. 

Mezi hlavní příčiny těchto často až příliš tichých humanitárních katastrof jistě patří: 
1. Nespravedlivé uspořádání společnosti, které je často ještě zhoršováno liberálními reformami, které 

jsou vnucovány rozvojovým zemím Světovou Bankou a Mezinárodním měnovým fondem a uměle 
vyvolanou potřebou obchodovat s dalšími komoditami na světových burzách (např. s rýží a obilím). 

2. „Rozvojové projekty“ vedoucí k zadlužení chudých zemí a dotované produkce potravin zejména z 
USA a EU zničily tradiční zemědělství mnoha států. Tradiční zemědělství bylo nahrazeno 
velkoplantážemi s bavlnou, kávou, kakaem... Země se tak staly závislé na dovážených potravinách. 

3. Válečné konflikty a občanské války, často neoficiálně podporované průmyslovými státy, jejichž firmy 
těží z dodávek a zbraní a rabování přírodního bohatství. 

Průmyslové země tedy rozhodně nejsou pohádkovými dědečky, kteří ve své neskonalé dobrotě pomáhají 
svým méně schopným partnerům, jejichž obyvatelé umírají hlady. Právě naopak! Nestranní odborníci na 
rozvojovou pomoc tvrdí, že naše pomoc chudým zemím je pouze slabou náplastí na těžké rány, které od nás 
utržily. Nazvali byste dobrým člověka, který svého bližního nejdříve ožebračil a nyní mu občas dá nějakou 
almužnu, aby ulevil svému svědomí? Svědomí, které mu vyčítá, že kvůli jeho pohodlí jiní umírají ... nebo aby 
před důvěřivými lidmi zamaskoval své křivdy. 

Zatímco téměř miliarda lidí chronicky hladoví, země, které samy sebe označují jako vyspělé, si často 
nevědí rady s přebytkem jídla. Podle ekologických organizací čtvrtinu našeho odpadu tvoří potraviny, často 
dosud ani nerozbalené. Většinou vyhazujeme pečivo, dále mléčné výrobky, ovoce či uzeninu.8 V Rakousku 
průměrná rodina ročně vyhodí jídlo za téměř 10 000 Kč. Ve Velké Británii se ročně vyhodí téměř 7 miliónů 
tun jídla, což je přibližně třetina jídla.9 V USA přijde vniveč 25 až 50 % jídla.10 Pouze americké přebytky by 
nasytily celou Afriku, Francie by ze svých přebytků nakrmila republiku Kongo a Itálie všechny podvyživené v 
Etiopii. 

Dalším nebezpečím nejenom pro chudé lidi se stávají tzv. biopaliva, která stále více nahrazují tradiční 
výrobu pohonných hmot (např. v roce 2006 se v USA 16 % úrody spálilo na biopaliva11; v ČR se plánuje 
využití 20 %, tj. 1/5 celkové osevní plochy pro pěstování biopaliv12), což vede ke zvyšování ceny potravin. 
Proklamovaným cílem je alespoň částečně nahradit ropu. Propagátoři tvrdí, že biopaliva výrazně sníží 

                                                                    
1 k 2. 2. 2008 
2 http://www.worldometers.info/ 
3 Human Development Report 2005, http://hdr.undp.org/en/reports/ 
4 Tato částka se liší v jednotlivých zemích dle přepočtu parity kupních sil. Např. v Indii je to cca 0,25 USD. 
5 ILO, http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/Workingoutofpoverty/index.htm 
6 Bread for the world. http://www.bread.org/learn/global-hunger-issues/famine.html 
7 FAO, str. 9 dokumentu Food and Agriculture Organization, International Fund for Agricultural Development, World Food 

Program. 2002, ke stažení na http://www.fao.org/docrep/003/Y6265e/y6265e00.htm 
8 Lidovky.cz, Plýtváme jídlem. Tvoří čtvrtinu odpadu, 25.2.2008, http://www.lidovky.cz/plytvame-jidlem-tvori-ctvrtinu-odpadu-

dya-/ln_domov.asp?c=A080225_075009_ln_domov_hel 
9 Herald, 16.3.2007, Why a third of food goes in the bin, http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.1267128.0.0.php 
10 CNN, 22.1.2008, All About: Food waste, http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/09/24/food.leftovers/#cnnSTCText 
11 Global warming, Biofuel, http://www.global-greenhouse-warming.com/biofuel.html 
12 Zpravodajský portále, Infom.cz, Biopaliva - co dotujeme?,1.1.2008, http://www.infom.cz/clanek/biopaliva---co-dotujeme- 
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množství skleníkových plynů a navíc drobní zemědělci v chudých zemích získají z pěstování těchto „paliv“ 
příjmy, což pomůže chudým zemím. Za těchto okolností se zdá podivné, proč mají biopaliva tolik odpůrců 
zejména v humanitárních organizacích a na univerzitách, kteří označují biopaliva za další ohromnou globální 
lež. Zásadní problém biopaliv je, že podle dosud provedených studií je potřeba více energie k jejich výrobě, 
než nám poskytnou. Tedy více ropy spotřebujeme na jejich výrobu, než nám následně ušetří. Tento poměr je 
podle vědeckých studií pro etanol vyráběný z kukuřice v průměru 3,4:1.13 Nebýt obrovských dotací, produkce 

biopaliv by nemohla existovat. 
Zatímco obyvatelé vyspělých zemí toto zdražení s menšími či 

většími problémy unesou, horší na tom budou chudé rozvojové země, 
které jsou „díky rozvojové pomoci“ závislé na dovozu potravin. 
Odhaduje se, že při pokračujícím trendu by mohl počet hladovějících 
stoupnout z 850 milionů na 1 200 milionů lidí v roce 2025.14 Jean 
Ziegler, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na výživu, mluví o zločinu 
proti lidskosti.15 Obilí potřebné k proměně na etanol k jednomu 
naplnění nádrže auta vyšší třídy může poskytnout výživu jednomu 
člověku na jeden rok! Vysoce sporná je i ekologičnost těchto paliv.16 

Voda a hygienická zařízení 
Více než 1 miliarda lidí nemá přístup k nezávadné vodě (tj. bez 

chemického a bakteriologického znečištění), z nichž dvě třetiny žijí 
v Asii. Dále v roce 2002 nemělo zhruba 2,6 miliardy lidí (42 % světové 

populace) přístup k základním hygienickým zařízením. Přitom 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. Uvádí se, že v roce 2004 bylo 17 % všech úmrtí dětí do 5 let způsobeno průjmovými 
onemocněními. Průjem, cholera, virový zánět jater, tyfus, úplavice, lepra a trachom se nekontrolovaně šíří. Na 
nedostatek vody a nemoci způsobené závadnou vodou každoročně ve světě umírají 4 miliony dětí. To je 11 
tisíc dětí denně. 

Jen průjmová onemocnění jako důsledek užívání nekvalitní vody a absence hygienických zařízení zabíjejí 
denně více než čtyři a půl tisíce dětí. Je to druhá nejčastější příčina úmrtí dětí ve světě. 

Bydlení 
Podle odhadů Programu lidských sídel17 OSN (UN-Habitat) 

žily v roce 2001 ve slumech 924 milióny lidí, tj. téměř každý druhý 
obyvatel velkoměst rozvojových zemí, a tento počet neustále roste. 
Lidi vyhání do měst těžký život na venkově, který zpravidla 
zůstává stranou při plánování občanských výdajů. 

Slumy jsou chudinské čtvrti, které tvoří přístřeší z hlíny, 
rezavého plechu, hadrů, lepenky, papíru a jiného odpadového 
materiálu. V těchto čtvrtích neexistuje kanalizace, tekoucí voda či 
odvoz odpadků. Uličky jsou plné výkalů a odpadků. Slumy jsou 
ovládány mafiemi, kvete v nich obchod s drogami, dětská 
prostituce. Policie často do slumů ani nevstupuje.18 

Vzdělání 
Stále ještě více než 100 milionů dětí nemá přístup ani k základnímu vzdělání.19 Devadesát sedm procent 

těchto dětí žije v rozvojových zemích. Důvody jsou především ekonomické. Rodiny nemají prostředky na krytí 

                                                                    
13 Ivan Brezina, Biopaliva zabíjejí lidi, 9.1.2008, Neviditelný pes, http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekologie-biopaliva-zabijeji-lidi-

dox-/p_veda.asp?c=A080108_103402_p_spolecnost_wagh 
14 Werner Paczian, Obnovitelné šílenství, 29.12.2007, Ekumenická Akademie, Praha, http://www.ekumakad.cz/clanky-a-

publikace.shtml?x=2065314 
15 Edith M. Lederer, UN Expert Calls Biofuel 'Crime Against Humanity', 27.10.2007, Live Science, 

http://www.livescience.com/environment/071027-ap-biofuel-crime.html 
16 Ivan Brezina, Biopaliva zabíjejí lidi, 9.1.2008, Neviditelný pes, http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekologie-biopaliva-zabijeji-lidi-

dox-/p_veda.asp?c=A080108_103402_p_spolecnost_wagh 
17 UN Habitat: The Challenge of Slums - Global Report on Human Settlements 2003; 

http://www.unhabitat.org/pmss/getPage.asp?page=bookView&book=1156 
18 Jiří Silný, Chudinské čtvrti v Brazílii, 31. 1. 2006, Ekumenická Akademie, Praha, http://www.ekumakad.cz/clanky-a-

publikace.shtml?x=1362233 
19 UNICEF, http://www.unicef.org/girlseducation/index_bigpicture.html 

Továrna na ethanol v Jižní Dakotě 
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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 218 milionů dětí ve věku 5 až 17 let. Více než 
polovina z těchto dětí zastává práci, která přímo ohrožuje jejich zdraví. 8 miliónů dětí jsou vlastně otroci.20 Na 
obchodování s lidmi se vydělává stále více peněz a ročně upadne do otroctví více než jeden milion dětí.21 

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.22 Příkladem 
dětského zabijáka je například malárie. Této nemoci padne ročně za oběť přibližně milion dětí. Přitom je ale 
tato nemoc stoprocentně léčitelná. Ve třech případech ze čtyř stojí potřebné léky pouze 2,5 USD.23 Ale i tato 
částka zůstává pro mnoho lidí nedosažitelná. 

Rozvojová pomoc, nebo obchod? 
Mnoho současných chudých rozvojových zemí bylo dříve pod koloniální nadvládou evropských velmocí. 

To umožňovalo Evropě levný přístup k přírodním zdrojům těchto zemí. Klasický kolonialismus se však po 
druhé světové válce ukázal jako neudržitelný. Nově vzniklé státy se však ze své nezávislosti netěšily dlouho. 
Vinou „štědrých“ půjček na „rozvojové projekty“ v 70. letech, které až příliš často přinesly zemi více škody 
než užitku,24 se průmyslovým zemím opět podařilo získat kontrolu nad bývalými koloniemi. V této souvislosti 
se mluví o „neokolonialismu“, který je svým způsobem pro bohaté země ještě výhodnější než původní 
kolonialismus. Průmyslové země si na jedné straně zajistily tok potřebných surovin za nízké a kontrolované 
ceny, na druhé straně jsou však pouze obchodními partnery, kteří nemají odpovědnost za vývoj v daném státu. 

V 80. letech se ukázalo, že rozvojové státy nejsou schopny splácet své úvěry. Aby mohly dostát svým 
povinnostem, byly nuceny přijímat nové úvěry na splácení starých půjček za daleko nevýhodnějších podmínek, 
a přestože většina z nich původní dluhy z šedesátých a sedmdesátých let splatila mnohonásobně, jejich dluhy 
nadále rostly a zdroje nestačily ani na splácení úroků. Zatímco v roce 1970 dlužily rozvojové země osmdesát 
miliard dolarů, v roce 1982 to bylo už desetkrát tolik. Aktuální částka překračuje dva biliony dolarů. Dluhový 
mechanismus se stal velmi účinným prostředkem přerozdělování směrem od chudých k bohatým, odčerpávání 
nesmírných zdrojů z Jihu na Sever. V roce 2000 zaplatily chudé země 13 dolarů na dluhové službě na 
každý dolar přijatý na rozvojovou spolupráci.25 Zadlužení tak účinně zakrývá vykořisťování chudých zemí 
bohatými a naopak vytváří dojem, že ožebračené země jsou dlužníky bohatých. A tyto bohaté země jim ve své 
velké blahosklonnosti dokonce občas nějaký dluh „velkoryse“ odpustí (zpravidla však pouze takový, který by 
stejně nemohl být nikdy reálně splacen...).  

 Světové priority 

Gándhí říkal: „Na světě je dost pro všechny, ale málo pro jednoho hrabivce.“.  

Ve světě se za rok utratilo... 
v Evropě za: zmrzlinu 11 miliard USD = 183 miliard Kč 
 cigarety26 50 miliard USD = 832 miliard Kč 
 pivo27 189 miliard USD = 3 143 miliard Kč 

zmrzlinu28   7 miliard Kč 
drogy29   6,5 miliard Kč 

z toho v ČR za: 

cigarety a alkohol30   27 miliard Kč 
                                                                    
20 Anti-Slavery organization; http://www.antislavery.org/homepage/antislavery/childlabour.htm#how 
21 Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, http://www.varianty.cz/articles.php? id=59 
22 Human Development Report 2002, str. 11; http://hdr.undp.org/reports/global/2002/en/ 
23 Human Development Report 2002, str. 28; http://hdr.undp.org/reports/global/2002/en/ 
24 Tomáš Tožička, Jiří Silný, Nekonečný příběh dluhové krize, 23. 8. 2007, Ekumenická Akademie, Praha, 

http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=2036156 
25 http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=2036156 
26   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) 

27 Evropané ročně utratí za pivo 125 mld eur, 12.5.2006, http://www.brewersofeurope.org/docs/press_coverage/Byznys%2012-5-
2006.pdf 

28 Hejduk, M. Češi za zmrzlinu utratí miliardy ročně ... Mladá fronta, 21. dubna 2004, str. B1.  
29 Češi utratí za drogy 6,5 miliardy korun ročně; 16. 4. 2007, Právo; http://www.dropin.cz/zmedii.shtml?x=1994921 
30 Odhadnuto pomocí údajů o spotřebě za rok 2005 a středního počtu obyvatel v roce 2007, http://www.czso.cz/,  
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v Americe  žrádlo pro domácí mazlíčky31 16 miliard USD = 266 miliard Kč 
 zmrzlina32 23 miliard USD = 382 miliard Kč 
 přípravky na hubnutí33 35 miliard USD = 582 miliard Kč 
 alkohol a tabákové výrobky34 131 miliard USD = 2 178 miliard Kč 
v celém světě za: parfémy35 20 miliard USD = 333 miliard Kč 
 zmrzlina36 59 miliard USD = 981 miliard Kč 
 pornografie37 97 miliard USD = 1 613 miliard Kč 
 drogy38 1 000 miliard USD = 16 630 miliard Kč 
 zbraně39 1 204 miliard USD = 20 022 miliard Kč 
Celkem  2 380 miliard USD =  39 579 miliard Kč 

..., ale není dost prostředků na to, co by podle OSN stačilo k tomu ...40 

  6 miliard USD  == = 100 miliard Kč  ... aby všechny děti na světě mohly chodit do školy. 
  9 miliard USD = 150 miliard Kč  ... aby všude lidem tekla nezávadná pitná voda. 
13 miliard USD = 216 miliard Kč  ... aby nikdo nemusel hladovět, a každý člověk měl zajištěnu 

alespoň základní zdravotní péči. 
Celkem 28 
miliard USD 

= 466 miliard Kč  Celková částka 2 380 miliard sobecky vydaných dolarů by 
stačila 11krát odstranit bídu celého světa. 

(Kurz k 1. 3. 2008: 1 USD = 16,63 Kč) 

Jak dokládá tabulka, ve světě se utratí více než nepředstavitelných 2 380 miliard dolarů na věci, které 
nejenže nejsou nezbytné, ale často přímo škodí člověku a jeho bližním. Nejvíce z této sumy spolykají zbraně a 
nelegální drogy. A přitom by dle OSN41 stačilo „pouhých“ 28 miliard dolarů, aby nikdo na světě nemusel 
hladovět, všichni měli zajištěnou alespoň základní lékařskou péči a přístup k nezávadné vodě a všechny děti na 
světě mohly chodit do školy. Podle jedné z nejnovějších studií42 by pak stačily 224 miliardy dolarů ročně (ani 
ne desetina sobeckých výdajů) k zajištění jak rozvojové, tak humanitární pomoci. Tato částka by nejen 
odstranila nelidskou bídu, ale umožnila by rozvoj takového hospodářství, které by pro nejchudší přineslo 
možnosti a prostředky pro důstojnou a soběstačnou existenci. Vzhledem k rychle rostoucí celosvětové 
ekonomice by tato částka byla bez problémů pokryta, pokud by rozvinuté země věnovaly každoročně 0,7 % 
svého hrubého národního produktu (HNP) na pomoc rozvojovým zemím, jak ostatně slíbily již v roce 1970, 
ale s výjimkou pěti států (Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Švédsko) dodnes ostatní nesplnily. 

Situace v Indii 
Přestože v mezinárodních očích se Indie prudce ekonomicky rozvíjí, dopady tohoto rozvoje jsou značně 

nerovnoměrné. Zvyšování blahobytu horní desetiny se dosahuje zpravidla na úkor lidí z bývalých nejnižších 
kast (tzv. „Nedotknutelní“) a venkovského obyvatelstva. 80 % obyvatel žije za méně než 2 USD a 35 % za 
méně než 1 USD. 300 milionů lidí žije v podmínkách srovnatelných s obyvateli Subsaharské Afriky, která je 
zpravidla považována za nejchudší oblast naší planety. 

Až příliš volná „neviditelná“ ruka trhu naprosto viditelně ničí ekonomicky slabé. Běžné je vykořisťování 
námezdních dělníků zejména na venkově. K snižování nákladů se využívá dětí, které za více než 10hodinovou 

                                                                    
31 Pets in America have $40 billion spent on them by doting owners, 10.10.2007, San Francisco Chronicle, 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2007/10/10/MNNFS8O0V.DTL 
32 Údaj za rok 2006, International Dairy Foods Association (IDFA), Just The Facts: Ice Crean Sales And Trends, 

http://www.idfa.org/facts/icmonth/page2.cfm 
33 Diet Industry Is Big Business, 1.12.2006, CBS News,  

http://www.cbsnews.com/stories/2006/12/01/eveningnews/main2222867.shtml 
34 http://www.worldometers.info/ 
35 Biz/ed, The Perfume Market - A Complex Monopoly?, 30.5.2005, http://www.bized.co.uk/current/mind/2004_5/300505.htm 
36 Mark Scott, Ice cream giants locked in cold war, 28.8.2007, BusinessWeek,   

http://articles.moneycentral.msn.com/Investing/Extra/IceCreamGiantsLockedInColdWar.aspx 
37 Jerry Ropelato, Internet Pornography Statistics, http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html 
38 http://www.worldometers.info/ 
39  SIPRI Yearbook 2007 [SIPRI ročenka 2005]., s. 12. Dostupné na http://yearbook2007.sipri.org/mini/yb07mini.pdf/download (2. 

2. 2007) 
40 HDR 1998, Chapter 1, Table 1.12, str. 37. (1. 3. 2008) 
41 Human Development Report 1998 (HDR 1998) Chapter 1, Table 1.12 The world’s priorities? (annual expenditure) [Kapitola 1, 

Tabulka 1.12 Priority ve světě? (každoroční útraty)], str. 37; http://hdr.undp.org/reports/global/1998/en/ 
42 Sachs, J.D.: Can Extreme Poverty Be Eliminated?, Scientific American Magazine - September, 2005 

http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa006&articleID=000E4C4C-F093-1304-ABA283414B7F0000 
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otrockou práci, ohrožující jejich zdraví, často dostanou pouze několik rupií denně, a někdy ani to ne.43 
V důsledku hospodářského bankrotu a zadlužení více než 150 000 rolníků spáchalo sebevraždu v letech 1997-
2005.44 Ačkoliv se svět obdivuje indickému farmaceutickému průmyslu, chudý nádeník vydělávající 60 rupií 
denně, což je ještě relativně slušná mzda, by potřeboval pracovat dva měsíce, aby si koupil léky proti 
chudokrevnosti a dva roky pro antibiotika proti tuberkulóze.45 

Přestože Indie ve velkém vyváží potraviny, každý den jde spát 320 milionů jejích obyvatel hladových.46 
Kvůli nedostatečné výživě, která zasahuje z diskriminačních důvodů především dívky z nižších kast, se každé 
čtvrté dítě rodí s nízkou porodní hmotností. Každé druhé dítě do 5 let je podvyživené a šest dětí z deseti trpí 
chudokrevností.47 

V Indii žije 26 milionů sirotků, přičemž počet sirotků z důvodů nemoci HIV/AIDS se odhaduje na 
2 miliony.48 Jelikož pouze jeden sirotek z deseti nalezne útočiště v sirotčinci, na ulici žije 18 milionů dětí do 
14 let. Každé osmé dítě nikdy nenavštěvovalo školu49. Každé druhé dítě ve věku 6 – 18 let nenavštěvuje 
pravidelně školu. 

Indie byla vždy také zemí s největším počtem malomocných. I když podle údajů indické vlády je současný 
počet malomocných 100 000,50 podle nejnovější studie charitativní organizace Leprosy Relief Emmaus 
Switzerland51 je tento počet značně podhodnocen a skutečný počet malomocných se pohybuje v rozmezí 
300 000 až 700 000. V indické diecézi Jamšedpur lékařské prohlídky žáků základní školy prokázaly, že 
3 z deseti dětí jsou nemocné malomocenstvím. To je 30 % dětské populace. (Světlo, 2006) V populaci 
dospělých musí být počet malomocných ještě vyšší, protože se časem nakazí mnoho dalších lidí. Celé oblasti 
států nejsou podchyceny, protože v malých vesnicích lidé malomocenství úzkostlivě tají, aby nebyli postaveni 
mimo rodinu a společnost.  

Mnoho z těchto malomocných jen obtížně hledá pomoc, protože v roce 2005 bylo malomocenství v Indii 
oficiálně prohlášeno za odstraněné a speciální nemocnice pro malomocné jsou rušeny. Sociální stigma 
malomocenství s příchodem 21. století, se všemi jeho technickými objevy a deklaracemi lidských práv, však 
stále nevymizelo. Protože lidé své malomocenství ze strachu před reakcí okolí často skrývají, způsobuje nemoc 
deformity končetin, vyžadující amputace. Počet pacientů, kteří trpí sekundárními zdravotními problémy kvůli 
pozdě započaté léčbě, se odhaduje na 1,5 milionu.52 Nejen současní, ale i vyléčení pacienti stále trpí těžkou 
sociální diskriminací. Jsou opuštěni rodinou a přáteli, zavrženi společností. Jsou donuceni opustit domovy a žít 
v malomocenských koloniích či na ulici. 

Tváří tvář těmto neúprosným číslům si možná leckterý čtenář položil otázku: „Co já zmohu? To je přece 
tak nepatrné, tak málo…“ Ale jsme si tím opravdu jisti? Uveďme několik příkladů. Ročně umírají 4 miliony 
dětí, protože nemají přístup k antibiotikům za cca 4 Kč (0,2 USD).53 Vyléčení malárie zpravidla nestojí více 
než 50 Kč (2,5 USD). Kompletní léčba tuberkulózy stojí v rozvojovém světě 360 - 600 Kč (13 - 30 USD).54 V 
ČR se přitom utratí ročně 7 miliard Kč za zmrzlinu55, 6,5 miliardy Kč za drogy 56 a 27 miliard Kč za alkohol a 
tabákové výrobky57.  

Raoul Follereau, zachránce milionů malomocných, říkal: „Naše síly nestačí na to, abychom odstranili 
veškerou bídu světa. Jsme však schopni usušit leckterou slzu, můžeme těšit, léčit, uzdravovat. Především však 

                                                                    
43 2. 2. 2008 – 1 rupie = 0,45 Kč 
44 Sainath, P.: 1.5 lakh farm suicides in 1997-2005 (14.1.2007), http://www.indiatogether.org/2007/nov/psa-mids1.htm  
45 Srinivasan, S.: Work two years and maybe you can afford to get treated for TB, (červen 2005) 

http://www.infochangeindia.org/agenda2_03.jsp 
46 Joseph, A.: Covering the Republic of Hunger (30.1.2006), http://www.indiatogether.org/2006/jan/ajo-hunger.htm 
47 CRY (Child Rights and You), http://www.cry.org/whatwedo/didyouknow.html 
48 SHAII (Stop HIV/AIDS in India Initiative)  
 http://www.shaii.org/index.php? option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=113 
49 http://www.pitt.edu/~super1/lecture/lec21081/023.htm 
50 India Together, Leprosy nearly eliminated, challenges remain, 28.8.2006, http://www.indiatogether.org/2006/aug/hlt-

leprosy.htm 
51 Leprosy Relief Emmaus Switzerland, What is the true number of people affected by leprosy?, Bern, 24.1.2008,   

http://www.lepra.ch/lepra/e/documents/leprosy_relief_world_leprosy_day_2008.pdf 
52 Novartis Foundation for Sustainable Development, Comprehensive leprosy care in India,  

http://www.novartisfoundation.org/page/content/index.asp?Menu=3&MenuID=236&ID=524&Item=44.5 
53 The World Health Report 1995, WHO, str. 8; http://www.who.int/entity/whr/1995/en/index.html 
54 The World Health Report 1995, WHO, str. 21; http://www.who.int/entity/whr/1995/en/index.html 
55 The World Health Report 1995, WHO, str. 21; http://www.who.int/entity/whr/1995/en/index.html 
56 The World Health Report 1995, WHO, str. 21; http://www.who.int/entity/whr/1995/en/index.html 
57 The World Health Report 1995, WHO, str. 21; http://www.who.int/entity/whr/1995/en/index.html 
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můžeme učinit jednu věc: svým příkladem strhnout ty, kteří jsou větší a mocnější než my a kteří jsou ochotni 
nás napodobit.“ 

Takovým strhujícím příkladem pro všechny lidi dobré vůle byla bezpochyby matka Tereza. Ta inspirovala 
tisíce mladých žen k celoživotní službě nejchudším a její příklad nezištné lásky zasáhl srdce milionů lidí. 
Matka Tereza nás povzbuzuje následujícími slovy: „Sami cítíme, že to, co děláme, je pouze kapka v oceánu. 
Ale bez nás by tomuto oceánu chyběla právě ta naše kapka.“ 
 

4. Zodpovědnost Církve, všech věřících a lidí dobré vůle 
Láska k Bohu a k chudým je neslučitelná s bezuzdnou láskou k bohatství a k jeho sobeckému užívání. 
Svatý Robert Bellarmino, Učitel Církve, v knize Úpění holubice čili o užitečnosti slz píše: „Co učí o lakotě 

boháčů církevní Otcové:“ 

Svatý Basilius v kázání k bohatým na text Evangelia „Zničím sýpky své“ říká: „Což nejsi lupičem ty, jenž 
pokládáš za vlastní to, co jsi dostal k rozdílení? Hladovému náleží chléb, jejž ty zadržuješ; nahému košile, 
kterou máš uloženu v komoře, bosému obuv, která se u tebe sesychá, nuzným peníze, jež máš zakopány; proto 
činíš bezpráví tolika chudým, kolik bys jich mohl podělit.“ 

Svatý Ambrož říká v kázání jedenaosmdesátém: „Říkáš však: Jaká nespravedlnost je v tom, když pečlivě 
uschovám svůj vlastní majetek, aniž usiluji o cizí? Nestydaté slovo! VLASTNÍ říkáš? Co to je? Z jakých skrýší 
jsi to vynesl na tento svět? A dále: Není větším zločinem vzít majícímu, než odpírat potřebným, když bys 
mohl udělit a máš přebytek.“ 

Svatý Jeroným píše v listě k Hedibii k první otázce: „Máš-li více, než potřebuješ k výživě a oblečení, 
rozdej to a pokládej se v tom za dlužnici.“ 

Svatý Jan Zlatoústý volá v homilii třicáté čtvrté k lidu antiochijskému: „Což Bůh od nás žádá něco těžkého 
nebo obtížného? Chce, abychom proměnili v nezbytné to, co přesahuje nezbytnou potřebu; a chce, aby bylo 
dobře rozděleno to, co je uloženo nadarmo a bez užitku. A dále: Svého vlastního majetku, člověče, jsi 
správcem o nic méně než ten,  kdo spravuje majetek Církve. A  ještě dále: Nepřijal jsi k tomu, abys utrácel v 
rozkoších, nýbrž abys rozdal v almužnách; máš-li pak vůbec něco svého? Majetek chudých ti byl svěřen, ať 
jsi jej získal poctivou prací či dědictvím po otci.“ Tolik svatý Jan Zlatoústý, jenž mluví o přebytku, nikoli o 
tom, co je nezbytné pro vlastní potřebu nebo pro rodinu. 

Svatý Augustin píše ve výkladu žalmu 147: „Přebytky bohatých jsou nezbytné pro potřeby chudých; cizí 
majetek má v držení, kdo má přebytky. Týž autor říká v osmé homilii padesáté knihy homilií toto: Bůh tě 
poctívá, a jako by ti říkal: Sám dříve vezmi ze společného majetku, co postačí potřebám tvého domu; co 
zbude, dej Kristu.“ Konečně v padesáté promluvě na Evangelium svatého Jana praví: „Pro tebe jsou to 
nadbytky, ale pro nohy Páně (chudé) to jsou nezbytné potřeby.“ 

Svatý Lev volá v kázání pátém o mešních sbírkách: „Také pozemské a tělesné statky pocházejí ze štědrosti 
Boží, aby právem požadoval počet z toho, co svěřil neméně k spravování, než k držení.“ 

Svatý Řehoř praví v třetí části Správy pastýřské, v napomenutí dvaadvacátém: „Ti, kteří ani neusilují o cizí, 
ani nerozdílejí ze svého, mají býti napomenuti, aby si řádně uvědomili, že země, z níž byli vzati, je všem 
lidem společná, a proto také plodí věci k výživě pro všechny společně, a nadarmo se pokládají za nevinné ti, 
kdo si společný dar Boží přivlastňují sami pro sebe.“ 

Svatý Bernard mluví v dopise čtyřicátém druhém k Jindřichovi, arcibiskupu senskému, takto: „Nám patří, 
volají chudí, to, co rozhazujete, nám je krutě odnímáno to, co vy zbytečně utrácíte.“ Tak učí svatý Bernard. 
Nejinak učí i lepší učitelé scholastičtí. 

Svatý Tomáš, který vyniká nade všechny ostatní, totiž píše: „Věci, které někteří lidé mají v nadbytku, 
patří z přirozeného práva chudým.“ (Summa theol. II-II, otázka 66. čl. 7.) Podobně dále: „Pán přikazuje 
udílet nejen desátek, nýbrž všechny přebytky.“ (Tt. otázka 87. čl. 1. ad 4.) Konečně v komentáři ke 4. knize 
Sentencí dosvědčuje, že takový je obecný výrok theologů. (4. Sent. d. 15, 2, 4.)  

„Tolik se nám zdálo vhodným krátce citovat z nauky svatých a učených církevních otců, aby se někdo 
nedomníval, že jsem mluvil příliš stroze a přísně o sdílení majetku s chudými,“ dodává svatý Robert 
Bellarmino (z knihy Úpění holubice čili o užitečnosti slz, rádi Vám ji půjčíme).  

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 
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věčnosti. Jsou mrtvými těly, odříznutými ratolestmi z těla Církve. Ježíš rozhodl: „Pryč ode mne, 
zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům!“ (Mt 25,41) 

5. Pomoc nejchudším z chudých 

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 léčitelnými (průjem, angína, 

spalničky, záškrt), ale při nedostatku léků a peněz a ve špatných 
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, nemocní AIDS a lidé postižení dalšími nemocemi 
tropického pásma. 

 
Právě o tyto nejpotřebnější se stará bez výjimky pouze řehole Misionářek 

lásky v Indii. Těmto ohroženým skupinám věnuje Nadace svatého Františka z Assisi svou výhradní 
pomoc a pozornost.  
 

6. Blahoslavená matka Tereza - učitelka nejúčinnějšího milosrdenství v naší době 

S jakou moudrostí zorganizovala blahoslavená matka Tereza (1910 -
1997) z Kolkaty (Kolkata – od roku 2002  úřední název pro Kalkatu), 
zakladatelka řehole Misionářek lásky, pomoc Ježíšovým nejchudším 
z chudých, si dokážeme na následujících příkladech.  

Ukázky péče sester o malomocné, opuštěné děti a opuštěné umírající 
jsou vyňaty z knihy indického diplomata Navina Chawly, Matka 
Tereza. Tento životopis Vám ochotně půjčíme, pokud si o něj napíšete 
na adresu Nadace sv. Františka z Assisi, Svážná 4, 634 00 Brno, nebo 
pošlete  e-mail: nadace.svfr@seznam.cz, nebo zavoláte na telefonní číslo 543 331 527 (denně od 20 
do 21 hodin), mobil 608 879 663, 721 550 623 (nepřetržitě).  
 

MISIONÁŘKÁM LÁSKY BLAHOSLAVENÉ MATKY TEREZY V INDII SE NA OSTATNÍM SVĚTĚ NIKDO 

NEVYROVNÁ  V ZACHRAŇOVÁNÍ  KRISTOVÝCH  NEJUBOŽEJŠÍCH  PŘESNĚ  PODLE POKYNŮ PÁNA.  

 

Malomocní, její nejmilejší děti 

 Lidé postižení malomocenstvím mají velmi zvláštní postavení ve strádajícím světě matky Terezy. Mezi 
rozvojovými zeměmi je sotva nějaká, kde by Misionářky lásky neměly alespoň jednu stanici pro malomocné. 
V některých zemích jich je i několik. Matka Tereza upřednostňuje, aby se tato centra zakládala mimo hranice 
města. Zčásti proto, že skupiny malomocných nejsou ve městech vítány, zčásti, že když jsou trochu v ústraní, 
mají méně příležitostí odjet do města a žebrat o almužnu. 
 Džehangir, muž na prahu středních let, pocházející ze státu Bihár, mi řekl: „V posledních devíti letech jsem 
se vrátil domů jen jednou. Vkrádal jsem se do svého domu jako zloděj. Nemohl jsem připustit, aby mě lidé 
z vesnice viděli. Můj otec plakal. Žena se ke mně ani nepřiblížila. Jen dvě malé dcery mne objímaly a líbaly. 
Ještě se nenaučily mít strach. Toužím se vrátit, ale musím je nechat, aby vedli normální život. Kdyby 
se ve vesnici proslechlo, že mám malomocenství, kdo by se oženil s mými dcerami?“ 
 V slavnostní řeči matka Tereza říká: „Malomocenství není trestem, může být velmi krásným Božím 
darem, pokud ho dokážeme využít. Můžeme se tak naučit milovat ty nemilované a nechtěné; nejenže jim 
poskytneme materiální podporu, ale že je rovněž přesvědčíme, že i oni jsou užiteční, že mohou také něco 
dělat, protože cítí, že jsou milováni a chtěni, že mohou sdílet radost ze vzájemné lásky. 
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 Pečujeme o tisíce malomocných pacientů; v Indii, Africe a na Středním východě se staráme celkem 
o 158 000 malomocných. Každé vánoce pro ně připravujeme speciální hostinu. Vzpomínám si (při jedné 
takové příležitosti) na těžce postiženého muže, který seděl vedle mě. Když jsem mu řekla, že malomocenství 
není trestem, začal mě tahat za sárí a říkal: ‚Řekněte to znovu, řekněte to znovu.‘ Dotkla jsem se jeho srdce, 
protože pocítil: ‚Jsem milovaný, jsem chtěný.‘ To je to, co od nás naši malomocní bratři a sestry potřebují. Je 
pravda, že jim musíme dávat léky, to všechno skutečně musíme dělat. Je to přirozené, ale tou nejúžasnější věcí 
je vyvolat v nich pocit, že jsou chtěni, že jsou milováni. 
 Vládní představitelé se ke mně chovají všude velmi dobře, na Středním východě, v Africe i v Indii. 
Obzvláště v Indii mi poskytují půdu k rehabilitaci těchto lidí. Zde v Dillí máme krásné místo v Símapuri, kde 
přijímáme velmi těžce postižené případy z ulice. Dnes jich nevidíte na ulicích v Dillí tolik, jako tomu bývalo 
dříve. Snažíme se získat celou rodinu společně. Na některých místech nakupujeme stavební materiál, takže si 
mohou postavit vlastní domy. Za stavbu jejich vlastního domu jim platíme. Mají vlastní obchody, vlastní malé 
školy a pozemky, a tak mohou mít pocit, že někým jsou. 
 Myslím, že to je ten nejlepší lék, přimět je, aby cítili, že jsou také vyvolení. A musím říci, že máme mnoho 
lidí, kteří nabízejí své služby. Přicházejí lékaři, aby postižené lidi operovali. Jak víte, dítě narozené 
do malomocné rodiny není malomocné. A tak v každém rehabilitačním centru máme dětský domov, a jakmile 
se dítě narodí, dříve než je matka může políbit, odneseme dítě pryč. Rodiče mohou dítě navštěvovat, ale nesmí 
se ho dotýkat, dokud se nedokáže postavit. Mnohé děti našich malomocných pacientů dnes už vyrostly, některé 
studují, pracují, provdají se nebo ožení a začnou vést spořádaný život bez stopy po onemocnění. Jsou si 
vědomy, že mohou být v pořádku. Díky Bohu je lidé přijímají znovu do práce, jakmile můžeme prokázat, že už 
nejsou nakažení. 
 V Titagarhu, poblíž Kolkaty, pro nás malomocní tkají sárí (která nosí Misionářky lásky), vyrábějí všechno 
ložní prádlo a další věci pro naše domovy. Energie se navrací do jejich životů, protože jsou znovu užiteční, teď 
mohou také něco vykonat, protože se cítí milovaní a potřební a mohou sdílet radost ze vzájemné lásky. 
 Bůh je k nám velmi dobrý, když nám nabízí tyhle krásné příležitosti. Je skvělé vidět rodiny pohromadě, jak 
žijí společně, znovu je spojit, umožnit jim radost ze života. 
 Musíme se zbavit strachu. Je zde jedna krásná věc, kterou chci, abyste všichni dělali. V Dillí máme 
mobilní ošetřovnu. Umožněte malomocným pacientům kontakt se sestrami, aby mohli okamžitě dostat léky. 
To je ta největší láskyplná služba, kterou můžete malomocným prokázat, když je zkontaktujete s kýmkoli z lidí 
nebo organizací, které nabízejí malomocným tuto pomoc, nebo s našimi sestrami. A pokud si někdo 
z přítomných přeje navštívit naše domovy v Símapuri, jste vítáni. 
 Povzbuďme malomocné pacienty, aby přišli co nejdříve a dostalo se jim tak včasné léčby. Když k nám 
pacient přijde, nedotkneme se ho, dokud nepřivede celou rodinu. 
 Celou rodinu vyšetříme a rozhodneme, kdo musí dostat léky a tak dále. To je krásný způsob, jak projevit 
skutečnou lásku. Pamatujme, že Bůh chce, abychom milovali jeden druhého, protože on miluje jednoho 
každého z nás. A když zemřeme a vrátíme se zpátky domů k Bohu, bude platit znovu totéž: „Byl jsem hladový, 
dal jsi mi najíst. Byl jsem nahý, dal jsi mi šaty. Byl jsem bez domova, přijal jsi mě k sobě, to vše jsi dělal pro 
mne.“ 
 A kde tato láska začíná? Ve vašem vlastním domově, u vaší vlastní rodiny, u vašeho vlastního souseda 
v nouzi, ve vašem vlastním městě, ve vaší vlastní zemi. A proto společně prosme Boha. Musíme se tomu opět 
naučit. Jsme indickými rodinami, jsme sjednocenými rodinami, jsme prosícími rodinami. Pro rodinu je 
důležité, aby zůstala pohromadě a společně se u Boha přimlouvala.  
 V Jemenu, což je výhradně muslimská země, jsem požádala jednoho místního boháče, aby tam postavil 
mešitu. Lidé potřebovali místo, kde by mohli prosit Boha o pomoc. Řekla jsem mu: ,Ti všichni jsou tvoji 
muslimští bratři a sestry. Potřebují místo, kde se mohou setkat 
s Bohem.‘ 

Na Západě je osamělost, kterou nazývám malomocenstvím 
Západu. V mnoha směrech je horší než chudoba našich lidí 
v Kolkatě. Malomocenství je nepochybně strašná nemoc, ale není tak 
hrozná, jako pocit, že se člověku nedostává lásky, že je nežádoucí 
nebo opuštěný. Krajní osamělost, se kterou jsem se setkala 
u některých lidí v bohatých zemích, je horší než lepra. Před časem 
přišel do našeho domu v New Yorku jeden velmi bohatý muž. Řekl 
mi: ,Přijďte nás navštívit, prosím vás. Jsem napůl slepý, mé ženy se 
zmocňuje šílenství, děti jezdí po světě a na nás si ani nevzpomenou. 
Oba se ženou umíráme samotou. Tolik toužíme po tom, abychom 
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kolem sebe slyšeli nějaký lidský hlas.‘ Ten člověk měl spoustu peněz, ale byl nešťastnější než nějaký chudý 
malomocný v Indii.  

Jim nepomůže finanční pomoc matky Terezy ani prázdné popovídání, protože víra beze skutků je mrtvá a 
zachránit člověka dokáže jen živá víra. Bez ní nemůže pomoci ani matka Tereza. Zkažené dospělé děti nedokáží 
milovat své rodiče, protože ani ony nepoznaly u svých rodičů lásku k potřebným. Mohla by je zachránit jenom 
vděčnost cizích lidí, kterým by prokázali milosrdenství. 

Chudí lidé v Kolkatě se podělí. „Znám šestičlennou rodinu, která hladověla, dokud ji naše sestry 
neobjevily. Sestry daly té ženě trochu rýže. Ona ji nejprve rozdělila na dvě porce a dala polovinu další rodině, 
která také neměla co jíst. Nepřekvapilo mě, že se rozdělila. Překvapilo mě, že o tom věděla.  
 A tak poděkujme Bohu za to, že nám dal tuto krásnou příležitost, abychom byli společně, abychom 
společně prosili Boha za naše chudé bratry a sestry. Díky Bohu, že vy i vaše rodiny jsou zdravé a mohou 
se radovat ze života, a přimlouvejme se u Boha za naše malomocné pacienty.“  
 „Pokud dokážete odstranit strach, uděláte velký kus práce. Je to obrovská věc. Myslím, že tato kniha 
vyvolá důvěru u mnoha lidí a překoná strach, který jsme celé ty roky měli; abychom jim pomohli získat 
skutečný pocit, že Bůh pro ně dělá něco krásného, že si také mohou připadat jako obyčejní lidé, dělat obyčejné 
věci a žít obyčejný život.“ (k N. Chawlovi, autorovi nové knihy o malomocenství) 

Péče o opuštěné děti v dětských domovech Shishu Bhavan 

 Tyto domovy jsou plné veselých, hrajících si dětí, jsou tam barevné závěsy, pestré plakáty na stěnách 
a podlahy poseté hračkami. Děti mají na sobě nejrůznější oblečení, jehož fazóna a velikost závisí na zručnosti, 
s jakou je obnošené šatstvo přešíváno. Smích se ozývá neustále. Ústav obvykle spravuje jedna nebo dvě sestry, 
kterým pomáhá několik novicek a shluk dobrovolníků. Batolata reagují na návštěvníka, jak se dá očekávat. 
Některá si hrají dál, aniž by si ho všimla, jiná se cupitají schovat za nejbližší šaty nebo sárí, zatímco ta 
družnější přijdou blíž, aby je „strýčkovi“ představili, aby se nechala vyfotografovat nebo pochovat.  
 „Nemohu jim poskytnout stejnou lásku jako skutečná matka,“ říká matka Tereza, „ale nikdy dítě 
neodmítnu. Nikdy. A žádné. Každé dítě je převzácné. Každé stvořil Bůh.“ 
 Jednoho časného lednového rána roku 1975, když byla ještě tma a chladno, protože zimní rána v Kolkatě 
kupodivu taková bývají, zastavila kolová rikša v Nirmala Shishu Bhavan v ulici Lower Circular Road. 
Vystoupila z ní asi třicetiletá žena nesoucí v náručí čtyř nebo pětileté dítě. Ovinula svůj šál těsněji okolo 
chlapce a pevně ho k sobě přitiskla, jako by to bylo naposledy. Na chvíli se zastavila. Potom zatáhla za řetěz, 
který rozezněl starý zvonek uvnitř domu. Sestra téměř okamžitě otevřela boční dveře a zavedla ji do malé 
oddělené místnosti poblíž vchodu. Tam žena váhavě vypověděla svůj tragický příběh. 
 Její syn se narodil s mnoha problémy. Téměř od prvního dne ona a její manžel začali navštěvovat jednu 
veřejnou nemocnici a kliniku za druhou. Před dvěma roky její manžel tragicky zahynul a ona zůstala s dítětem 
sama. Lékaři jí řekli, že nemohou už nic víc udělat. Pracovala jako pradlena pro několik domácností a s prací 
začínala za svítání. Neměla kde nechat své dítě během dne. Zkoušela dokonce nedaleké jesle, které si jen sotva 
mohla dovolit, ale oni nepřijmou zodpovědnost za nemocné dítě. Minulý týden jí jedna z dam, pro které 
pracuje, řekla o matce Tereze a poradila jí, aby vzala své dítě do Shishu Bhavan. Matka Tereza byla její 
poslední útočiště. 
 Sestry brzy zjistily, že Bapi, jak se chlapec jmenoval, trpí roztroušenou sklerózou. Páteřní atrofie mu 
nedovolovala udělat ani ten nejmenší pohyb. Nedokázal se otočit na bok nebo se poškrábat. A aby to bylo ještě 
horší, byl hluchoněmý. Mohl komunikovat pouze svýma velkýma výmluvnýma očima: oči mu zářily, když byl 
šťastný; když byl smutný, jeho tvář zrudla a po tvářích se mu koulely slzy. Na otázky odpovídal tak, že široce 
otevřel ústa a škubavě vzdychal. Sestry se horlivě učily, jak interpretovat Bapiho „jazyk“. Začaly rozumět, kdy 
si chce sednout nebo lehnout, kdy potřebuje na toaletu nebo kdy chce, aby ho posadily do kolečkové židle. 
Věděly, kdy je spokojený, a když nebyl, dokázaly předejít jeho slzám. Bylo pro ně jen přirozené, že začaly být 
k Bapimu stejně ochranářské jako k těm nejslabším dětem, které měly ve své péči. 
 V průběhu let jsem Bapiho několikrát zahlédl. Poprvé jsem ho uviděl, když mu bylo asi osm let, dítě 
s krásným obličejem a dlouhými černými řasami. Sestry mu opatrně podávaly tekutou stravu. Když jsem asi 
po půl hodině odcházel z místnosti, krmení stále ještě pokračovalo. Znovu jsem ho viděl přibližně po dvou 
letech. Toho rána se právě pokoušel „rozmlouvat“ se sestrami, a jak mluvil, celá jeho postava se divoce 
zmítala, až jsem se bál, že spadne z invalidního vozíku. Dověděl jsem se, že ho matka přestala navštěvovat. 
Sestry se domnívaly, že zemřela. Od té doby jsem ho vídal asi dvakrát nebo třikrát do roka. Znovu jsem ho 
viděl krátce po jeho čtrnáctých narozeninách. Byl stále v místnostech plných veselí v horním poschodí, kde 
sestry neúnavně bděly u nedonošených a těžce nemocných dětí. To bylo naposledy, kdy jsem ho spatřil. 
 Když jsem v říjnu 1991 navštívil Nirmala Shishu Bhavan, abych pořídil nějaké fotografie, nenašel jsem ho 
na jeho obvyklém místě. Tehdy jsem se dověděl, že Bapi zemřel. Sestry mi řekly, že se u něho objevil těžký 
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kašel a horečka. Odmítal cokoli sníst. Jen s velkými obtížemi ho dokázaly přesvědčit, aby vypil trochu mléka. 
Lékaři, kteří ho ošetřovali, se nakonec vzdali naděje. Ráno 28. července Bapi zemřel. Ve svém zármutku mi 
sestry ukázaly několik Bapiho fotografií, které byly v průběhu let pořízeny. Ten úplně poslední snímek byl 
pořízen těsně předtím, než jeho tělo odvezli do Kálíghátu ke kremaci, neboť Bapi byl Ind. Byl na něm 
zahalený věnci z měsíčků. Kolem něho stály truchlící sestry a děti z Nirmala Šišu Bhavan. 
 Ačkoli matka Tereza skutečně říká, že se může postarat o všechny nechtěné děti světa, je to zcela jistě 
nemožné. Stovky dětí v Indii jsou stoupající měrou dávány k adopci. 
Chlapci, kteří jsou pro adopci příliš staří, se posílají do chlapeckých 
domovů, které provozuje bratrská větev této kongregace. Zde získají 
vzdělání, vyučí se řemeslu a bratři jim pomáhají sehnat zaměstnání. 
„Pokud dítě není adoptováno, například starší děti nebo bratr 
se sestrou, kteří by neměli být odděleni, obvykle získáme pro jejich 
vzdělání sponzora. V Indii i v zámoří máme tisíce dětí, jejichž vzdě-
lání financují sponzoři,“ řekla matka Tereza. 

Děti si celkově vedou velmi dobře. Mnohé jsou schopné studovat 
na univerzitách. Pro dívky, které nemají studijní předpoklady, 
se hledá manžel. Matka Tereza je dost realistická, aby dala každé 
z nich malé věno: několik sárí, nádobí, nábytek a trochu peněz na bankovní účet, který je otevřen na její jméno. 
Kdyby se nedržela této indické zvyklosti, bylo by těžké dívky provdat. Bezpočet dívek z domovů Shishu 
Bhavan se dobře usadil a mají vlastní spokojené rodiny.  

Domov pro opuštěné umírající Kálíghát 

 Pokaždé když vstupuji do Kálíghátu a pozoruji deset i víc dobrovolníků při tvrdé práci, bez výjimky si 
vzpomenu na to, co o nich matka Tereza řekla, když jsem ji sem poprvé doprovázel. „Podívejte na naše 
dobrovolníky, kteří zde pracují. Pocházejí z celého světa. Pracují (ve svých zemích), aby si vydělali peníze, 
a pak přicházejí sem, aby sloužili druhým. Sami si všechno platí, protože my jim nedáváme nic. Často 
zůstanou dva nebo tři měsíce.“ Být neustále na všech čtyřech a drhnout podlahu, měnit ložní prádlo, uklízet 
močí promočené postele, krmit nebo podpírat nemocné lidi v Domově pro umírající, ve městě, které by možná 
jinak ani nenavštívili, bylo tohle součástí jejich bhagji, jejich osudu? 
 „Proč jsem tady?“ zeptal se Eamon Butler řečnicky. „To je otázka, kterou jsem si kladl každý den během 
uplynulých šesti týdnů. Mohl bych být doma v Irsku a užívat si společenského života za peníze, které 
vydělávám. Je to těžké několika slovy vysvětlit.“ Chvíli jsem pozoroval tohoto jedenatřicetiletého tesaře, jak 
se snaží udělat trochu pohodlí jednomu starému muži. Oholil ho a vyměnil mu ložní prádlo. Muž vzápětí postel 
zašpinil a Butler ji znovu vyčistil a převlékl ho. Nemohl být jemnější. „Matku Terezu jsem viděl poprvé při 
jedné televizní besedě. Muž, který s ní dělal rozhovor, neměl daleko k slzám. To mě pobídlo, abych si koupil 
lístek do Kolkaty. Udělal jsem vše, co bylo třeba, a sehnal si vízum. Čtyři dny před odletem jsem zbaběle 
couvnul a celou věc zrušil.“ O čtyři roky později to konečně dokázal. „Když jsem přijel, sestra Josepha 
Michaela mne požádala, abych šel do Kálíghátu. Přejel mi mráz po zádech. Nikdy jsem nepracoval 
s umírajícími lidmi. Sestra řekla, ať tam jdu na půl dne a uvidím. 
 Jakmile jsem vstoupil, pocítil jsem zvláštní milost, která mi pomohla vyrovnat se s tím, co jsem viděl. 
Během týdne jsem byl schopen podpírat umírající lidi, omývat mrtvé, něco, co jsem si nikdy ani ve snu 
nedokázal představit. Nyní pohlížím na smrt v jiném světle - jako na znovuzrození, posmrtný život, jako 
na ,návrat domů‘, na ,prazáklad‘. Tělo odchází, duše a poklidný mír zůstává. Já sám jsem smířený se smrtí. 
A kromě toho vidím některé krásné věci na životě. Jaké jsou lidské bytosti, jak se lidé na ulicích starají jeden 
o druhého, způsob, jakým zde v Kálíghátu pečují o nemocné, 
a lásku sester. Hodně z nás spolupracovníků cítí zklamání, když 
se vrátíme do světa plného materialismu. Říkám si, že nechám 
tuto bolest a utrpení zdejší chudoby, aby mnou pronikly tak 
hluboce, že se budu chtít změnit.“ 
 Chudí lidé dokáží být velmi šlechetní. Snehlata je sužována 
jak rakovinou, tak tuberkulózou. Minulý týden našla jedna sestra 
pod jejím polštářem několik sušenek. „Ty jsou pro moje děti,“ 
vysvětlovala. „Až přijde v neděli moje sestra na návštěvu, pošlu 
je po ní.“ Schovala svůj vlastní příděl sušenek pro svoje děti, 
protože neměla nic jiného, co by jim mohla dát. Sestra Suma jí 
řekla: „Snehlato, sněz si své sušenky. Slibuji, že až přijde tvoje 
sestra, nějaké sušenky tvým dětem pošlu.“ Snehlata odpověděla 
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zakroucením hlavy a sestra jí neodporovala. Pochopila, že Snehlatin projev lásky by nebyl úplný, kdyby 
neobětovala jedinou věc, kterou může dát. Když přišla její sestra a Snehlata po ní poslala osm sušenek, které 
ušetřila, byl to, jak později vyjádřila matka Tereza, když jsem jí tento příběh vyprávěl, „dar, který až zabolí“. 
Sestry potom zjistily, že to ani nebyly Snehlatiny vlastní děti. Její manžel ji zavrhl pro jinou ženu a tyto děti 
patřily jeho druhé manželce. 
 Vzpomněl jsem si, jak mi matka Tereza před několika lety vyprávěla, že našla nějakou ženu ležící 
na skládce odpadků, která blouznila v horečce. Nebyla to její horečka ani to, že umírá, co jí zlomilo srdce. 
Byla to skutečnost, že ji sem odhodil její vlastní syn. Matka Tereza ji vzala do Kálíghátu, kde ji omyla 
a očistila. Požádala ji, aby svému synovi odpustila. Matce Tereze trvalo dlouho, než ji přesvědčila, ale nakonec 
mu skutečně odpustila. Jak ležela v náručí matky Terezy konečně smířená sama se sebou, poprvé se usmála 
a potom zemřela. Poslední slova, která řekla matce Tereze, byla: „Děkuju vám.“ Matka Tereza si vzpomíná, 
že to byl jeden z nejkrásnějších úsměvů, kterého se jí kdy dostalo. 
 
7. Pomoc Nadace svatého Františka z Assisi nejchudším z chudých v roce 2007 

1. Nákup, příprava a odeslání zdravotnického a dalšího materiálu ve dvou velkoobjemových 
kontejnerech řeholi Misionářek lásky (Kolkata, Indie)  

2.  Záchrana nenarozených dětí 
-   přednášky, vzdělávací vývěsky, nabídka informačních materiálů, pomoc těhotným ženám v tísni,  
- poskytnutí nadačních příspěvků (podpora projektů v rámci programu „Prevence sociálně 

patologického jevu interrupce“) 

3. Osvětová činnost – provoz internetových stránek, přednášky o práci Misionářek lásky v Indii, 
vzdělávací vývěsky, nabídka letáků. 

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

v Praze. Na setkáních jsme připravovali jednotlivé balíky se zdravotnickým materiálem, třídili a 
připravovali dary k přepravě kontejnerem, čistili a opravovali poskytnuté zdravotnické pomůcky pro 
chůzi (berle, chodítka, invalidní vozíky), třídili, čistili a balili pletené obvazy a kojenecké lahve, do 
informačních letáků jsme vkládali složenky a děkovné dopisy od Misionářek lásky. Přípravných prací 
se pravidelně účastnilo asi 15 spolupracovníků. 

Aby člověk vytrvale pomáhal trpícím, je nutné si stále uvědomovat pravdu o jejich krutém životě 
v bídě. Společně jsme četli knihu o životě a práci Misionářek lásky v Indii (N. Chawla, Matka 
Tereza).  

Tato setkání budou pokračovat i v roce 2008, a proto uvádíme základní informace, abyste se k této 
práci mohli připojit. 

Brno  
Naši spolupracovníci se setkávají (mimo školní prázdniny) každou středu mezi 17. až 20. hodinou 

v suterénu fary kostela svatého Jakuba, Rašínova 5. Další informace denně od 20 do 21 hod na telefonním čísle 
543 331 527 nebo na čísle 608 879 663 nepřetržitě (Ing. David Cichra). 

Praha 
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 do 20 hod (mimo školní prázdniny). Další podrobnosti můžete zjistit telefonicky na 
číslech 777 197 654, 732 858 163 (RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.).  

    Další centra se stálými spolupracovníky jsou: Česká Skalice, Dobruška, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Jihlava, Mladkov, Olomouc, Ostrava, Plumlov, Prostějov a Svratka. Nabídky pomoci z těchto a dalších míst 
volejte do Brna nebo do Prahy.  Za pomoc děkujeme. 

 
V roce 2007 jsme odeslali pro indické nejchudší z chudých humanitární pomoc ve 
2 velkoobjemových kontejnerech.  
20. kontejner byl odeslán z Brna 15. května 2007 a Misionářky lásky v Kolkatě jej převzaly 15. června 2007. 
Kontejner obsahoval zdravotnický materiál (11,4 tun) v hodnotě 3 797 605 Kč, z toho: obvazový materiál, 
zejména gázu, obvazy, pružná obinadla a vatu celkem za 2 443 660,- Kč, infúzní soupravy za 16 800,- Kč, 
injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice v hodnotě 60 380,- Kč, dezinfekci do ran Betadine (roztok a 
mast)  za 427 815,50 Kč, 504 000 tablet vitamínového preparátu Spofavit za 564 110,- Kč, 150 000 tablet 
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vitamínu C a 63 000 tablet vápníku v hodnotě 272 400,- Kč, 1500 kg hroznového cukru Glukopur za 70 875,- 
Kč. 
21. kontejner byl odeslán z ČR 27. listopadu 2007, Misionářky lásky jej převzaly  v Indii 11. ledna 2008.  
Kontejner obsahoval zdravotnický materiál v hodnotě 3 804 542,- Kč, z toho: obvazový materiál, zejména 
gázu, obvazy, pružná obinadla a vatu celkem za 2 175 504,- Kč, infúzní soupravy za 16 800,- Kč, injekční 
jehly a stříkačky, operační rukavice v celkové hodnotě za 76 268,- Kč, dezinfekci do ran Betadine (roztok a 
mast) Betadine za 516 800,- Kč, 504 000 tablet vitamínového preparátu Spofavit za 564 110,- Kč, 150 000 
tablet vitamínu C a 50 800 tablet vápníku v celkové hodnotě za 255 519,- Kč, 2 250 kg hroznového cukru 
Glukopur za 141 075,- Kč a 6 mechanických invalidních vozíků za 9 475,- Kč. 
 

Obsah 21. kontejneru podle finanční hodnoty 

Injekční jehly
26 750,- Kč

Calcium a Vitamin C
255 519,- Kč

Dezinfekce do ran (Betadine)
516 800,- Kč

Fixa crep   
54 308,- Kč

Obinadlo hydrofilní pletené
423 675,- Kč

Ostatní zdravotnický materiál 
získaný darem od jednotlivců (ručně 

pletené obvazy pro malomocné, 
gáza, pružná obinadla, pleny, 

injekční jehly, stříkačky, kojenecké 
lahve a berle
48 991,- Kč

Netkané sterilní kompresy
47 278,- Kč

Sterilní gáza
59 010,- Kč

Obvazová vata vinutá
25 620,- Kč

Netkaná textilie - role
73 332,- Kč

Nesterilní gáza
1 355 694,- Kč

Operační rukavice
24 948,- Kč

Injekční stříkačky
24 570,- Kč

Spofavit
564 110,- Kč

Pružná obinadla
44 688,- Kč

Tampony z buničité vaty
857,- Kč

Mechanické invalidní vozíky a 
chodítka

9 475,- Kč

Infúzní soupravy
16 800,- Kč

Glukopur – hroznový cukr
141 075,- Kč
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Pomoc dopravená kontejnery v letech 1999 až 2007. 210,9 tuny předmětů nejnutnější potřeby  
v hodnotě 41,9 milionu Kč ve 21 velkoobjemových kontejnerech (viz tabulka). 
 

Pořadí  
kontejneru 

Datum 
vypravení 

Hodnota věcí 
(Kč) 

Hmotnost obsahu 
 (tuny) 

Počet balíků 
(kusy) 

Datum 
doručení 

1. 22. 6. 1999 450 000 3,1 184 5. 8. 1999 

2. 29. 11. 1999 767 144 5,5 410 18. 1. 2000 
3. 27. 3. 2000 1 328 775 11 938 24. 5. 2000 
4. 19. 6. 2000 946 127 11,3 773 29. 7. 2000 
5. 25. 10. 2000 1 230 095 10 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 13 992 12. 8. 2002 

10. 4. 11. 2002 684 213 5,1 519 8. 12. 2002 
11. 1. 4. 2003 2 437 800 10,4 1063 3. 5. 2003 
12. 20. 8. 2003 2 156 186 10 870 27. 10. 2003 
13. 5. 11. 2003 1 578 179 10,9 1059 7. 12. 2003 
14. 19.5. 2004 2 746 356 11 865 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 
20. 15. 5. 2007 3 797 605 11,4 1365 30. 6. 2007 
21. 27. 11. 2007 3 804 542 11,1 1237 11. 1. 2008 

Celkem   41 903 718 210,9 19 678  

Jak rostla vaše i naše společná pomoc pro nejubožejší 

v 1. - 21. kontejneru
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Nakládku kontejnerů v pozdních nočních hodinách v Červeném Kostelci a potom následujícího dne 
dopoledne před farou kostela svatého Jakuba v Brně tradičně zajistili zaměstnanci Batistu, studenti, správní 
rada Nadace, senioři a další spolupracovníci. Kamionovou dopravou a vlakem byly kontejnery přepraveny 
z Brna do Hamburku, tam o několik dní později naloděny. Po přibližně 6 týdnech přepravy byly  odpečetěny 
v Kolkatě za přítomnosti  Misionářek lásky. Dopravné za 1 kontejner se pohybovalo kolem 90 000 Kč. 
Kontejnerová doprava lodní cestou je v současnosti 20x levnější než přeprava pozemní poštou. Dopravu 
zajišťujeme prostřednictvím pražské firmy Čechofracht a japonské lodní společnosti K-line . 

 Tyto již toužebně očekávané dary byly rozděleny do center pro malomocné, která Misionářky lásky 
provozují v 17 indických státech. Největší část darů putovala do některého z 10 operačních center, kde se 
kromě běžného ošetřování a léčení provádějí zejména plastické a chirurgické operace znetvořených končetin. 
Dostalo se tak pomoci tisícům malomocných, kteří by jinde neměli možnost získat ošetření, protože v Indii 
byly zrušeny nemocnice pro malomocné. Kromě léčiv a obvazového materiálu jsou sestry také velmi vděčné 
za berle, francouzské hole, chodítka  pro invalidy a mechanické invalidní vozíky, kterých nemají pro své 
zmrzačené pacienty nikdy dost.  
 
Příprava  na  22. kontejner  začala  v  posledním  čtvrtletí roku  2007  a  vyvrcholila jeho  odesláním 13. 
5. 2008.  
Celková hodnota kontejneru byla 44  333333  999900,,--  Kč a hmotnost nákladu byla 12,2 tuny. Do kontejneru jsme 
nakoupili zdravotnický materiál v hodnotě 44  224422  881100,,--  KKčč,,  z toho: obvazový materiál, zejména gázu, obvazy, 
pružná obinadla, prubany, vatu, 2000 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice, 
2 mechanické invalidní vozíky celkem za 22  117755  778822 Kč, léčiva celkem za 11  223300  446688  KKčč  (504 000 tablet 
vitamínového preparátu Spofavit, 225 000 tablet vitamínu C, 100 500 šumivých tablet vápníku, 1 500 kg 
hroznového cukru Glukopur, 360 litrů dezinfekce do ran Betadine a 8 600 tub masti Betadine). Od štědrých 
dárců jsme získali 18 chodítek pro dospělé a 278 párů berlí, jeden mechanický invalidní vozík, ručně pletené 
obvazy, gázu, buničitou vatu, injekční jehly a stříkačky, mast Betadine, 273 kojenecké láhve, to vše v hodnotě 
91 180 Kč. 
Podrobnosti budou uvedeny ve výroční zprávě 2008 a jsou přiloženy k letáčkům, které rozdáváme. 
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Trasa, po které jsou Vaše dary dopravovány až na místo určení – pro nejchudší v Indii. 
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       Mapa Indie. Misionářky lásky rozdělují Vaše dary do 10 operačních center. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S Vaší pomocí jsme již před odesláním 22. kontejneru začali pracovat na přípravě dvacátého 
třetího kontejneru. Chtěli bychom ho odeslat ke konci roku 2008, jakmile se sejdou potřebné 
hmotné a finanční prostředky, aby život byl rychlejší než smrt. Těšíme se, že v blízké budoucnosti se 
nám podaří posílat každý rok více než 2 dvanáctitunové kontejnery se zdravotnickým materiálem. 
Byl by to patronát lidí dobré vůle z České republiky, směřující k úplné likvidaci malomocenství 
v Indii.  

Sestry vybalují léky a zdravotnický materiál,  
na které jste přispěli. 
 

INDIE 
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Misionářky lásky – spolehlivé prostřednice naší pomoci 
Nejvíce lidí nemocných a slabých z nedostatku potravin žije v Indii: 

369,72 milionů,58  
tj. více než každý třetí obyvatel Indie. 

A proto všechny Vaše dary pomáhají v Indii nejchudším z chudých na světě.  
Indii jsme zvolili také z  toho důvodu, že je tam mír a poměrně stabilní státní 

systém. Kdybychom posílali pomoc do válčících zemí, zmocnili by se zásilky 
vojáci a mohli by tak prodlužovat válku. Jeden případ: afričtí vojáci odcizili 
kontejner s humanitární pomocí a směnili ho za zbraně. 

Zásilky, které jsme s Vaší pomocí mohli odeslat, byly adresovány 
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.  
Proč jsme si je vybrali: 

Vaši pomoc sestry a bratři rozdělují s největší láskou a s největšími zkušenostmi získanými za 60 
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“ svou pomocí ve skutečnosti sleduje především zájmy 
bohatých, aniž by o tom sponzoři měli tušení, že platí místo bohatých výchovu kvalifikovaných sil).  

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

   Mezi nejubožejšími z ubohých Misionářky lásky pečují ve třetím světě 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, 
o děti, které přežily svůj potrat, 
o starce a stařenky, kteří by bez jakéhokoliv zabezpečení umírali na ulicích zmučeni hladem, 
strachem, opuštěností a opovržením - sestry je přinášejí do domovů, kde je s láskou doprovázejí na 
jejich poslední cestě, nebo jich cca 50 % vyléčí, 
o malomocné, které jejich nemoc znetvořuje a zabíjí jim tělo a vyhání je za okraj společnosti - 
Misionářky lásky je vyhledávají, léčí a zajišťují jim důstojný život, 
o 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.  

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)  

 „Co prospěje, moji bratři, řekne-li někdo, 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) 

 
Myšlenky matky Terezy: „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 
                                                                    
58 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. 
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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. 

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) 

Ke své lásce k trpícím připojme i bezchybnou organizaci pomoci, svůj rozum a zkušenosti. Bůh 
miluje stejně lidi v Africe jako v Indii. Jde pouze o to, abychom pomáhali, jak chce Pán Ježíš, jen těm 
nejpotřebnějším a jen tam, kde je zaručeno, že Vaší pomoci nebude kýmkoliv zneužito k obohacení.  

Vstupenka do nebe se kupuje za tuto cenu:  
„Neboť jsem lačněl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a oblékli jste mě…“ (Mat 25, 31-46) 

 

Za každý kontejner Vám i nám děkují Misionářky lásky. Připojují vždy zprávu o bezpečném 
převzetí kontejneru a následném rozdělení darů mezi své svěřence. 
 

Připojujeme  poděkování sestry M. Sudhy M.C. za 21. kontejner, který Misionářky lásky přijaly v Kolkatě 
11. ledna 2008 a za který Vám děkují.                                                          
                                                                                                                                                                                        
Kolkata, 7. února 2008 
 

„Cokoliv jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste to udělali.“ 
  

Milá Dano Jarošová a všichni naši drazí přátelé z Nadace sv. Františka z Assisi. 
 

Ať milost a pokoj našeho Pána Ježíše 
naplní Vaše srdce a zachová Vás všechny 
v dobrém zdraví. 

Pozdravy, láska a prosby od nás všech 
zde v Kolkatě. Chybí nám slova, abychom 
vyjádřili hlubokou vděčnost každému z Vás 
za vše, co děláte pro naše chudé v Indii a pro 
Kolkatu. 
Díky Bohu, nakonec vše proběhlo klidně. 
Velké díky za speciální dary, které jste 
poslali pro naše chudé. 

 
Vážíme si, že jste tak štědří a rozdělujete 

se  s našimi chudými. Ať Vám Pán, který 
Vám vnukl, abyste byli milující a velkorysí, 
vyplní Vaše prosby a žehná Vám a všem 
Vašim blízkým a drahým. 

Prosím, neposílejte nic prošlého. Již 
jsme začali obesílat naše misijní stanice.  

 
Ještě jednou díky za vše, co pro nás  

konáte.Naší vděčností jsou naše přímluvy u 
Boha za Vás. 
 
S úctou 
Bůh Vám žehnej 
Sr. M. Sudha M.C. 



Nadace svatého Františka z Assisi 
 

 24  

8. Záchrana nenarozených dětí v ČR usmrcovaných interrupcí 

Nadace ji realizuje: 
♠  podporou učení katolické Církve v péči o nenarozený život, 
♠  přednáškovým programem, který propaguje úctu k životu člověka od početí do přirozené smrti,  
♠  organizováním vzdělávacích vývěsek, 
♠ další osvětovou a publikační činností (distribucí informačních materiálů),    
♠ pomocí matkám, nacházejícím se v tísni, která ohrožuje život nenarozeného dítěte (sociální 
poradenství,  kontaktování kvalitního lékaře, výbavička, adopce aj.),    
♠  finanční podporou projektů zaměřených na záchranu nenarozených dětí před umělým potratem, 
čerpanou z úročeného příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF).  

 
Ročně u nás přicházejí o život 4 až 15 milionů nenarozených dětí, 

které jsou usmrcovány falešnými hormonálními „antikoncepčními“ 
prostředky (pilulky, injekce, náplasti, tyčinky, nitroděložní tělíska) a 
chirurgicky. To je denně smrt 11 000 až 41 000 nenarozených dětí. 
Počet zabitých dětí při umělém oplodnění a použitím pilulek či tělísek 
po styku se zatajuje. Tuto hrůzu je třeba změnit zachraňováním 

nenarozených dětí, umožnit jim křest, prožít život, získat si zásluhy pro věčnost. 
 

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. 

 V rozporu s učením katolické Církve a lidským svědomím je následující příběh matky, která si 
své dítě musela a uměla vybojovat. Paní R. vzpomíná: 

„Ve 4. měsíci těhotenství mi byla odebrána krev. Na základě naměřených hodnot jsem byla 
odeslána ke genetikovi. Vyšetřením bylo určeno riziko, že se mi může narodit dítě s Downovým  
syndromem (dítě mongoloidní) – s pravděpodobností jedno ze sto padesáti. Normální riziko u 
matky mého věku je jedno z tisíc pět set.“ 

(Když přístroje ukáží, že by dítě mohlo být postižené s možností jedno ze sto padesáti, což znamená 
s pravděpodobností pouze 0,006, ti, kteří mají povinnost své pacienty léčit, často nutí matku 
k potratu. Jedno ze sto padesáti znamená: ze sto padesáti dětí bude sto čtyřicet devět zdravých a 
jedno postižené. Ale potratáři nevědí, které. Proto chtějí zabít všech 150. Souhlasíte s tím, aby 
potratáři zabili sto padesát zdravých dětí, aby se nenarodilo jediné postižené dítě?) 

„V tomto okamžiku jsem odmítla odběr plodové vody (amniocentézu). Důvod? Chtěla jsem 
nechat dítě žít, i kdyby bylo postižené. ...  

Jaká byla reakce potratářky ...? Byla v šoku. Nemohla pochopit, proč si chci nechat dítě, které 
bude možná (jedno ze sto padesáti) postižené! A proč odmítám odběr plodové vody? Začala mi 
popisovat zápory péče o dítě s Downovým syndromem a jaké vady se u těchto dětí nejčastěji 
vyskytují. Ani slůvko podpory či ohledu ...    
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Tím ale moje problémy neskončily. Na gynekologii při další návštěvě se mi jala promlouvat do 
duše další potratářka, proč že nechci jít na odběr plodové vody. Nechtěla však slyšet moji obavu 
ze zavlečení infekce do dělohy. (Potom dojde k zánětu plodových obalů, prasknou, odteče plodová 
voda a dítě umírá.) Následovala další otázka. Proč si chci nechat dítě, které by mohlo být 
postižené?... 

Při další návštěvě gynekologie pozorovali dítě ultrazvukem. 
Výsledek byl: cysta v postranních mozkových komorách, kratší 
malíček na ruce a vybočená nožička. Po vyšetření jsem šla do šatny. 
Co však jsem slyšela přes pootevřené dveře, bylo pro mne zdrcující. 
Potratáři se nevybíravě domlouvali, jak by si ode mne měli nechat 
podepsat prohlášení, že opravdu s potratem nesouhlasím. Abych je 
později nemohla zažalovat. 

Již značně psychicky vyčerpaná jsem schválila odběr plodové 

vody. Ten dopadl výborně. Geneticky je dítě, které nosím, zdravé. Je 
to chlapeček. Po odběru ale začal kopat a být neklidný. Již při 
samém zákroku jsem viděla na obrazovce, jak se bránil, když byla 
zavedena jehla do vaku. Co potom asi pociťují děti, které jsou roztrhány na kusy při potratu? 

Na konci těhotenství jsem podstoupila ještě jedno ultrazvukové vyšetření. Byla nalezena cévní 
odchylka na plodovém koláči a opět vybočená nožička. 

Co říci závěrem? Dítě se narodilo ZCELA ZDRAVÉ. Potratáři buď ultrazvuku nerozuměli, 
nebo mi lhali, protože chtěli zabíjet. 

Jsem šťastná a vděčná těm, kteří mě v době pochybností podpořili a dodali mi odvahy. ...   
Je správné slyšet pravdu o zdravotním stavu svého dítěte již v děloze. Není však správné 

vyhrožovat, že moje dítě nevezmou do ústavu, nepůjdu-li na odběr plodové vody, udržovat matku po  
celé  těhotenství  v atmosféře strachu,  duševního  napětí  a  bezútěšnosti.  Vidět  jediné  řešení 
v potratu nenarozeného dítěte, které může být nemocné, ale také ZCELA ZDRAVÉ.  

Kam se poděla lékařská morálka a poslání k léčení nemocných? Proč máme léčení nahrazovat 
zabíjením  nenarozených dětí? 

Proč potratáři nutí k potratům, proč klamou? Protože provádějí výhradně potraty a léčit už ani 
nedovedou? Protože jim nepřátelé člověka za potraty platí?                 
                                                                                       Tento svůj příběh nám poskytla vysokoškolská studentka, 2003 
        
 

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

člověka před narozením“, doplněná dokumentárními filmy a besedou. Hlavní témata přednášky:  
1. Život člověka před narozením.  
2. Umělé potraty (chirurgicky, falešnou „antikoncepcí“, 

umělým oplodněním, lékařskými pokusy) a jejich 
následky. 

3. Zodpovědnost Církve, rodičů, příbuzných, lékařů, spo-
lečnosti za životy nenarozených dětí. 

4. Řešení matčiny tísně, ohrožující život dítěte. 
5. Ochrana nenarozených před usmrcováním – infor-

movanost, předmanželská zdrženlivost, zodpovědnost 
za počatý život, křesťanské manželství. 

O tuto přednášku nás může požádat i jednotlivec nebo 
skupina osob kdekoliv na území ČR i v zahraničí. 
Přednášky se konají zcela zdarma.  
Kontakt: 567 306 334 nebo 776 781 066. 

V roce 2007 jsme pomohli při zajišťování 44 přednášek, zúčastnilo se jich 850 posluchačů. 

Půlroční Radeček. 
Narodil se zcela zdráv. 
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Vzdělávací  vývěsky 
Jsou rozmístěny v Brně a dalších městech. Obsahují informace o pokrocích lékařské vědy při 

záchraně a péči o zdraví nenarozených nebo při mimoděložním těhotenství, o záchraně dětského 
života před umělými potraty, nabídku půjčky filmů, příběhy matek, které si život svého dítěte 
vybojovaly, informace o zřizování a využití babyboxů v ČR.  

   
Další  osvětová  činnost 

Rozesílali jsme a pomáhali umisťovat letáky Aby se mohli narodit (plnobarevná skládačka, 
dokumentující vývoj člověka před narozením a metody umělých potratů). Nabízeli jsme pomoc 
těhotným matkám v tísni prostřednictvím rozdávání Nabídek pomoci (nadační vývěsky, 
supermarkety, internetové stránky).  

V roce 2007 bylo rozdáno 8 120 Nabídek pomoci těhotným matkám, 3 600 letáků „Aby se mohli 
narodit“. 

 

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, dokončení studia nezletilých matek, najít bezpečné 
ubytování bez psychického a fyzického nátlaku, překonat hmotnou tíseň, předat do adopce dítě, o 
které se matka není schopna postarat atd.     
Telefon/fax: 567 306 334, mobil: 776 781 066, e-mail: nenarozeny.zivot@centrum.cz      
 

 

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.  

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.  

Výnos od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 byl 109 700,50 Kč. 88 000,- Kč z této částky bylo rozděleno v 10. 
kole. Zbytek,  tj. 21 700,50 Kč (19,8 % 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. 

 

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. syndrom CAN = souhrn příznaků týraného, zneužívaného a 
zanedbávaného dítěte); 

- projekty zaměřené na vydávání osvětových publikací zaměřených na ochranu nenarozeného života. 
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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. 
 
Rozdělení příspěvku z výnosu NIF v roce 2007 
 

  Za rok/ 
kolo Organizace Projekt Kč 

Oblastní charita Blansko Centrum služeb pro ženy 8 000 Kč 
Sdružení Za dětský život Jihlava Záchrana života nenarozených dětí 80 000 Kč 

2006 / 10 

Celkem za 10. kolo   88 000 Kč 
 
 
9. 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 dětí. 
Proto se snažíme veřejnost informovat o potřebách nejubožejších na 
13 vzdělávacích vývěskách v 6 městech ČR (Brno, Jihlava, Žďár nad 
Sázavou aj.), tiskem a rozdáváním letáků, příspěvky do médií, 
reportážemi v rozhlase a televizi (v roce 2007 tři relace). Poskytovali 
jsme kvalitní přednášky i psané informace k pochopení této 
problematiky. Rozdali nebo půjčili jsme lidem dobré vůle asi 
200 tištěných materiálů o životě a díle matky Terezy a její řehole, 
850 kompletů složených z 28 různých informačních materiálů o 
záchraně nenarozeného života před potratáři.  

Dlouholetý spolupracovník Nadace dr. Marek navštívil při 

studijně-pracovní cestě do Indie v listopadu 2006 
střediska a domovy Misionářek lásky v Kolkatě. 
V září, říjnu a prosinci 2007 uspořádal přednášky 
s promítáním fotografií, nazvané „Naše pomoc pro 
Indii“, zejména pro ženy, které pletou speciální 
obvazy pro malomocné. Navštívil 10 center pro 
seniory (ústavy sociální péče, penziony), výchovný 
ústav pro mládež a středisko vysokoškolských 
studentů, převážně na Blanensku a Boskovicku. 
Celkem uspořádal 12 přednášek, které vyslechlo 220 
mužů, žen a studentů ve věku 16 až 90 let. O čem 
vyprávěl? O bídě ve světě, a zvláště v Indii, o životě 
blahoslavené matky Terezy, o malomocenství a péči 

Misionářek lásky o malomocné, seznámil posluchače se středisky sester pro opuštěné děti a opuštěné 
umírající. Doplnil, jakou kontejnerovou pomoc poskytuje indickým  nejubožejším Nadace sv. 
Františka z Assisi. Na závěr poděkoval všem přítomným, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem při 
záchraně životů umírajících v Indii a ženám za spolupráci při pletení obvazů pro malomocné.    

Senioři pozorně sledují přednášku 
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    Během roku jsme několikrát vydali aktualizovaný informační leták „Pojďme spolu vykonat 
něco krásného pro Boha“ a distribuovali na 489 místech ČR v počtu 46 500 kusů.  

  

 

 

 
O pomoci Nadace nejubožejším jsme informovali 
veřejnost:   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lidové noviny – krátká zpráva o plánované 
nakládce 21. kontejneru, 26. 11. 2007 v Brně. 

Leták Nadace  
sv. Františka z Assisi  
o pomoci nejchudším 

z chudých 

Brněnské NOS – výzva ke sběru berlí. 
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Červenokostelecký zpravodaj a deník 
Náchodsko – zprávy o uskutečněné 
nakládce 21. kontejneru v tištěné formě a 
internetovém vydání. 
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V rádiu Proglas a regionálním rozhlase Brno byly v roce 2007 odvysílány krátké výzvy ke sběru 
berlí.  
Regionální televizní agentura – reportáž z nakládky 21. kontejneru, záznam ke shlédnutí na 
www.rta.cz, pořad z 27.11.2007 „Minuty regionu z Jihomoravského kraje“.  
 
 
 
   

Naše rodina – článek „Pomozte nám vypravit 
kontejner do Kalkaty“  

Kontejner před dokončením 
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Misijní letáček s činností Nadace svatého Františka z Assisi 
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Jak můžete s námi spolupracovat při záchraně těch nejopuštěnějších lidí na světě 
 

 
 

10. 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 další veřejné sbírky na roky 2004 – 2007 vydal Krajský úřad Pardubického kraje pod č. j.: 
KrÚ/12333/2004 a byla vyúčtována ke dni 18. 6. 2007. 
Nová veřejná sbírka byla schválena na roky 2007 – 2010 rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje 
dne 29. 6. 2007  pod č.j. KrÚ/30576/2007, den zahájení veřejné sbírky byl stanoven na 19. 7. 2007. 
        

Struktura získávání prostředků:  

- finanční dary 
- osobní oslovení dárců pomocí informačních materiálů, 
- dědické odkazy, 

- nepeněžní dary 
- dary od výrobců (zdravotnický materiál, vitamíny aj.), 
- zdarma poskytnuté služby (grafické práce, bezplatná novinová inzerce, odvozy připravených zásilek), 
- dary organizací (berle a francouzské hole), 
- věcné dary individuálních dárců (zdravotnický materiál, kojenecké láhve a savičky, jednorázové pleny, 

chodítka, berle, invalidní vozíky), 
- prostřednictvím inzerce na internetových stránkách, 
- 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: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hlavní způsob, jak znásobit humanitární pomoc, kterou poskytuje Nadace indickým nejchudším, 
spočívá v účasti na rozdávání informačních letáků. Tato práce je organizována CELOROČNĚ O 
NEDĚLNÍCH DOPOLEDNÍCH na vybraných místech ČR. Bližší informace získáte na kontaktních 
telefonních číslech: Brno 543 331 527, 608 879 663, Praha 777 197 654, 732 858 163. 

Dále je možno pomáhat: 
� finančním příspěvkem na účet 2028869399/0800 u České spořitelny a.s., konstantní symbol 0379, 

variabilní symbol 009. 
�   vkládáním složenek do informačních letáků,    
�   osobní účastí na přípravě a odesílání kontejnerových zásilek v pracovní skupině spolupracovníků 

v Brně a v Praze, viz str. 16.  
�   věcnými dary (vata, gáza, injekční jehly a stříkačky, berle, francouzské hole, kojenecké lahve),  
�   nabídnutím letáčků lidem dobré vůle ve Vašem okolí,  
�   vysvětlováním významu skutků milosrdenství a získáváním pomoci 1 miliardě umírajících hladem a 

bídou, 
�   podporou osvěty pro záchranu života 2 až 3 miliard nenarozených dětí před lavinou interrupcí, 
�   pomocí matkám nenarozených dětí v tíživé situaci, ohrožující život dítěte, 
�   překladatelskou prací. 
�   studiem sociální a teologické literatury.   
 

10. 4. 2007 
Dobrý den, 
 společně s našimi dětmi jsme během postní doby naspořili pro Vaši nadaci  2500 Kč. 
Tuto částku Vám pošlu 10. 4. z účtu 698150034/0400 s VS 740612.  

Prosím Vás o potvrzení pro účely daňového přiznání. Pokud by částka nedošla, ozvěte se, 
prosím.   
Vyprošujeme požehnání pro Vaši práci a přejeme radost ze Vzkříšeného. 

               J.G. & rodina 
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17. 12. 2007 

Chvála Kristu a Marii ! 
Hlásím se z města Uherský Brod a chci Vás ujistit o hlubokých sympatiích, které chovám k Vaší práci a 

úsilí, jež věnujete těm nejpotřebnějším. Byť jsem důchodkyně, žiji zcela sama bez blízkých i vzdálených 
příbuzných, ráda se spolupodílím - pokud jsou možnosti - na podpoře Vašeho díla. „Rychle darované = dvakrát 
darované.“ Proto poukazuji na  Váš účet formou poukázky A  finanční částku 2 000 Kč.  

Letáček, který složenku obsahoval, je velmi pěkně stylizován a jistě se musí dotknout citlivých srdcí 
křesťanů. Vždyť: „Cokoli jste udělali těm nejmenším, nejpotřebnějším - pro mne jste udělali,“ říká Pán. 

Dovolím si připojit k nadcházejícím svátkům narození našeho Spasitele Pána Ježíše Krista přání pro Vás; 
kéž dobrý Bůh ocení Vaše úsilí pomoci tam, kde lidé pomoc nejvíce potřebují, díky za Vaši angažovanost. Kéž 
betlémské světlo prozáří nejen Vaše domovy, ale i srdce bohatstvím Božích milostí - darů za práci, kterou s 
láskou vykonáváte. 
  Do nového roku 2008 si dovoluji popřát Vám hojnost otevřených srdcí a natažených rukou nás křesťanů 
štědře reagovat na Vaše volání a výzvy ku pomoci. 
  Kéž Vám žehná Bůh a bdí nad Vámi ochranný plášť Panny Marie! 

Jsem přispěvatelkou Vaší nadaci od roku 2003 - kéž i ten tzv. „vdovin halíř” pomůže…  
S přáním dobra a pokoje                 E. H. 

 
 

11. Dary a poskytnuté nadační příspěvky 
Nadační příspěvky 

 Dva nadační příspěvky určené v roce 2007 na pomoc nejchudším v  hodnotě 6 581 446,- Kč byly 
poskytnuty řeholi Misionářky lásky v Indii (Missionaries of Charity, Kolkata, India) ve formě zdravotnických 
a dalších nezbytných potřeb. 

 Na záchranu ohrožených nenarozených dětí byly v rámci Programu primární a sekundární prevence 
interrupce poskytnuty 2 nadační příspěvky v hodnotě 88 000,- Kč. Seznam podpořených organizací a projektů 
přerozdělování úroků z termínovaného vkladu je uveden v podkapitole  „Příspěvek z Nadačního investičního 
fondu“ (NIF). 

Pomoc  nejchudším  z  chudých 
Finanční dary 

Celková částka finančních příspěvků od fyzických a právnických osob činila v roce 7 051 553,- Kč.  
Podle zákona č. 210/2002 Sb., o nadacích a nadačních fondech §25, odst. 2b jsme povinni uvádět seznam 

dárců, kteří poskytli jednotlivý dar v hodnotě nad 10 000,- Kč. V následujícím přehledu neuvádíme ty dárce, 
kteří si nepřáli svá jména zveřejnit.  
 

Přehled dárců nad 10 000,- Kč: 
 

Alois Ondroušek 15 000 Kč 
Cadwork s.r.o., Brno 35 000 Kč 
EUROIMPEX CZ, s.r.o., Klecánky 20 000 Kč 
Fa Karel Poprach - TYTO 15 000 Kč 
FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o., Brno 35 000 Kč 
FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o., Brno 15 000 Kč 
Hana Stejskalová 15 000 Kč 
Ing. Miroslav Stejskal 20 000 Kč 
Ing. Tomáš Koranda 20 000 Kč 
Ing. Václav Dvořák 60 000 Kč 
Ing. Václav Dvořák 30 000 Kč 
Jan Baránek, s.r.o. 20 000 Kč 
Magdalena Schreiberová 30 000 Kč 
Mgr. Eva Kantoříková 25 000 Kč 
Michal Ondráček - Activ, Brno 20 000 Kč 
MUDr. Jakub Ventruba 17 000 Kč 
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Sunfood s.r.o. 21 500 Kč 
Václav Fritz 14 000 Kč 

Věcné dary 
    Organizace Život 90 a jednotliví dárci věnovali berle a francouzské hole v hodnotě 15 000 Kč, maminky 
z celé ČR darovaly pro kojence v péči Misionářek lásky 109 kojeneckých lahví se savičkami v hodnotě 4 905 
Kč.   

Záchrana života ohrožených nenarozených dětí 
Finanční dary 

 Celková částka finančních darů, které fyzické osoby věnovaly v roce 2007 na tento účel, byla  39 661,- Kč. 

  

PODĚKOVÁNÍ 
Náš velký dík patří  všem, kteří  pomohli naplňovat poslání Nadace finančními  nebo věcnými dary, 

zdarma poskytovanými službami, obětavou prací nebo vstřícným postojem k potřebám nejubožejších. 

Děkujeme novinářům a redaktorům, Českému rozhlasu Brno, rozhlasu Proglas a Regionální televizní 
agentuře, kteří o naší práci informovali veřejnost. Děkujeme všem společnostem, podnikům a firmám, 

které naši práci podpořily finančními a věcnými dary. Děkujeme také zaměstnancům firmy Batist, 
studentům a seniorům, kteří neváhali přijít a pomohli při nakládce 2 kontejnerů.   

Mimořádný dík patří Vám, kteří pomáháte opakovaně od začátku odesílání kontejnerové pomoci. Velký 
obdiv a uznání vyjadřujeme obětavosti důchodce pana M. Holíka z Mladkova. Zúčastnil se nakládek 

19 velkoobjemových kontejnerů a zajistil pro malomocné pacienty 95 párů berlí a nespočetné množství 
ručně pletených obvazů. 

 

VAŠE  PODPORA  VYDATNĚ  OVLIVNILA  HODNOTU  NAŠÍ  POMOCI 
 

Děkujeme  jménem  nejchudších, jejichž  životy  jste  zachraňovali.  
Vaši  lásku  a  její  skutky  odměňuje  Bůh. 

 
 

12. Finanční zpráva 

Rozpis nákladů a výnosů 
Rozpis  nákladů                                                                                                
(v celých Kč) 

 MISIE   NŽ   Celkem  

Služby celkem 64 562 Kč   64 562 Kč 
z toho:  poštovné 36 023 Kč   36 023 Kč 

            ostatní služby 28 539 Kč   28 539 Kč 

Mzdové náklady 289 308 Kč   289 308 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 101 258 Kč   101 258 Kč 

Zákonné pojištění zaměstnanců 1 215 Kč   1 215 Kč 
Poplatky bankovní 13 764 Kč   13 764 Kč 
Nadační příspěvky celkem 6 573 235 Kč 8 211 Kč 6 581 446 Kč 
z toho:  dopravné za kontejnery 159 866 Kč   159 866 Kč 

            zdravotnický materiál a jiné potřeby 6 338 852 Kč   6 338 852 Kč 

            ostatní 74 517 Kč 8 211 Kč 82 728 Kč 

Náklady  celkem 7 043 342 Kč 8 211 Kč 7 051 553 Kč 

    
Rozpis výnosů                                                                                                
(v celých Kč) 

 MISIE   NŽ   Celkem  

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 7 043 342 Kč 8 211 Kč 7 051 553 Kč 
Převod z úroků NIF 21 700 Kč   21 700 Kč 
Úroky 9 513 Kč   9 513 Kč 
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Výnosy celkem 6 622 626 Kč   7 082 766 Kč 

Pozn.:  MISIE - pomoc nejchudším v zemích třetího světa 
   NŽ - pomoc nenarozeným dětem  

Rozvaha 
 
AKTIVA - majetek sledovaný podle složení         (v celých Kč) k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007 

Hmotný investiční majetek – budovy  564 863 Kč 564 863 Kč 

Hmotný investiční majetek – pozemky 43 187 Kč 43 187 Kč 

Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -147 370 Kč -166 575 Kč 

Peníze 98 869 Kč 180 819 Kč 

Bankovní účty 5 876 056 Kč 6 937 862 Kč 

Ostatní pohledávky (Union banka) 51 007 Kč 51 007 Kč 

Příjmy příštích období, dohadné účty     

Aktiva celkem 6 486 612 Kč 7 611 163 Kč 

   

PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku               (v celých Kč) k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007 

Vlastní zdroje celkem: 5 440 423 Kč 5 235 955 Kč 

   - Jmění celkem 5 781 163 Kč 5 545 481 Kč 

      z toho: Fondy – zdroje: -595 934 Kč -812 411 Kč 
                        - Fondy – Misie -739 706 Kč -974 966 Kč 
                        - Fondy – Nenarozený život 34 072 Kč 39 661 Kč 
                        - Úroky – NIF 109 700 Kč 122 894 Kč 
                  Nadační jmění - rekreační domek v okr. Chrudim 608 050 Kč 608 050 Kč 
                  Nadační jmění - finanční příspěvek z NIF 4 822 000 Kč 4 822 000 Kč 
                  Vlastní jmění  947 047 Kč 927 842 Kč 

    - Neuhrazená ztráta minulých let  -368 105 Kč -340 739 Kč 

    - Hospodářský výsledek od počátku roku 27 365 Kč 31 213 Kč 

Ostatní přímé daně 720 Kč 720 Kč 

Zúčtování s institucemi (sociální a zdravotní pojištění) 11 338 Kč 11 400 Kč 

Zúčtování se zaměstnanci 20 160 Kč 20 280 Kč 

Bezúročná půjčka 1 002 533 Kč 1 002 533 Kč 

Výdaje příštích období 11 438 Kč 1 340 275 Kč 

Pasiva celkem 6 486 612 Kč 7 611 163 Kč 

 

Stav peněžních prostředků 

                                                                                                                       (v celých Kč) 

k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007 

Bankovní účty celkem 5 876 056 Kč 6 937 862 Kč 

z toho: Česká spořitelna a. s. 1346868389/0800 402 026 Kč 915 695 Kč 

           Česká spořitelna a. s. 5231-1346868389/0800 nad. jmění 4 822 000 Kč 4 822 000 Kč 

           Česká spořitelna a. s. 2028869399/0800 652 030 Kč 1 200 167 Kč 

Peníze – pokladna 98 869 Kč 180 819 Kč 
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Poznámky:  

∗ V roce 2007 tvořily náklady související se správou Nadace 7,15 % z celkově poskytnutých příspěvků. Podle 
statutu Nadace sv. Františka z Assisi nesmí tyto náklady převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých 
nadačních  příspěvků. Náklady tedy tuto stanovenou hranici nepřesáhly. 

∗ Všechny dary dobrodinců na pomoc nejubožejším ve 3. světě jsou vynaloženy na péči o nejubožejší v Indii 
prostřednictvím Misionářek a Misionářů lásky. 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 2007 na tento účel. Nadace zaměstnává 3 pracovnice, které pracují za minimální mzdu. 

∗ Konečné vyúčtování veřejné sbírky bylo dne 18. 6. 2007 (Osvědčení o konání veřejné sbírky Krajským 
úřadem Pardubického kraje pod č. j.: KrÚ/12333/2004 vydané Nadaci sv. Františka z Assisi s platností od 
18. 6. 2004 do  18. 6. 2007) předloženo ke kontrole Krajskému úřadu Pardubického kraje. Dne 28. 6. 2007 
jsme od Krajského úřadu obdrželi potvrzení o správnosti vyúčtování. 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. Humanitární pomoc byla odeslána v 
šesti velkoobjemových kontejnerech do rukou Misionářek lásky v Indii. 

∗ Nadaci sv. Františka z Assisi bylo vydáno dne 29. 6. 2007 nové Osvědčení o konání veřejné sbírky 
Krajským úřadem Pardubického kraje pod č. j.: KrÚ/30576/2007s platností od 19. 7. 2007 do 28. 6. 2010.  

∗ Průběžná vyúčtování veřejné sbírky za rok 2007 byla dne  18. 6. 2007 a 7. 3. 2008. předložena ke kontrole 
Krajskému úřadu Pardubického kraje. Dne 28. 6. 2007 a 20. 4. 2008 jsme od Krajského úřadu obdrželi 
potvrzení o správnosti vyúčtování. 
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13. Zpráva auditora 

 


