
 

 

 



Nadace svatého Františka z Assisi 

 

2 

 

Obsah 
1. Úvodní slovo ......................................................................................................................................... 3 
2. Základní informace o Nadaci sv. Františka z Assisi ......................................................................... 5 
3. Svět, ve kterém ţijeme ... ..................................................................................................................... 6 

Chudoba .................................................................................................................................................. 6 

Výţiva ..................................................................................................................................................... 6 

Voda a hygienická zařízení ..................................................................................................................... 7 

Bydlení .................................................................................................................................................... 7 

Vzdělávání .............................................................................................................................................. 8 

Nemoci a zdravotní péče......................................................................................................................... 8 

Rozvojová pomoc, nebo obchod? ........................................................................................................... 9 

Světové priority..................................................................................................................................... 10 

Situace v Indii ....................................................................................................................................... 11 

4. Zodpovědnost Církve, všech věřících a lidí dobré vůle .................................................................. 12 
5. Pomoc nejchudším z chudých ........................................................................................................... 12 
6. Blahoslavená Matka Tereza - učitelka nejúčinnějšího milosrdenství v naší době ...................... 13 
7. Pomoc Nadace svatého Františka z Assisi nejchudším z chudých v roce 2008 ............................ 16 

8. Záchrana nenarozených dětí v ČR usmrcovaných umělými potraty ........................................... 24 

Příspěvek z Nadačního investičního fondu (NIF)................................................................................. 26 

Grantová pravidla pro udělování příspěvků z výnosů NIF ................................................................... 26 

9. Osvětová činnost ................................................................................................................................ 27 

10. Získávání finančních prostředků a darů ....................................................................................... 31 
11. Dary a poskytnuté nadační příspěvky ........................................................................................... 31 

Pomoc nejchudším z chudých............................................................................................................... 32 

Záchrana ţivota ohroţených nenarozených dětí ................................................................................... 32 

12. Finanční zpráva ............................................................................................................................... 33 

Rozvaha ................................................................................................................................................ 33 

Rozpis nákladů a výnosů ...................................................................................................................... 34 

13. Zpráva auditora ............................................................................................................................... 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
S Vaší pomocí jsme již před odesláním 23. kontejneru začali pracovat na přípravě dvacátého čtvrtého 

kontejneru. Chtěli bychom ho odeslat na podzim roku 2009, jakmile se sejdou potřebné hmotné a finanční 

prostředky, aby život byl rychlejší než smrt. Snažně Vás prosíme, šiřte informace o životě a díle 

blahoslavené Matky Terezy ve svém okolí a získávejte lidi dobré vůle k aktivní pomoci tomuto Božímu dílu.  

 

Výroční zpráva za rok 2009 bude vypracována do 30. 6. 2010. 
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Sestra Andrea 

1. Úvodní slovo 
 

Vážení dárci, milí spolupracovníci,  

jako každoročně Vám předkládáme zprávu o naší činnosti za uplynulý rok, o tom, jak jsme hospodařili 

s prostředky, které jste nám svěřili.  

Často jednotlivci i organizace vztahují na sebe slova Matky Terezy, že pokud nemohou v životě konat velké 

činy, ať konají malé skutky s velkou láskou. Záchrana Krista v jeho nejubožejších, na níž se podílíte prostřednictvím 

Misionářek lásky, není malý skutek, naopak je to největší práce, k jaké jsme mohli být povoláni. Obdarováváme 

samého Krista. „Jestliže jste to učinili jednomu z mých nejmenších bratří, učinili jste to mně.“ Děkujme Bohu, že 

nás vyvolil k této práci. Misionářky lásky v děkovných dopisech velmi oceňují Vaši štědrost a vytrvalost v této 

namáhavé práci. Následující slova Matky Terezy ať jsou nám pobídkou: „Vím, že všichni milujete chudé - jinak 

byste se k nám nepřipojili. Snažme se ale všichni, aby naše láska byla ještě laskavější, šlechetnější, srdečnější. Kéž 

vidí naše oči v hluboké víře ještě jasněji Kristovu tvář ve tváři chudých.“     

Pro Vaši informaci jsme v únoru 2008 začali vydávat časopis Občasník, v jehož článcích jsme se Vám snažili 

ukazovat do nebe volající živoření nejchudších, utrpení malomocných, tropické nemoci, ale mohli jste se i povzbudit 

bezmeznou láskou světců, Misionářek lásky a neoficiálních učitelů Církve (Raoul Follereau, Werenfried van 

Straaten) ke Kristovým nejchudším.                                                                                                                                                                                             

Z Vašich darů jsme mohli v roce 2008 do Indie odeslat 2 kontejnerové zásilky se zdravotnickým materiálem 

v hodnotě téměř 10 milionů Kč. Kontejnery byly naplněny obvazy, vatou, gázou, léky, vitamíny, desinfekcí do ran, 

chirurgickými rukavicemi, berlemi, invalidními vozíky a kojeneckými láhvemi. Pracovali jsme též na záchraně 

nenarozených dětí ohrožených umělými potraty.  

Jménem Božím i Božích nejpotřebnějších děkujeme a těšíme se s Vámi do další bohoslužby skutků, kterou Bůh 

odměňuje věčným životem. Prosíme, zachovejte Kristu v jeho nejchudších nadále svou přízeň a pomoc v dalších 

letech. 

Za správní radu Nadace svatého Františka z Assisi 

                                                                                                          

                       ThMgr. Dana Jarošová 

                              předsedkyně                                                                                                                                                                                                                  

 

  
 

S vděčností se připojujeme k poděkování Misionářky lásky z Kolkaty lékařky sestry Andrey za 23. kontejner, 

který Misionářky lásky přijaly v Kolkatě 6. února 2009 a za který Vám děkují.                                                           

+ LDM         

„Jestliže jste to učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně 

jste to učinili“.   

ThMgr. Dana Jarošová                   Nirmala Shishu Bhavan                                                             

předsedkyně správní rady                 78, A.J.C. Bose Road,                                                      

Nadace svatého Františka z Assisi, Brno      Kolkata 700 014 INDIA 

                                                                                                                                                       

 Drahá Dano,       8.března 2009                                                                                                                                                                                                             

dnes v neděli mám trochu času na psaní dopisu, tedy si chci 

pospíšit a poslat Vám naše pozdravy a přání všeho nejlepšího pro 

tuto posvátnou postní dobu. Nejvíce ze všeho chci poděkovat Vám a všem Vašim 

pomocníkům za 23. zásilku, která dorazila 6. února 2009 a kterou jsme již z velké 

části rozdělili do mnoha částí Indie, jako je Assam, Orissa, Jharkand a další. 

Jak již víte, máme velká centra pro péči o malomocné pacienty, kde nám Matka 

Tereza dovolila operovat tyto nešťastné pacienty, protože je v žádných jiných 

nemocnicích nepřijmou. Je stále mnoho, mnoho této nemoci v Indii!  

Opět byly všechny věci, které jste poslali, velmi, velmi užitečné. Obzvláště 

Vám děkuji za zaslané léky – některé z nich jsou zde drahé, takže jsme velmi 

vděční za tu velkou zásobu, kterou jste nám poslali. Snad byste mohli příště 

ještě zvýšit množství těchto léků – pokud je to možné. 

Jedna věc, které zde mnoho nevyužijeme, jsou stojednotkové INZULÍNOVÉ INJEKCE. 

Vím, že je v západních zemích mnoho míst, kde se jich začalo používat, ale zde 
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v Kolkatě používáme ještě stále pouze injekcí pro 40 JEDNOTEK. Proto Vás prosím, 

zda byste to mohli příště změnit. 

RUKAVICE jsou pro nás velmi důležité, protože tady v Indii jsou velmi drahé. 

Posílali jste nám STERILNÍ RUKAVICE, obvykle 9 krabic. Prosíme, pošlete alespoň 

10 až 12 krabic. Centra pro malomocné obvykle fungují jako kempy – to znamená 100 

až 150 pacientů je vybráno z velké okolní oblasti a musí být připraveni 

k operaci. Potom přijede tým lékařů – někteří z Indie, jiní ze zahraničí, a 

pracují dlouho a tvrdě, aby provedli všechny operace během asi dvou týdnů. (Tito 

lékaři totiž nabízejí svou práci jako dobrovolnou službu, a nemohou přijet každý 

měsíc). Právě pro tato operační centra potřebujeme sterilní rukavice. 

Potřebujeme ale také nesterilní jednorázové rukavice pro denní obvazování ran, 

takže bychom byli rádi, kdybyste nám příště mohli poslat také nesterilní 

rukavice. 

Jedna specifická prosba: Je-li to možné, pošlete nám nějaké URINÁLNÍ SÁČKY 

s Foleyovým katetrem, číslo 16 a 18, pro pacienty upoutané na lůžko. A pokud 

můžete zajistit nějaké JEHLY PRO LUMBÁLNÍ PUNKCE, SPINÁLNÍ PUNKCE, ty by byly 

také velmi užitečné.  

Z Vašeho dopisu se dovídáme, že již usilovně pracujete na další zásilce – 

velmi oceňujeme Vaši štědrost a vytrvalost v této namáhavé práci. Ale je to vše 

pro lásku a slávu Všemohoucího Boha. Jak víte, Ježíš řekl: „MNĚ JSTE TO UČINILI…” 

– a jak naše nejdražší MATKA TEREZA vždy zdůrazňovala – on je Bůh, on nemůže 

lhát… A tak vše, co děláme pro jeho nejmenší bratry, děláme vlastně pro NĚHO! 

Taková je pokora našeho Boha, že nám dovoluje dotýkat se ho v těchto trpících, 

osamělých, odvržených chudých. 

A tak je pro nás privilegiem dělat tuto práci – a vy ji s námi děláte pro 

něho. Bez Vás bychom ji nemohli dělat. A bez nás byste ji také vy sami nemohli 

dělat. Ale společně to můžeme konat – a to je krása této práce pro nejchudší 

z chudých. 

Prosíme, předejte tuto zprávu všem Vašim spolupracovníkům a poděkujte jim, 

každému z nich, za všechnu pomoc a oběti, které přinesli. Zahrnujeme Vás zde 

všechny do našich každodenních přímluv – zvláště při Eucharistii (při mši svaté) 

a adoraci, kdy jsme tváří v tvář s Bohem. 

V dnešním světě je rozšiřováno médii i jinými způsoby mnoho myšlenek a názorů, 

které nejsou správné. Každý rozumný člověk to může poznat – ale svět chce, 

abychom věřili, že rozšiřované myšlenky jsou pravdivé a že my, kteří věříme 

něčemu jinému, se mýlíme. Nazývají nás „zastaralými, staromódními”, tedy 

nepokrokovými. Ale cokoliv je proti přirozenosti, zvláště proti lidské 

přirozenosti, nemůže být nikdy správné. Jsou to myšlenky „duchaplné temnoty”, 

řekla bych. Zlý duch chce pouze ničit, a proto rozšiřuje lež přestrojenou za 

pokrok a chce, abychom se dali oklamat. Jako příklad – experimentování s lidskými 

embryi je vychvalováno jako nový způsob léčby různých nevyléčitelných nemocí 

(autorka dopisu sestra Andrea je lékařka). Ale získat lidské embryo znamená 

nejprve zničit jeden lidský život – což můžeme zničit jeden život, abychom jiný 

život učinili lepším? Rozum nám říká, že je to absurdní. A Bůh nám říká ještě 

daleko jasněji, že je to špatné – nemáme žádné právo vzít život někomu jinému, 

abychom toho použili jako „léku” pro sebe. Ale takové jsou „moderní ideje”, 

kterými jsou lidstvu vymývány mozky. 

A proto musíme prosit – prosit mnoho, aby přišel Duch svatý a osvítil naše 

mysli svou pravdou a dobrotou. 

Ještě jedno poslední slovo díků – Vašim úřadům, že vždy dovolily pokračování 

zásilek bez jakýchkoliv těžkostí. Tímto způsobem také úřady mohou sloužit Bohu. 

Dovolte mi rozloučit se s přáním bohatého a láskyplného Božího požehnání Vám a 

Vašim spolupracovníkům. 

   Za Misionářky lásky sestra M. Andrea, MC                             

PS: Kdysi jste nám poslali dřevěné berle, ty jsou velmi užitečné pro naše pacienty, 

kteří nemají sílu ve svých rukou. Pošlete nám, prosím, ještě jednou tytéž dřevěné 

berle. Děkujeme. 
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2. Základní informace o Nadaci sv. Františka z Assisi 
 

 

Název:           Nadace sv. Františka z Assisi  
Sídlo:           Kameničky 112, PSČ 539 41  

Kontaktní adresa:    Sváţná 4, 634 00 Brno – Nový Lískovec 

Telefon, fax:        543 331 527, denně 20 aţ 21 hod. 

Mobil:           608 879 663 (Ing. David Cichra) - nepřetrţitě 

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 ţivoty nejchudších z chudých, 

bezbranných a na ţivotě ohroţených lidí, o které nejen dosud nikdo nepečuje, ale ti nejbohatší je posílají 

na smrt. 

 umoţnit lidem dobré vůle, aby se do pomoci nejuboţejším mohli podle svých sil a moţností 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, ohroţených na ţivotě potratáři, rodiči, sdělovacími 

prostředky, podniky vyrábějícími vraţedné chemikálie; 

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

 

 

Správní rada: 
Předsedkyně:       ThMgr. Dana Jarošová 

Členové:         Ing. David Cichra 

ThMgr. Marta Kohoutková 

Martina Studýnková 

Ing. Miroslav Štěpán  

Členové správní rady nevyuţívají svého právního nároku na jakoukoliv odměnu za tuto práci, ale naopak: vše, co se 

jim podaří ušetřit, věnují na rozmnoţení finančních prostředků Nadace pro záchranu nejuboţejších.  

 

 

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) 

 

 

 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
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3. Svět, ve kterém ţijeme ... 

Chudoba 

Největším celosvětovým problémem současnosti je chudoba, avšak nikoliv taková chudoba, kterou mohou 

zaţívat obyvatelé vyspělých zemí, mezi něţ patří i Česká republika, ale katastrofální chudoba obyvatel rozvojových 

zemí. Chudoba, kterou zaţívají obyvatelé vyspělých zemí, je úplně jiné povahy a hloubky. Jedná se o tzv. relativní 

chudobu, coţ je stav, kdy jedinec nebo rodina uspokojují své sociální potřeby na výrazně niţší úrovni neţ je 

průměrná úroveň v dané společnosti.  

Avšak chudoba, která představuje největší celosvětový problém, je absolutní chudoba panující v rozvojových 

zemích. Ta nastává, kdyţ nejsou zajištěny základní podmínky pro důstojný ţivot a uspokojení nejzákladnějších 

lidských potřeb. Je spojena se značnou hmotnou nouzí, nedostatkem potravin, nezávadné pitné vody, ošacení, 

špatnou situací s bydlením, nedostatečným či ţádným přístupem k základní zdravotní péči, vzdělání apod. 

Důsledkem chudoby bývá chronický hlad, podvýţiva, nedostatečná imunita, nevzdělanost, náchylnost k nemocem, 

vysoká dětská úmrtnost nebo nízká střední délka ţivota. Je stavem, kdy jsou ţivotní podmínky člověka v rozporu se 

základními lidskými právy.  

Podle odhadů Světové banky ţily v roce 2005 1,4 miliardy lidí ve stavu extrémní chudoby, tedy za méně neţ 

1 USD na den. Za méně neţ 2 USD denně ţilo ve stejném roce zhruba 2,7 miliardy lidí
1
. Tedy 45 % obyvatel Země 

je trvale postiţeno chudobou! Rozmístění chudých na zemi je velice nerovnoměrné. Nejvíce jich ţije 

v Subsaharské Africe a jiţní a jihovýchodní Asii.  

Příčin bídy téměř tří miliard obyvatel naší planety je mnoho. Mezi ty nejzávaţnější jistě patří ozbrojené 

konflikty, korupce a nezájem politických špiček (často diktátorů) o obecné blaho. Přiznejme si, ţe tato situace 

vyhovuje mocenským zájmům vyspělých zemí, jejichţ firmy tak mohou snáze drancovat přírodní bohatství 

rozvojových zemí.  

Výživa 

Chudoba je úzce spjata s nedostatkem potravy. Problém hladu a 

nedostatečné kvality a skladby potravy (např. nedostatek bílkovin) 

v současné době nabývá celosvětové povahy a s výjimkou Antarktidy a 

Evropy postihuje všechny kontinenty. Člověk potřebuje ke zdravému 

ţivotu 2 350 kalorií za den
2
. V 54 zemích nedosahuje produkce potravin 

úrovně, která je nutná k nasycení obyvatelstva. Chronickým hladem trpí 

852 miliony lidí (tj. 14 % obyvatel Země, je to více neţ má obyvatel celá 

populace USA, Kanady a Evropské unie dohromady)
3
, veškerá globální 

potravinová pomoc ale nedosahuje ani jedné desetiny nákladů na 

stravování v USA. V Subsaharské Africe se v letech 2000 aţ 2002 zvýšil 

počet podvyţivených lidí na 203,5 milionu ze 170,4 milionu před deseti 

roky
4
. Většina globální pomoci se navíc soustředí na mimořádné situace, 

nikoli na plíţivý hlad, který ničí ţivoty 400 milionů dětí v chudých zemích bez zájmu televizních kamer. Kaţdých 

5 sekund zemře jedno dítě v důsledku dlouhodobého hladovění a podvýţivy. Kaţdé čtvrté dítě je suţováno 

podvýţivou. Nedostatkem jídla trpí jeden člověk ze sedmi. Hlad a podvýţiva jsou tak větším zdravotním rizikem 

neţ AIDS, malárie a tuberkulóza dohromady. Kaţdý rok se narodí 17 milionů dětí s podváhou, protoţe jejich matky 

trpí podvýţivou.
5
 Hladovým dětem je moţné poskytnout celodenní jídlo ve škole pouze za přibliţně 19 amerických 

centů (4,50 Kč). V Africe je osmkrát vyšší dětská úmrtnost neţ v Evropě. Hlavním důvodem je podvýţiva. Na 

následky hladu a podvýţivy umírá kaţdoročně šest milionů dětí mladších pěti let. Ve Francii a Itálii ţije 6,2 milionu 

dětí stejného věku.
6
 

                                                                    
1  The Developing World Is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty, Policy Research Working Pape 

4703, WHO, 2008, http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2008/08/26/000158349_20080826113239/Rendered/PDF/WPS4703.pdf 
2  Hlad a podvýţiva ve světě v číslech, (7.5.2007), Informační centrum OSN v Praze, 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1281 
3  OSN: Hladem umře ročně 6 milionů dětí, (22.11.2005), http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=2870 
4  http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=2870 
5  http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1281 (viz výše) 
6  http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1281 (viz výše) 

Sup čeká na smrt vyhladovělého dítěte. 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1281
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=2870
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=2870
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1281
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1281
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Výzkumy Organizace pro výţivu a zemědělství však dokazují, ţe současná zemědělská produkce vystačí na 

zajištění dostatku potravy pro všechny obyvatele
7
 a díky zavádění nových odrůd zemědělských plodin, nových 

hnojiv a mechanizace se můţe zemědělská produkce zvyšovat rychleji, neţ činí přírůstek obyvatel na Zemi. V čem 

tedy spočívají příčiny nedostatku potravin?  

Mezi hlavní příčiny jistě patří zaostalé zemědělství rozvojových zemí. Vyspělé země se v rámci humanitární 

pomoci soustředí na dodávky potravin (tedy vývoz svých přebytků), nikoliv však na rozvoj zemědělství a zajištění 

potravinové bezpečnosti dané rozvojové země. Značná část úrody také bývá často zničena při katastrofálním suchu 

či naopak záplavách, které jsou v poslední době velmi časté. Poptávku po potravinách také razantně zvyšují 

biopaliva (přeměna potravin na palivo) a také rostoucí poptávka po mase zejména v Číně. 

Zatímco na jedné straně je miliarda lidí ohroţena hladem, Na straně druhé jsou vyspělé země zavaleny 

přebytky potravin, které místo toho, aby byly distribuovány chudým zemím, končí na skládkách. Ve Velké Británii 

se ročně vyhodí téměř přibliţně třetina jídla
8
,
 
v USA přijde vniveč 25 aţ 50 % jídla.

9 
Pouze americké přebytky by 

nasytily celou Afriku, Francie by ze svých přebytků nakrmila republiku Kongo a Itálie všechny podvyţivené 

v Etiopii. 

Voda a hygienická zařízení 

Více neţ miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody. Od roku 1990 se téměř o čtvrtinu 

zvýšil počet obyvatel, kteří nemají přístup k pitné vodě. Mnoţství lidí, kteří nemohou chodit na toaletu, se za stejné 

období zvýšilo o třetinu. 

Nejhorší je situace v subsaharské Africe, kde má přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56% obyvatel
10

. Na 

úrovni zemí je nejhorší situace v Etiopii, kde celých 78 % obyvatel nemá přístup k nezávadné pitné vodě. 

V absolutních číslech je problém největší v Asii - jen v Číně se jedná o 300 milionů obyvatel.  

Nekvalitní voda má spolu s nedostatečným hygienickým zázemím zásadní dopady na zdraví lidí v rozvojových 

zemích. Výrazně se podepisuje na vysoké dětské úmrtnosti: Podle Světové zdravotnické organizace umře ročně 

1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění - ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou 

vodou
11

. Celkový počet úmrtí kvůli chorobám ze špatné vody a hygieny zdravotničtí experti odhadují na více neţ 

2 miliony lidí ročně. Tato onemocnění by přitom bylo moţné předcházet vybudováním základní kanalizace a 

dodrţováním hygienických návyků. 

 Bydlení 

Ve velkoměstských slumech se špatným přístupem k pitné vodě, mizernou hygienou, kanalizací a přelidněnými 

přístřešky ţije dnes šestina obyvatel planety, tedy asi 1 miliarda lidí. V Africe ţije v nehygienických podmínkách 

slumů a nuzných předměstí sedmdesát procent obyvatel měst, v Latinské Americe třetina městské populace.  

Experti odhadují, ţe ve velkoměstech ročně přibývá a bude přibývat v průměru 180 tisíc lidí denně. V Káhiře 

došla krize při hledání místa k ţivotu tak daleko, ţe lidé obydlili i hrobky na velkém hřbitově a vytvořili tak čtvrť 

známou jako Město mrtvých.
12

 

Recept na to, jak zabránit nekontrolovanému stěhování do měst, se stále hledá. V chudších zemích s vysokou 

porodností lidé stále více hledají 

obţivu ve městech. 

V přeplněných slumech jsou 

na tom ale často hůře, v řadě 

zemí je tam podle OSN vyšší 

dětská úmrtnost a ničivější 

epidemie neţ na venkově. 

V některých zemích uţ 

úřady nejsou schopny zvládnout 

chaos a kriminalitu. Brazilské 

chudé čtvrti, takzvané favelas, ovládají organizované mafie a jejich moc zašla tak daleko, ţe například v Rio de 

                                                                    
7  FAO, Reducing poverty and hunger: The critical role of financing for food, agriculture and rural development, 2002, 

http://www.fao.org/docrep/003/Y6265e/y6265e00.htm   
8  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   
9  CNN, 22.1.2008, All About: Food waste, http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/09/24/food.leftovers/#cnnSTCText  
10 Sarah Mackenzie , Základní lidské právo je odepřeno milionům, 03.07.2008,  http://www.rozvojovka.cz/zakladni-lidske-pravo-je-odepreno-

milionum_221_576.htm 
11 http://www.rozvojovka.cz/zakladni-lidske-pravo-je-odepreno-milionum_221_576.htm (viz výše) 
12 Zemi pohlcují slumy, varuje OSN, 20.6.2006, aktualne.cz, http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=180366 

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/09/24/food.leftovers/#cnnSTCText
http://www.rozvojovka.cz/zakladni-lidske-pravo-je-odepreno-milionum_221_576.htm
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=180366
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Janeiru dokonce pořádají do slumů zájezdy pro turisty. V pákistánském Karáčí si policie do některých předměstí uţ 

netroufá. Ovládají je gangy únosců, drogových dealerů a skupiny násilně bojující proti odlišným náboţenským či 

etnickým komunitám.  

Vzdělávání 

V současnosti je aţ 113 milionům dětí školního věku upřeno navštěvovat základní školy. Devadesát sedm 

procent z nich ţije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky.
13

 Jen 74 procenta z těch, které 

v rozvojových zemích do první třídy nastoupí, pětiletou docházku dokončí. Jde o děti těch nejchudších, děti 

nemocné, ţijící v tradičně smýšlejících rodinách, ve válečných zónách a v nejodlehlejších oblastech světa. Okolo 

850 milionů dospělých – tedy jeden ze čtyř – dnes neumí číst a psát. Míra negramotnosti je nejvyšší v nejchudších 

státech světa. V africké Burkině Faso a Mali neumí číst a psát celých 76 % obyvatel starších 15 let, ve válkou 

rozvráceném Afgánistánu tento podíl činí 72 %.  

Negramotnost nebo jen minimální vzdělání má pro společnost závaţné důsledky - do země nepřicházejí 

investoři, prohlubuje se hospodářská krize a tím roste i nezaměstnanost a chudoba. Ve státním rozpočtu pak chybí 

peníze třeba právě na vzdělání.  

Řada rozvojových programů, které jsou podporovány různými nevládními institucemi a vyspělými státy, se 

zaměřuje jen na zvyšování počtu dětí ve školách. Kvalita toho, čemu se děti naučí, je však stejně důleţitá. A kvalita 

bohuţel neudrţela krok s rychlým růstem kvantity v posledních desetiletích. Naopak, v mnoha případech to vedlo 

k přetíţení škol a učitelů. A tak dnes srovnávací testy ukazují, ţe toho, co se děti v rozvojových zemích ve škole 

naučí, není mnoho: 30 aţ 50 procent z nich je po čtyřech aţ šesti letech docházky stále negramotných. Obecně se dá 

říci, ţe země s nízkým příjmem zaostávají v gramotnosti asi o 30 let za zeměmi se středním příjmem a ty asi 60 let 

za rozvinutými zeměmi. 

Mezi hlavní překáţky dostupného vzdělání patří školné a další finanční náklady spojené se studiem. 

Problémem je také nedostatek škol a učitelů (na světě by podle britské organizace Oxfam bylo potřeba aţ o dva 

miliony pedagogů více
14

). Jejich nedostatek přispívá k přeplňování tříd (např. v Etiopii tak má učitel ve třídě 

v průměru 85 dětí a někde dokonce více neţ 100) a jejich nedostačující kvalifikace je jedním z klíčových důvodů 

špatné kvality výuky. Obrovským problémem jsou také absence: v průměru 20 procent učitelů v rozvojových 

zemích „chodí za školu“ a většina učitelů má druhé zaměstnání. Navíc jen přibliţně polovina těch, kteří ve škole 

během pracovní doby jsou, je ve třídách a učí.
15

 

Nemoci a zdravotní péče 

V souvislosti s chudobou je stále více lidí ohroţováno na ţivotě nedostatkem lékařské péče. Nedostatečná 

lékařská péče v rozvojových zemích neumoţňuje účinně bojovat proti šíření infekčních nemocí a také se projevuje 

vysokou novorozeneckou a kojeneckou úmrtností v těchto zemích.  

Z infekčních chorob jsou obyvatelé rozvojových zemí ohroţováni 

zejména nemocí AIDS. Na světě je dnes okolo 40 milionů nakaţených, 

3/4 z nich ţijí v subsaharské Africe
16

. V některých afrických zemích je 

nakaţena aţ třetina populace (ve Svazijsku je nakaţeno 33,4 % obyvatel 

starších 15 let, v Botswaně 24,1 %, v Lesothu 23,2 %). Silně postiţena je 

také jiţní Asie, zejména Indie. V Evropě pak země bývalého Sovětského 

svazu. Největší počet nakaţených HIV ţije v Jiţní Africe, Nigerii a Indii. 

Protoţe postiţení jsou zejména mladí lidé v produktivním věku, má 

šíření AIDS zásadní dopady na celou společnost. Studie Světové banky 

ukazuje, ţe pokud v dané zemi postihne virus HIV 8% a více obyvatel, 

ekonomický růst se začne zpomalovat, ubývá pracovních sil a zdravotní 

a sociální systém je přetíţen
17

. Jedním z důsledků pandemie jsou také 

miliony dětí bez rodičů - tzv. sirotci AIDS, kterých je jen v Africe 12 milionů. 

Další velmi rozšířenou chorobou je malárie, na kterou umírají ročně aţ tři miliony lidí, z toho 90% v Africe
18

. 

V posledních letech se tradiční léčba ukazuje jako neefektivní, protoţe roste odolnost původců nemoci, navíc léčiva 

                                                                    
13  Rozvojové cíle tisíciletí. 3. vyd. Praha : Educon, 2007 
14  Štěpničková Kateřina, Na světě chybí dva miliony učitelů, 11.6.2007, http://www.rozvojovka.cz/na-svete-chybi-dva-miliony-

ucitelu_221_469.htm 
15  http://www.rozvojovka.cz/na-svete-chybi-dva-miliony-ucitelu_221_469.htm, (viz výše) 
16  Virus Free Generation, Subsahraská Afrika, http://www.virusfreegeneration.eu/cz/page.php?id=31  
17  http://www.virusfreegeneration.eu/cz/page.php?id=31 (viz výše) 
18  http://www.virusfreegeneration.eu/cz/page.php?id=31 (viz výše) 

Ind nemocný tuberkulózou 

http://www.rozvojovka.cz/na-svete-chybi-dva-miliony-ucitelu_221_469.htm
http://www.virusfreegeneration.eu/cz/page.php?id=31
http://www.virusfreegeneration.eu/cz/page.php?id=31
http://www.virusfreegeneration.eu/cz/page.php?id=31
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jsou pro rozvojové země příliš drahá. Zásadní je také včasné rozpoznání nemoci a okamţitá léčba. To je však 

v mnoha rozvojových zemích velkým problémem, protoţe chybí lékaři, nemocnice, léky a další prvky zdravotnické 

infrastruktury. 

Téměř třetina světové populace, tedy 2 miliardy lidí, je infikovaná původci tuberkulózy. V roce 2006 zemřelo 

na celém světě na tuberkulózu 1,7 miliónů lidí, coţ odpovídá 4500 úmrtím kaţdý den. Většina úmrtí na tuberkulózu 

je hlášena z rozvojových zemí a více neţ polovinu případů mají rozvojové země v Asii. Za rok 2006 přibyly 

ve světě celkem 9,2 milionu nových případů tuberkulózy. Kaţdý neléčený člověk s otevřenou formou tuberkulózy 

nakazí ročně v průměru dalších 10 aţ 15 lidí
19

.  

Na nedostatečné zdravotní péči v rozvojových zemích se podílejí i velké farmaceutické koncerny, které se 

orientují zejména na bohaté obyvatele vyspělých zemí. Farmaceutický průmysl se při svém výzkumu tedy důsledně 

řídí podle kupní síly své klientely. Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace bylo mezi 1 393 novými léky, 

které přišly na trh za 25 let od roku 1975 do roku 2000, jen 16 proti tropickým nemocem. V praxi to znamená, ţe 

75% lidstva je předem vyloučeno z dobrodiní výzkumu. 50 milionů lidí zabila v roce 2004 horečka dengue - proti 

ní neexistuje lék. Kaţdých 30 vteřin umírá jedno dítě na malárii
20

. Dětská úmrtnost se týká kojenců nebo dětí do 

pěti let věku. Okolo 26 000 dětí umírá kaţdým dnem, převáţně z důvodů, které lze předejít
21

. V roce 2006 zemřelo 

9,7 milionů dětí do pěti let věku. Asi k polovině dětské úmrtnosti dochází v Africe. Podle odhadů organizace 

UNICEF by se ročně mohlo předejít jednomu milionu úmrtí dětí za cenu $1 miliardy USD za rok (v průměru 

$1.000 USD na kaţdé dítě)
22

.  

Dvě třetiny úmrtí dětí je moţné předejít
23

. Podvýţiva, nedostatek nezávadné pitné vody a hygienických zařízení 

přispívá k polovině všech úmrtí dětí. Výzkum a zkušenosti ukazují, ţe většina dětí, které umírají kaţdým rokem, 

mohla by být zachráněna pomocí technicky nenáročných, prověřených a cenově výhodných opatření, jako třeba 

vakcíny, antibiotika, dětská výţiva, moskytiéry, zlepšená zdravotní péče o matky a lepší technika kojení
24

.  

Rozvojová pomoc, nebo obchod? 

Pomoci rozvojovým zemím se snaţí jednotlivé vyspělé země, nadnárodní uskupení (jako např. Evropská unie a 

Organizace spojených národů) a neziskové organizace. Organizace spojených národů v roce 2000 stanovila 

Rozvojové cíle tisíciletí
25

, coţ je program, který má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa. Cíle 

tohoto programu jsou velmi ambiciózní. Zaměřuje se na odstranění chudoby a hladu, dosaţení základního vzdělání 

pro všechny obyvatele rozvojových zemí, prosazování rovnosti pohlaví a posílení role ţeny ve společnosti, sníţení 

dětské úmrtnosti, zlepšení zdraví matek, boj proti AIDS, malárii a dalším nemocem, zlepšení kvality ţivotního 

prostředí a vytvoření světového rozvojového partnerství.  

Jak však ukazuje současný vývoj řady ukazatelů, situace v rozvojových zemích se spíše zhoršila. Ve většině 

afrických zemí se nejspíš nepodaří vůbec splnit ţádné rozvojové cíle. I na ostatních kontinentech pak přetrvávají 

hluboké rozdíly v jejich naplňování bez zjevného obratu k lepšímu. Příčin neúspěchu rozvojové pomoci je celá řada, 

a to jak na straně vyspělých zemí jako poskytovatelů pomoci, tak i rozvojových zemí, které rozvojovou pomoc 

přijímají.  

Na straně vyspělých zemí působí jejich spolupráce s různými diktátorskými reţimy, jejichţ zájem nespočívá 

v odstraňování chudoby obyvatel, ale ve snaze o maximalizaci svého uţitku, k čemuţ vykořisťují obyvatele a 

zneuţívají rozvojovou pomoc. Tomu napomáhá zájem velkých korporací, které usilují o získání surovin z roz-

vojových zemí. Tyto korporace povaţují rozvojové země jen za svou kořist. Vedle 500 celosvětově působících 

velkokoncernů existuje podle statistik OSN dalších 85 000 takzvaných nadnárodních společností, které se přímo 

zabývají vykořisťováním afrických surovin.
26

 Tyto koncerny tlačí na vlády vyspělých zemí, aby udrţovaly zko-

rumpované diktátorské reţimy, které jim umoţňují drancovat přírodní bohatství. Vyspělé země tak paradoxně 

hovoří o potřebě šíření demokracie, lidských práv a odstraňování chudoby a poskytují rozvojovým zemím 

rozvojovou pomoc, která je však zneuţívána na udrţování diktátorských reţimů, které umoţňují korporacím 

z vyspělých zemí zneuţívat přírodní bohatství rozvojových zemí. Velkou část rozvojové pomoci lze takto povaţovat 

za určitou formu úplatku, který umoţňuje vyspělým zemím výhodně získávat suroviny a levnou pracovní sílu. 

Kromě toho se takto zneuţité prostředky vyspělým zemím mj. vrátí v podobě nákupu zbraní diktátorskými reţimy 

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

http://www.ceskoprotichudobe.cz/soubor.php?s=brozura_cpch_2007.pdf 
20  http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=1920176  (viz výše) 
21 The State of the World’s children 2008, UNICEF, http://www.unicef.org/health/files/The_State_of_the_Worlds_Children_2008.pdf 
22 UNICEF, Facts on Children, Immunization, 2008, http://www.unicef.org/media/files/Immunization_-_May_FINAL.doc 
23 UNICEF, Young Child Survival and Development, http://www.unicef.org/childsurvival/index.html 
24 UNICEF, Millenium Developments Goals – 4. Reduce child mortality, http://www.unicef.org/mdg/childmortality.html 
25 Robert Stojanov, Rozvojové cíle tisíciletí, 22.12.2008, http://www.rozvojovka.cz/rozvojove-cile-tisicileti_228_8.htm 
26 http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=1920176 (viz výše) 

http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=1920176
http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=1920176


Nadace svatého Františka z Assisi 
 

10 
 

nebo v podobě bankovních vkladů těchto režimů ve vyspělých zemích. Jedná se tedy o velmi výhodný obchod, kde 
jedinými, kdo ztrácejí, jsou ti, kterým se původně mělo pomoci.  

Světové priority 

 „Měřítko lidského pokroku nespočívá v tom, kolik získají navíc ti, kteří již teď žijí v nadbytku, ale kolik 
získají ti nejchudší.“ 
Ve světě se ročně utratí...                             (Kurz k 5.6.2009 – 1 USD = 19,449 Kč)   

v Evropě za: zmrzlinu27 11 miliard USD = 214 miliard Kč 
 cigarety28 50 miliard USD = 972 miliardy Kč 
 pivo29 189 miliard USD = 3 676 miliard Kč 

zmrzlinu30
   7 miliard Kč 

drogy31
   6,5 miliard Kč 

z toho v ČR za: 

alkohol a tabákové výrobky32
   117 miliard Kč 

v Americe:  výdaje na zvířata, chovaná  v 
domácnosti33 

40 miliard USD = 778 miliard Kč 

 zmrzlina34 23 miliardy USD = 447 miliard Kč 
 přípravky na hubnutí35 60 miliard USD = 1 167 miliard Kč 
 alkohol a tabákové výrobky36 243 miliardy USD = 4 726 miliard Kč 
v celém světě za: parfémy37 20 miliard USD = 389 miliard Kč 
 zmrzlinu38 59 miliard USD = 1 148 miliard Kč 
 pornografii39 97 miliard USD = 1 887 miliard Kč 
 lihoviny40 217 miliard USD = 4 220 miliard Kč 
 cigarety41  290 miliard USD = 5 640 miliard Kč 
 drogy42 400 miliard USD = 7 780 miliard Kč 
 zbraně43 1 339 miliard USD = 26 042 miliardy Kč 
Celkem   2 422 miliardy USD =  47 106 miliard Kč 

..., ale není dost prostředků na to, co by podle OSN stačilo k tomu ...44
 

6 miliard USD = 117 miliard Kč ... ... aby všechny děti na světě mohly chodit do školy. 

9 miliard USD = 175 miliard Kč ... ... aby všude lidem tekla nezávadná pitná voda. 
13 miliard USD = 253 miliardy Kč … ... aby nikdo nemusel hladovět a každý člověk měl zajištěnu alespoň základní 

zdravotní péči. 
28 miliard USD = 545 miliard Kč Celková částka 2 422 miliardy sobecky vydaných dolarů by stačila 11krát 

odstranit bídu celého světa. 

Jak dokládá tabulka, ve světě se utratí více než nepředstavitelných 2 422 miliardy dolarů za věci, které 

nejenže nejsou nezbytné, ale často přímo škodí člověku a jeho bližním. Nejvíce z této sumy spolykají zbraně a 
                                                                    
27 Projekt Change the Game, Pár čísel, http://ctg.divokehusy.cz/chci_vedet_vic/par_cisel/ 
28 Simon Zadek, Globální rovnováha, http://www.sof.cz/download/globalni-rovnovaha.pdf 
29 Evropané ročně utratí za pivo 125 mld eur, 12.5.2006, http://www.brewersofeurope.org/docs/press_coverage/Byznys%2012-5-2006.pdf 
30 Hejduk, M. Češi za zmrzlinu utratí miliardy ročně, Mladá fronta, 21. dubna 2004, str. B1.  

http://www.unilever.cz/cs/tiskove-centrum/napsali-o-nas/1726-zmrzlina-algida-unilever.html 
31 Češi utratí za drogy 6,5 miliardy korun ročně; 16. 4. 2007, Právo; http://www.dropin.cz/zmedii.shtml?x=1994921  
32 Výdaje na konečnou spotřebu domácností , Český statistický úřad,   

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vydaje_na_konecnou_spotrebu_domacnosti  
33 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 
34 Údaj za rok 2006, International Dairy Foods Association (IDFA), Just The Facts: Ice Cream Sales And Trends, 

http://www.idfa.org/facts/icmonth/page2.cfm 
35 Money spent on weight loss programs in the USA, http://www.worldometers.info/weight-loss/ 
36 Smoking & Tobacco Use, Economic Facts about U.S.Tobacco Use and Tobacco Production, 

http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/economics/economic_facts.htm ; The war between beer and wine, 24.1.2006,  
http://www.coldhardfootballfacts.com/Articles/26_687_The_war_between_beer_and_wine.html  

37 Bized, The Perfume Market - A Complex Monopoly?,  30.5.2005, http://www.bized.co.uk/current/mind/2004_5/300505.htm 
38 Mark Scott, Ice cream giants locked in cold war, 28.8.2007, BusinessWeek,    

http://articles.moneycentral.msn.com/Investing/Extra/IceCreamGiantsLockedInColdWar.aspx 
39 Jerry Ropelato, Internet Pornography Statistics, http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html 
40 http://www.the-infoshop.com/study/rb85585-spirits-companies.html 
41 Zbyněk Mlčoch, Statistiky,fakta, server Kurakova plice, http://www.kurakovaplice.cz/index.php?strana=statfaktacisl 
42 World spending on illegal drugs, http://www.worldometers.info/drugs/ 
43 SIPRI, Recent trends in military expenditure, (20080, http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_trends.html 
44 HDR 1998, Chapter 1, Table 1.12, str. 37. (1. 3. 2008) 
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drogy. A přitom by podle OSN
45

 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 studií
46

 by pak stačily 224 miliardy dolarů ročně (ani ne desetina sobeckých 

výdajů) k zajištění jak rozvojové, tak humanitární pomoci. Tj. částka by nejen odstranila nelidskou bídu, ale 

umoţnila by rozvoj takového hospodářství, které by pro nejchudší přineslo moţnosti 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 0,7 % svého hrubého národního produktu (HNP) na pomoc rozvojovým 

zemím, jak ostatně slíbily jiţ v roce 1970, ale s výjimkou pěti států dodnes nesplnily. Splnilo Dánsko, 

Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Švédsko. 

Situace v Indii 

Indie je zemí s neuvěřitelnými protiklady. Tyto protiklady dosahují nepředstavitelné úrovně a jsou největší ze 

všech rozvojových zemí. Na jedné straně se Indie snaţí profitovat jako regionální velmoc, má vlastní kosmický 

program, konstruuje a staví vlastní vesmírné rakety, má silný farmaceutický průmysl, pronikavě rozvíjí informační 

technologie, a na straně druhé stovky milionů obyvatel ţivoří v otřesných podmínkách, které odpovídají úrovni 

starověkých otrokářských společností. Za moderními velkoměstskými centry, jejichţ luxus si nezadá s centry 

světových metropolí vyspělých zemí, se krčí obrovské slumy splácané ze starého plechu, papíru a rozpadajících se 

nepálených cihel. Stovky milionů obyvatel Indie, jejichţ jediným majetkem je skromné oblečení, ţivoří na ulicích.  

Bída většiny obyvatel nabývá katastrofického rozměru. 80 % obyvatel ţije za méně neţ 2 dolary a 35 % za 

méně neţ 1 dolar. 300 milionů lidí ţije v podmínkách srovnatelných s obyvateli Subsaharské Afriky, která je 

zpravidla povaţována za nejchudší oblast naší planety. 

Neexistence vhodných zákonů a zanedbatelná vynutitelnost těch existujících ničí nejchudší obyvatelstvo a 

vydává je napospas otrockým podmínkám. Běţné je vykořisťování námezdních dělníků zejména na venkově a 

zneuţívání dětí k těţké otrocké práci. Běţným jevem je prodej dětí chudými rodiči do otroctví, v kterém musí 

strávit většinu svého ţivota, neţ jako slabí a nemocní skončí svůj ţivot na ulici. Ačkoliv se svět obdivuje indickému 

farmaceutickému průmyslu, chudý nádeník vydělávající 60 rupií denně, coţ je ještě relativně slušná mzda, by 

potřeboval pracovat dva měsíce, aby si koupil léky proti chudokrevnosti, a dva roky pro antibiotika proti 

tuberkulóze.
47  

V důsledku nedostatku potravin kaţdý den jde spát 320 milionů obyvatel Indie hladových.
48 

Kvůli nedostatečné 

výţivě, která zasahuje z diskriminačních důvodů především dívky z niţších kast, se kaţdé čtvrté dítě rodí s nízkou 

porodní hmotností. Kaţdé druhé dítě do 5 let je podvyţivené a šest dětí z deseti trpí chudokrevností.
49  

Přestoţe jsou v Indii stavěny špičkově vybavené nemocnice, v kterých pracují přední lékaři a např. chirurgické 

zákroky v indických nemocnicích vzhledem k relativně niţší ceně podstupují obyvatelé vyspělých zemí, tato 

zařízení kromě cizincům slouţí jen úzké skupině boháčů. Pro většinu obyvatel Indie je lékařská péče nedostupná. 

Vzhledem ke špatné prevenci se velmi rychle šíří infekční onemocnění. Jen nemocí HIV je v Indii nakaţeno téměř 

1 % dospělých obyvatel. V Indii ţije 26 milionů sirotků, přičemţ počet sirotků z důvodů nemoci HIV/AIDS se 

odhaduje na 2 miliony.
50 

Protoţe pouze jeden sirotek z deseti nalezne útočiště v sirotčinci, na ulici ţije 18 milionů 

dětí do 14 let. Kaţdé osmé dítě nikdy nenavštěvovalo školu
51

. Kaţdé druhé dítě ve věku 6 aţ 18 let nemůţe školu 

navštěvovat pravidelně.  

A co malomocní? Lidé své malomocenství ze strachu před reakcí okolí často skrývají. Tato nebezpečná 

infekční nemoc způsobuje deformity končetin, vyţadující 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 těţkou sociální diskriminací. Jsou opuštěni rodinou a přáteli, zavrţeni společností. Jsou donuceni 

opustit domovy a ţít v malomocenských koloniích či na ulici. 

                                                                    
45 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? (kaţdoroční útraty)], str. 37; http://hdr.undp.org/reports/global/1998/en/ 
46 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 
47 Srinivasan, S.: Work two years and maybe you can afford to get treated for TB, (červen 2005) 

http://www.infochangeindia.org/agenda2_03.jsp  
48 Joseph, A.: Covering the Republic of Hunger (30.1.2006), http://www.indiatogether.org/2006/jan/ajo-hunger.htm 
49 CRY (Child Rights and You), http://www.cry.org/whatwedo/didyouknow.html 
50 SHAII (Stop HIV/AIDS in India Initiative) http://www.shaii.org/index.php? option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=113 
51 http://www.pitt.edu/~super1/lecture/lec21081/023.htm 
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  
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„Mají-li naši bratři hlad, není to proto, že by se Bůh o ně nestaral. Vinni jsme my - ty a já, že jsme jim nedali, 

co potřebují, že jsme nebyli nástrojem lásky v Božích rukou. Nepoznali jsme, že zase jednou přišel mezi nás Kristus 

v podobě bezmocného a usouženého člověka nebo jako opuštěné dítě.“  Matka Tereza 

 

4. Zodpovědnost Církve, všech věřících a lidí dobré vůle 
 

Přečtěme si výzvu papeţe Jana Pavla II., kterou nám v encyklice, tj. oběţníku Sollicitudo rei socialis (r.1987), 

připomíná zodpovědnost za ţivoty milionů chudých, malomocných, podvyţivených a hladovějících, dětí a starců, ať 

strádají kdekoli na světě: 

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

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

nouze, je PŘÍMO ZLOČINEM hledět si více NÁDHERY CHRÁMŮ A BOHOSLUŢEB, neţ jiných nezbytných 

potřeb; právě naopak je ţádoucí to všechno PŘENECHAT JINÝM, aby se mohl poskytnout chléb, nápoj, oděv a 

přístřeší těm, kdo je postrádají.“ – Co říci o mercedesech, palácích a „náboţenské“ turistice? 

Skutkovou podstatou tohoto ZLOČINU je:  

1. mnoţství bohovraţd, protoţe při vynaloţení těchto prostředků pro nejchudší mohly být zachráněny miliony 

lidských ţivotů. Jedna dávka antibiotika stojí 0,2 USD, tj. přibliţně 4,12 Kč. Kaţdou zbytečnou smrt 

VZTAHUJE BOŢÍ SYN NA SEBE, tedy je to bohovraţda. Kristus učí a soudí: „Jestliţe jste to 

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

2. mnoţství svatokrádeţí, protoţe VŠECHNY přebytky bohatých patří podle přirozeného práva CHUDÝM 

(učí svatý Tomáš Akvinský, Učitel Církve). Kdo je chudým nevrací, okrádá BOŢÍHO SYNA, protoţe on 

tyto KŘIVDY VZTAHUJE NA SEBE. 

3. pohoršení, protoţe spousta lidí odmítá věřit i pravdivým věcem těch, kteří neţijí podle toho, čemu učí, 

nebo učí nepravdivě a zamlčují Evangelium. 

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

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

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

duší.“  

A těm nejvíce hrozí, kteří se zaváţí, ţe budou pomáhat v duchu Evangelia, ale pod touto záminkou sami sebe 

obohacují a promarňují výsledky práce svých bliţních (Jidášové). 

Obracíme se na Vás jménem umírajících sester a bratří a jejich zastánce Jeţíše Krista: Nečekejte, ţe 

pomohou bohatí. Pomozte podle svých moţností Vy. Kristus Vám to ODPLATÍ STONÁSOBNĚ V TOMTO 

ŢIVOTĚ A PŘIJME VÁS DO NEBE K SOBĚ A SVÝM ANDĚLŮM A SVATÝM. Ti, kteří Vám tuto sluţbu 

rozmlouvají, jsou Vašimi nejhoršími nepřáteli, chtějí Vás z lakomství připravit o Boţí pomoc a přátelství na 

zemi i na věčnosti. Jsou mrtvými těly, odříznutými ratolestmi z těla Církve. Jeţíš 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 

ţivot,  

 odloţení novorozenci, které zoufalé matky 

odkládají do popelnic a na skládky, protoţe je nemají 

čím krmit, 

 děti trpící nemocemi u nás běţně 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; nebo usmrcovaní eutanázií, 

 malomocní, nemocní AIDS a lidé postiţení dalšími nemocemi tropického pásma. 

Dlaň zdeformovaná 

malomocenstvím.  



Nadace svatého Františka z Assisi 

 

13 

 

Právě o tyto nejpotřebnější se stará bez výjimky pouze řehole Misionářek lásky v Indii. Těmto ohroţeným 

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 (Kalkata byla roku 2002 

přejmenována na Kolkatu), zakladatelka řehole Misionářek lásky, pomoc Jeţíšovým nejchudším z chudých, si 

dokáţeme na následujících příkladech.  

Ukázky péče jejích sester a bratří o odvrţené malomocné, o opuštěné děti a opuštěné 

umírající jsou vyňaty z knihy Desmonda Doiga, Matka Tereza. Kniha vyšla na Slovensku 

v roce 1999 pod názvem Matka Terézia - ţivot v láske.  Pracovní překlad do češtiny Vám 

ochotně zapůjčíme, pokud si o něj napíšete na adresu Nadace sv. Františka z Assisi, 

Sváţná 4, 634 00 Brno, nebo o ni poţádáte emailem na adresu: nadace.svfr@seznam.cz 

nebo zavoláte na telefonní číslo 543 331 527 (denně od 20 do 21 hodin), mobily 

608 879 663, 721 550 623 (nepřetrţitě).  

„Bůh mě volal k tomu, abych sloužila těm nešťastníkům, kteří jsou nejchudší z chudých 

v celé Kolkatě. Když člověk miluje, necítí těžkosti a námahu. Spala jsem, kde se dalo, na 

zemi, často v chatrčích, které byly samá myš. Jedla jsem totéž, co lidé, kterým jsem 

pomáhala, a jenom tehdy, když vůbec bylo něco k snědku.“   Matka Tereza        

 

MISIONÁŘKÁM LÁSKY V INDII SE NA CELÉM SVĚTĚ NIKDO NEVYROVNÁ 

V ZACHRAŇOVÁNÍ KRISTOVÝCH NEJUBOŽEJŠÍCH PŘESNĚ PODLE POKYNŮ PÁNA. 

Desmond Doig vypravuje:  

Matčina první láska - Domov pro nemocné a umírající 

Vzpomínám si na první návštěvu u Matky Terezy v Nirmal Hriday. 

Tehdy přinesli muţe, který leţel venku a umíral na schodech. Sotva ho 

přinesli dovnitř, přišla sestra a zavolala Matku. Následoval jsem je a spatřil 

jsem toho muţe. Odklidili hadry z jeho těla a viděl jsem ránu vedle rány a 

kaţdá se hemţila červy. Matka si k němu klekla a trpělivě kousek po kousku 

čistila rány a říkala mu cosi bengálsky. Mladý muţ s prvními náznaky vousků 

popošel mlčky k ní a podával jí všechno potřebné: pinzety, tampóny. Nikdy 

nezapomenu na pohled toho mládence: bolest prolínající se s láskou. Jedna 

sestra přišla rychle za Matkou a něco jí zašeptala. Matka svěřila svou práci 

mládenci, aby šla k ještě váţnějšímu případu. Byl jsem sám sebou překvapen, 

jak ochotně jsem mládenci pomáhal, a kdyţ jsme byli hotovi, zeptal jsem se 

ho, kdo je. Tehdy ještě nebyli v řeholi bratři. Tichým hlasem odpověděl, ţe je spolupracovníkem Matky Terezy a 

jmenuje se Christo Das. Potom řekl to, v čem jsem později objevil hlavní motiv činnosti Misionářů lásky: „Kdyţ 

čistím rány nejuboţejších, čistím rány Kristovy.“ 

Jednou jsem provázel Raghu Raie, který chtěl fotografovat nemocné v Nirmal Hriday. Byl jsem dojat, protoţe 

ve společnosti těchto lidí si je člověk vţdy vědom, ţe je zdráv a dobře ţiven. Bylo mi velmi trapné fotografovat. 

Stalo se však něco zvláštního. Atmosféra tichého porozumění, které tu vládne, snese dokonce i bezohledné kamery. 

Jedna ţena seděla a tiše vzlykala na svém lůţku a Raghu Rai se k ní pomalu blíţil, chtěl natočit záběr. Byl jsem 

rozhodnut zadrţet ho, ţe je to bezcitné, ale pustil kameru a rozpřáhl ruce proti jejím křečovitým rukám. 

„Proč pláčeš, matko?“ zeptal se jí a sedl si k ní. Okamţitě přestala plakat a zeptala se: „To jsi ty, synku?“ 

„Ano, matko.“ 

„Byl jsi dlouho pryč, myslela jsem, ţe uţ nepřijdeš.“ 

„Tady jsem. Uţ se neboj.“ 

„Jsi ţenatý?“ 

„Ano, mám i děti. Budu ti o nich vyprávět.“ 

Stařenka se usmála bezzubými ústy, natáhla ruce k Raghuovu krku a dotkli se čelem. „Bůh ti ţehnej, synu. Teď 

uţ mohu spokojeně umřít.“ 

Matka Tereza  

s kardinálem 

Ratzingerem, 

nynějším papeţem 

Benediktem XVI. 

Domov pro umírající Nirmal 

Hriday 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
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Na zpáteční cestě z Nirmal Hriday řekl Raghu Rai Matce Tereze: „Nevěřil jsem dosud příliš v Boha a 

v podobné věci, ale dnes, matko, jsem uvěřil.“ Tichý úsměv, kterým mu odpověděla, byl děkovnou modlitbou. 

Téměř jsem ji slyšel říci: „Mají tak málo, a tolik dokáţí dát!“  

Měl jsem příleţitost vzít do Nirmal Hriday anglického lorda. Prosil o 

moţnost vidět „skutečnou“ Kolkatu. Chtěl vidět i to, do jaké míry se bojuje 

proti chudobě a hladu. Byla zima, měl na sobě trojdílný oblek. Jen co jsme 

přišli k budově, jedna sestra nás nezdvořile vyzvala, abychom odešli, neboť 

teď budou vynášet mrtvé. Ještě dříve, neţ jsme to stihli pochopit, vyšla 

skupina lidí, kteří měli velmi malé ranečky z bílého plátna. Můj host se určitě 

polekal. Mlčel po celou dobu, co jsme tam byli. Kdyţ jsme se šli posadit na 

zpáteční cestu do luxusní limuzíny, kterou objednala britská komise, upřímně 

mi řekl: „Tento oblek mě teď pálí na těle.“ 

Dlouhou dobu se myslelo, ţe Matka Tereza a její Misionářky lásky chtějí 

lidi a zvláště umírající obrátit na křesťanství. Stačí však vrhnout jen letmý pohled do Nirmal Hriday, abychom se 

přesvědčili o opaku. Křesťanů je tam málo. Jednou jsem byl při tom, kdyţ tam umíral stařeček. Byl hinduista. Viděl 

jsem nad ním bratra, který mu vlhčil rty vodou z ‚posvátné‘ řeky Gangy. Zeptal jsem se na to Matky a ona mi řekla, 

ţe v jejím domě kaţdý dostane poslední útěchu podle té víry, ke které patřil, jakou si přeje a jakou je moţné mu dát. 

Sestra Bernarda nám vyprávěla, jaké zvyky obsahuje pohřeb muslimů a pálení hinduistů. Misionářkám a 

Misionářům lásky to však nebrání mít svůj vlastní podíl na lásce a zboţnosti.  

Zboţná sestra Lukas dostala nedávno k svátku mnoho květů, ale večer uţ neměla ţádné. Kdyţ se jí zeptali, kam 

se poděly, řekla, ţe během dne zemřelo v Nirmal Hriday 12 lidí a nikdo si nepřišel převzít jejich mrtvá těla. Proto je 

ozdobila květy, neboť jí bylo líto, ţe to neudělali příbuzní.  

 

Malomocní, nejmilejší děti Matky Terezy 

Kolkatská čtvrť Dhapa je zemí nikoho, obyvatelé jsou směsí Číňanů, Hindů a muslimů.  Lidé si budovali své 

domy bez povolení; Misionářky lásky zřídily v jedné kůlně školu pro malomocné děti. Městská správa rozhodla: 

‚To musíte zavřít!‘ Co se dalo dělat? Matka Tereza byla zrovna v Austrálii. Nebyla tam ţádná významná sestra. 

Lidem se podařilo sehnat červené zástavy a dali se na pochod před radnici. Po hodině se vrátili, zabodli zástavy 

kolem školy. Policie nezasáhla. Nic strhujícího, jen tichý pochod lásky.   

Matka Tereza chtěla mít stanice pro malomocné po celém okolí. Rozhodla se začít se sedmi centry. Člen 

městské rady se ohradil: ‚Co? Centrum pro malomocné tak blízko našeho domu? To nepůjde!‘ a poštval proti ní 

městskou správu. Matka měla nápad: ‚Zřídíme si mobilní stanice.‘ A pak řekla radnímu: ‚Bůh vám ţehnej, pane 

městský rado, desetinásobně jste zvýšil naši výkonnost.‘ Právě tehdy jeden úředník městské rady zjistil, ţe je 

malomocný. Rodina ho vyhnala. Nebyl sestrám velmi nakloněn, ale byly jeho posledním útočištěm. Tak se stal 

vůdcem malomocných a spolupracoval se správou stanice s Matčiným poţehnáním. 

A tam, kde se křiţuje kanál se ţeleznicí, postavili město malomocných. Byla to Mary Biswas, která chodila do 

školy v Moti Jheel a později vedla domov umírajících. Provdala se za malomocného a řekla: ‚Svůj ţivot chci 

věnovat malomocným.‘ 

A Titagarh, průmyslová čtvrť na kraji města. Matka Tereza tam zřídila stanici malomocných. Jednou došlo 

k jakémusi spiknutí; jedna skupina malomocných měla nesplnitelné poţadavky. Matka Tereza se tam ihned vydala, 

mluvila s vůdci, potom přišla zpět a oznámila: ‚Všechno bude zase v pořádku.‘ Na cestě do Kolkaty potkala 

malomocného, kterého ostatní vykázali. Matka ho však opět přijala.  

Zatímco jsme se procházeli v Titagarhu se sestrou Bernardou mezi jejími pacienty, vyprávěla o tom, jak tam 

Misionářky lásky začínaly svoje dílo. Jako v mnoha průmyslových oblastech, i tady je malomocenství velmi 

rozšířeno. A s touto nemocí se pojí i mnoho strachu. I kdyţ lidé chtějí pomáhat, je těţké najít místo, kde je moţné 

vybudovat centrum. Sestra Bernarda říká: „Nikdo nestrpí kolem sebe malomocné. Všichni mají strach.“ Od té doby, 

co stojí toto centrum, ošetřily tisíce malomocných. Tady se starají jen o pacienty s pokročilými vředy a akutní, 

infekční případy. Ostatní ošetřují ambulantně. Nyní navštěvuje ambulanci asi 5000 lidí, ročně se registruje 
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průměrně 1000 nových pacientů. Účinnost nové léčby, kterou centrum zprostředkovává, je povzbuzující. Mnoho 

pacientů se zcela uzdraví. Podle mínění sestry Bernardy však nedostatečná osvěta způsobuje, ţe se mnozí 

neuzdraví. 

„Nepokračují v léčbě podle toho, jak je poučíme. Dělají dlouhé přestávky, ve kterých se nemoc zhoršuje. Víte, 

je to dlouhá léčba. A je to stále tak, ţe chudí malomocní nemají kam jít. Nejbliţší příbuzní je nepřijmou zpět. A 

existují i bohatí malomocní. Máme univerzitní studenty a lidi z blahobytných domů a známých rodin, kteří si sem 

přicházejí pro léky. Měly jsme tu děvče před svatbou. Přišlo sem tajně, neboť její rodina zjistila, ţe má skvrny 

malomocných. Všichni věděli, ţe kdyby se to ţenichova rodina dozvěděla, nedovolila by sňatek. Naštěstí se děvče 

uzdravilo. 

Nedávno jsme tu měly malého chlapce, asi dvanáctiletého, který jednoho dne při domácích pracích zjistil, ţe 

mu prsty tuhnou a křiví se. Neměl bílé skvrny, ale přece to bylo malomocenství. Je to nervová nemoc, a jakmile 

jsou nervy zasaţeny, ochrnou a v tomto stadiu se dá těţko něco dělat. Chorobu je moţné zastavit, ale regenerovat 

nervy je téměř nemoţné. Proto dochází ke strašnému zjizvení a k tvorbě vředů. Malomocní necítí extrémní horko, 

ani mrazy, a proto jsou často spáleni nebo zmrzačeni. Potom začnou odumírat údy. Věková hranice neexistuje; 

malomocenstvím můţe onemocnět kaţdý. Našly jsme mnoho malých dětí, akutní případy. Měly jsme i šestiměsíční 

děťátko se skvrnami malomocenství. Malomocní pacienti jsou milí. A mnoho se od nich naučíme. Víte, co někdy 

říkají? ‚Máme vnější malomocenství, tělesné, ale nejsme malomocní v srdcích.‘ A jsou velmi přítulní, neboť jsme 

s nimi v tak úzkém kontaktu.“ 

Pozorovali jsme mladého muţe, očividně cizince, který pracoval v malé lékárně. Byl velmi bledý, skoro 

průsvitný, a bílý plášť na něm visel jako na věšáku. „Pochází z Irska,“ řekla sestra Bernarda. „Osm let byl v Africe, 

neţ přišel do Indie pracovat mezi malomocné. Poţádal o povolení k pobytu a doufáme, ţe ho dostane. Ohromné na 

jeho ţivotě je, ţe ve svém věku pochopil, co znamená všeobjímající láska. Není starý. Mluví o lásce, která jde ke 

všem. Jednou mi vyprávěl o matce, která vyhnala z domu syna, protoţe byl malomocný. Kdyby věděla, co je láska, 

nebyla by to nemocnému synovi udělala.“ 

 

Matka Tereza je matkou tisíců opuštěných dětí 

V Shishu Bhavanu se stále něco děje. Všude jsou děti: ve dvoře, na schodech a v mnoha místnostech hlavní 

budovy.  

Je zde kout, kde jsou nesmírně maličké děti, někdy dvě i tři na jediném 

lehátku. Jsou napojeny na infúzi jako na pupeční šňůru. Jsou to děti nalezené 

na ulici, na prazích domů a na policejních stanicích. Nosí je sem i z městských 

nemocnic, kam poslala Matka Tereza vzkaz, aby jí dali všechny „neţádoucí“ 

děti. Jednou jsem navštívil Shishu Bhavan dva dny po sobě. Druhý den jsem uţ 

neviděl několik bledých tvářiček. Zeptal jsem se  sestry, která měla sluţbu, kde 

jsou děťátka. Řekla mi, ţe zemřela; ale i tak je lepší, kdyţ zemřela tady, kde 

láska bojuje za záchranu ţivota.  

„Někdy dostaneme tři nebo ještě víc dětí za den, ale zcela jistě aspoň jedno,“ říká sestra Agnes. „Víc neţ 

polovina jich zemře. Jsou to nedonošené děti. Některé matky uţívaly drogy, aby se zbavily plodu. Děti jsou takto 

otrávené uţ při narození a potřebují velkou péči. Bojují však o svůj ţivot a některé i přeţijí. Některé váţí méně neţ 

dvě libry (= 900 gramů). Nedokáţí pít a musí dostávat potravu sondou nebo injekcemi, dokud nezískají sílu a 

schopnost pít.“ 

Jednou, kdyţ nás Matka Tereza provázela po místnosti, zastavila u postýlky buclatého děťátka a řekla 

s úsměvem: „Tak co, bude z tebe malý Francouz, ţe?“ Potom nám vysvětlila, ţe ho právě adoptovali dobře 

situovaní manţelé z Francie.  

„Francouzi jsou ohromní,“ říká sestra Agnes. „Někdy si vezmou děti, které nemohou chodit, mají poškozené 

noţičky. Píší nám, ţe najdou způsob, jak jim pomoci. Nezáleţí jim na tom, zda je dítě hezké či nikoliv, nevybírají 

si. ‚Chceme pro něj něco udělat,‘ říkají. Jsou takoví dobří. To je pravá láska k bliţnímu.“ 

Děti přicházejí nenuceně, tahají vás za šaty, chytí vás za ruku, chtějí pohoupat nebo abyste je vyhazovali do 

výšky. Smějí se a štěbetají. Některé mají zápaly, záněty. „Od vedra,“ říká sestra. Jiné mají ostříhané hlavičky. 

„Vši,“ zní vysvětlení. Další dítě je hrozně hubené. „Rachitis“ (porucha tvorby kostí a jejich deformace). A jedno 

vypadá velmi spokojené. „Slabomyslné,“ vysvětluje sestra.  

Potkal jsem několik hezkých dětí, které byly duševně postiţené: čínská dvojčata, silní a urostlí chlapci, kteří 

však neměli naději na vyléčení. I malé děvčátko, které Matka Tereza velmi miluje, nechce pustit její ruku a stále 

kolem ní skáče a otřásá se smíchy. Matka mi se smutkem vysvětluje, ţe je to beznadějný případ, tak jako mnoho 

jiných dětí, pro které by chtěla najít domov.  



Nadace svatého Františka z Assisi 

 

16 

 

Je tu chlapec z Darjeelingu, který nechtěl mluvit a kaţdému se stavěl na odpor. V jeho očích se odráţela velká 

starost; prozrazovaly, ţe byl svědkem něčeho strašného. Zkoušel jsem s ním mluvit nepálsky, ale bez úspěchu. 

Potom jsem poprosil mladého tibetského fotografa, aby se s ním dal do řeči. Ani to však nepomohlo. Seděl skrčený 

a uzavřený do sebe, ponořený do smutku. Později jsem slyšel, ţe příbuzní, u kterých ho rodiče nechali, s ním krutě 

zacházeli. Kdyţ na to chlapec reagoval mlčením, odmítal jíst a hrozil, ţe zemře, přinesli ho Misionářkám lásky do 

Darjeelingu a ty ho poslaly do Kalkaty. Tibetský fotograf se potom postaral, aby se chlapec znovu dostal k rodičům.  

„Měli jsme chlapce, kterému uţ neţili rodiče a jeho babička byla uţ velmi stará,“ říkala sestra Agnes. „Přišla a 

zeptala se, zda Matka přijme chlapce, protoţe ona můţe kaţdou chvíli zemřít. Proto jsme ho přijaly do Shishu 

Bhavanu. Skončil školu a studoval dále u bratří v Howrah. Kdyţ byl malý, na otázku Matky Terezy, čím chce být, 

odpověděl: ‚Matkou Terezou!‘ A tak ho Matka poslala do 

semináře a stal se knězem. 

Mnoho našich dětí uzavřelo šťastná manţelství. Měly jsme 

chlapce, jmenoval se Sukomal. Jednoho dne ho Matka našla 

sedět pod stromem. Zemřeli mu rodiče, ţil u strýce a tety, kteří 

mu dávali mnoho těţké práce, ale málo jíst. Utekl jim, ţebral a 

kradl. Matka ho přivedla sem. Učil se, potom navštěvoval 

průmyslovku a teď pracuje. Matka nechtěla, aby se oţenil tak 

mladý, ale tito úplní sirotci jsou tak opuštění a smutní, ţe jim to 

není moţné zazlívat. Kdyţ se ho Matka zeptala, proč tak 

spěchá, odpověděl: ‚Kdo to má vydrţet? Nemám nikoho, kdo 

by ke mně patřil!‘ A tak dvě z nás šly na svatbu do jeho 

vesnice, protoţe musel mít někoho z rodiny, kdo se za něj 

zaručí. Koupila jsem mu šaty a dala jsem mu výbavu pro ţenu. Matka mu koupila kus pole, aby si mohl postavit 

dům.  

Potom jsme měli děvče - Sadhanu. Byla malá, kdyţ jí zemřela matka, a otec se znovu oţenil. Macecha ji 

neměla ráda a stále ji bila. Jednou slyšela, jak macecha kladla otci podmínku, ţe se musí rozhodnout buď pro ni, 

nebo pro Sadhanu. Krátce potom vzal otec děvčátko na nákup, vzal ji na nádraţí a nechal ji tam. Zůstala tam celý 

den a noc, plná obav, v slzách. Čekala, kdy se pro ni vrátí, ale nepřišel. Vzali jsme ji do Shishu Bhavan, a kdyţ 

dorostla, provdaly jsme ji za slušného mladého muţe. Jako dar dostala od Matky kousek pole a domeček, malý, ale 

vlastní. Ţili pěkně, měli pět dětí. Potom manţel dostal tuberkulózu. Musely jsme jí najít práci. Je naším dítětem, 

nemá matku, za kterou by zašla.“   

 

 

7. Pomoc Nadace svatého Františka z Assisi nejchudším z chudých v roce 

2008 
1. Nákup, příprava a odeslání zdravotnického a dalšího materiálu ve 2 velkoobjemových kontejnerech řeholi 

Misionářek lásky (Kolkata, Indie).  

2.  Záchrana nenarozených dětí 

- přednášky, vzdělávací vývěsky, nabídka informačních materiálů, pomoc těhotným ţenám v tísni,  

- poskytnutí nadačních příspěvků z Nadačního investičního fondu (podpora projektů v rámci programu „Prevence 

sociálně patologického jevu interrupce“). 

3. Osvětová činnost  

  - vydávání Občasníku, misijního letáčku, přednášky o práci Misionářek lásky v Indii, vzdělávací vývěsky, nabídka 

informačních letáků, provoz internetových stránek. 

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

setkáních jsme čistili a opravovali darované zdravotnické pomůcky pro chůzi (berle, chodítka, invalidní vozíky), 

třídili, čistili a balili pletené obvazy a kojenecké lahve, vkládali do informačních letáků sloţenky, děkovné dopisy 

od Misionářek lásky a aktualizační lístky.  

Aby nikdo z nás neochaboval ve své snaze pomáhat trpícím, je nutné, aby si kaţdodenně připomínal pravdu 

o jejich krutém ţivotě v bídě. Na setkáních jsme společně četli a diskutovali o vybraných kapitolách z příkladů 

o ţivotě a díle blahoslavené Matky Terezy. Měli jsme k dispozici knihy Renzo Allegri, Matka chudých (1996) a  

Navin Chawla, Matka Tereza (1998).  

Tato setkání budou pokračovat i v roce 2009, proto uvádíme základní informace o místu a čase setkání, abyste se 

k této práci mohli připojit. Setkání se průběţně zúčastňovalo 15 lidí. 
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Brno  

Naši spolupracovníci se setkávají (mimo školní prázdniny) kaţdou středu mezi 17. aţ 20. hodinou v suterénu 

fary kostela svatého Jakuba, Rašínova 5. Další informace získáte denně od 20 do 21 hod. na telefonním čísle 543 

331 527 nebo nepřetrţitě na čísle 608 879 663 (Ing. David Cichra). 

Praha 

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

ve středu od 17 do 20 hod (mimo školní prázdniny). Další podrobnosti můţete zjistit telefonicky na čísle 

732 858 163 (RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.). 

    Další centra se stálými spolupracovníky jsou: Česká Skalice, Dobruška, Jaroměřice nad R., Jihlava (tel.: 

567 306 334 nebo 776 781 066), Mladkov, Olomouc, Ostrava, Plumlov, Prostějov a Svratka. Nabídky pomoci 

z těchto a dalších míst volejte do Brna (608 879 663) nebo do Prahy (732 858 163). Za pomoc Vám děkujeme. 

Jak můţete s námi spolupracovat při záchraně těch nejopuštěnějších lidí na světě 
 

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. Bliţší informace získáte na kontaktních telefonních číslech: Brno 543 

331 527, 608 879 663, Praha 732 858 163. 

Dále je možno pomáhat: 

 finančním příspěvkem na účet 2028869399/0800 u České spořitelny a.s., 

 pomoci nám vkládat sloţenky a aktualizační lístky do informačních letáků, 

 osobní účastí na přípravě a odesílání kontejnerových zásilek v pracovní skupině spolupracovníků v Brně a 

v Praze, 

 nabídnutím našich přednášek o ţivotě a díle Matky Terezy v Indii a o Záchraně nenarozených dětí před 

umělými potraty,  

 věcnými dary (vata, gáza, injekční jehly a stříkačky, podpaţní berle, invalidní vozíky, kojenecké lahve), 

 nabídnutím informačních materiálů Nadace (letáky, Občasník, Výroční zprávy) lidem dobré vůle ve Vašem 

okolí, 

 vysvětlováním významu skutků milosrdenství a získáváním pomoci  pro 1 miliardu umírajících hladem a bídou, 

 podporou osvěty pro záchranu ţivota 2 aţ 3 miliard nenarozených dětí ročně před lavinou interrupcí, 

 pomocí nastávajícím matkám v tíţivé situaci, ohroţující ţivot jejich dítěte, 

 překladatelskou prací, 

 studiem sociální a teologické literatury. 
 

V roce 2008 jsme odeslali pro indické nejchudší z chudých humanitární pomoc ve 2 velkoobjemových 

kontejnerech. 

22. kontejner byl odeslán z ČR 13. 5. 2008 a a Misionářky lásky v Kolkatě jej převzaly 24. června 2008. 

Celková hodnota kontejneru byla 4 333 990,- Kč a hmotnost nákladu byla 12,2 tuny. Do kontejneru jsme nakoupili 

zdravotnický materiál v hodnotě 4 242 810,- Kč, z toho: obvazový materiál, zejména gázu, obvazy, pruţná 

obinadla, prubany, vatu, 2000 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice, 2 mechanické 

invalidní vozíky celkem za 2 175 782 Kč, léčiva celkem za 1 230 468 Kč (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. 

23. kontejner byl odeslán z Brna 16. prosince 2008 a Misionářky lásky v Kolkatě jej převzaly 6. února 2009. 

Kontejner obsahoval zdravotnický materiál (11,7 tun) v hodnotě 4 655 998 Kč, z toho: obvazový materiál, zejména 

gázu, obvazy, pruţná obinadla a vatu celkem za 2 660 271,- Kč, infúzní soupravy za 17 440,- Kč, injekční jehly a 

stříkačky, chirurgické rukavice v hodnotě 114 146,- Kč, dezinfekci do ran Betadine (roztok a mast) za 

434 089,50 Kč, 500 000 tablet multivitaminového preparátu za 296 270,- Kč, 220 000 tablet vitamínu C a 100 000 

tablet vápníku v hodnotě 422 873,- Kč, léky proti bolesti (Panadol, Veral) za 565 280,- Kč, 1500 kg hroznového 

cukru Glukopur za 105 637,50 Kč. Od štědrých dárců jsme získali 10 invalidních vozíků, ručně pletené obvazy, 

gázu, buničitou vatu, injekční jehly a stříkačky, 1,25 l desinfekce do ran Betadine. Pro odloţené indické kojence 

věnovaly maminky z celé ČR 62 kojeneckých lahví. 
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Následující fotogalerie dokumentuje celý průběh nakládky a dopravy 23. kontejneru pro nejchudší v Indii. 
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Misionářky lásky – spolehlivé zprostředkovatelky Vaší a naší pomoci 

Jak jste se dozvěděli z článku Situace v Indii na str. 11 této Výroční zprávy, 

v Indii ţije 300 milionů
53

 lidí v podmínkách srovnatelných s obyvateli 

Subsaharské Afriky, která je povaţována za nejchudší oblast naší planety. 

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

Indii jako cíl naší pomoci jsme zvolili také z  toho důvodu, ţe v zemi je mír a 

poměrně stabilní státní systém. Kdybychom posílali pomoc do válčících zemí, 

zmocnili by se zásilky vojáci a mohli by tak prodluţovat válku, např. afričtí vojáci 

se zmocnili kontejneru (nebyl od nás) s humanitární pomocí pro umírající a směnili 

ho za zbraně. Kontejnerové zásilky, které jsme jako Vaši pomoc mohli odeslat, byly 

všechny adresovány Misionářkám a Misionářům lásky v Indii, kongregaci sester a 

bratří, která dnes čítá na 5 000 členů a kterou v roce 1948 zaloţila dnes jiţ 

blahoslavená Matka Tereza z Kolkaty.  

Proč jsme si vybrali právě tuto kongregaci? 
Vaši pomoc sestry a bratři rozdělují s největší láskou a s největšími zkušenostmi získanými za 60 let sluţby. Ţijí 

v nejdůslednější chudobě, veškerou pomoc poskytují bezplatně a pomáhají výhradně tam, kde dosud nikdo 

nepomáhá a kde je ţivot nejvíce ohroţen. Nepodléhají líbivým trendům, které chrání zájmy bohatých. My máme 

tak jistotu, ţe naše veškerá pomoc bude Misionářkami lásky spravedlivě rozdělena mezi ty nejpotřebnější, kteří 

jsou ohroţeni na ţivotě. 

Mezi nejuboţejšími z ubohých Misionářky lásky pečují v Indii zejména: 

a/ o odloţené novorozence, které Misionářky lásky našly pohozené před kostely, nemocnicemi, poblíž policejních 

stanic či jednoduše odhozené do smetí; starají se o ně v domovech, okolo 200 ročně jich předávají adoptivním 

rodičům z celého světa, 

- o děti, které přeţily pokus své matky o potrat, 

- o nejchudší děti, pro které sestry zakládají ve slumech nejzákladnější školy. Po přípravě jsou děti posílány do 

vyšších škol k dalšímu vzdělávání (školy Misionářek lásky mají kvalitní výuku). 

b/ o nemocné - malomocné a nemocné tuberkulózou, malárií, tyfem, AIDS a dalšími nemocemi. Misionářky lásky 

je vyhledávají, léčí a zajišťují jim důstojný ţivot. 

c/ o umírající -  starce a stařenky, kteří bez jakéhokoliv zabezpečení umírají na ulicích zmučeni hladem, strachem, 

opuštěností a opovržením. Sestry je přinášejí do svých domovů a doprovázejí je s láskou a péčí na jejich poslední 

cestě, a aţ 50 % jich ještě vyléčí. 

d/ o pacienty, kteří si nemohou zaplatit léčení ve státní nemocnici. 

V pojízdných ošetřovnách sestry a bratři ročně léčí a ošetřují více neţ 6 milionů nemocných a v leproseriích 

(vlastní nemocnice pro malomocné) desítky tisíc malomocných. (Státní léčebny v Indii přestaly malomocné 

přijímat). Dále pečují o tisíce opuštěných dětí a umírajících. V Indii mají Misionáři lásky na 300 středisek pro 

ohroţené na ţivotě. 

Od svého zaloţení 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 neodplatili. 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)  

Matka Tereza: bez chudoby není řehole - chudoba Misionářek lásky 

„My, Misionářky lásky, musíme trpět s Kristem… Jen tak jsme schopny sdílet utrpení s chudými. Naše 

kongregace by mohla zaniknout, kdyby sestry nešly bok po boku s Kristem v jeho utrpení a nežily v chudobě. Přísná 

chudoba nás chrání. Nechceme, aby se nám přihodilo to, co jiným řádům, které na počátku sloužily chudým, ale pak 

se bezcitně obrátily k bohatým. Abychom mohly pomáhat těm, kdo nemají nic, musíme žít jako oni. Radikální rozdíl 

spočívá jen v tom, že lidé, o které pečujeme, nemají nic, protože jim nic jiného nezbývá, zatímco my jsme si chudobu 

svobodně zvolily.“  

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

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

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

December 2004. Vol. 76, Issue 12, 0016741X. 
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A nás také vyzývá ve svém dopise apoštol svatý Jakub: „Co prospěje, moji bratři, řekne-li někdo, že má víru, ale 

nemá skutky? Může ho víra spasit? (Nemůţe.) 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) Tak jako víra beze skutků nepomůže do nebe ďáblovi, tak ni nám. (srovn. Jak 2, 19) 

Ke kaţdé sluţbě je třeba síly od Boha a vytrvalosti. Čerpejme z odkazu Matky Terezy z Kolkaty. Inspirujme se 

jejím příkladem, který hrdinně naplňuje Jeţíšova slova z podobenství o milosrdném Samařanovi: „Jdi a čiň i ty 

podobně!“ (Lk 10, 37) Papeţ Jan Pavel II. o ní prohlásil: „V úsměvu Matky Terezy, v jejích slovech a skutcích 

Jeţíš znovu procházel po cestách tohoto světa jako Dobrý Samařan.“ 

Podobenství o milosrdném Samařanovi: 

Jeden zákoník povstal, aby Jeţíše pokoušel. Řekl: „Učiteli, co mám vykonat, abych získal věčný ţivot?“ Jeţíš 

mu řekl:„Co je psáno v Zákoně? Co tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, z celého svého srdce, 

z celé své duše, ze vší své síly a ze vší své mysli, a svého bliţního jako sám sebe!“ I řekl mu: „Správně jsi 

odpověděl. To čiň a budeš ţiv!“ Ale on se chtěl ospravedlnit a řekl Jeţíšovi: „A kdo je můj bliţní?“ 

Jeţíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a upadl mezi lupiče. Ti ho oloupili, 

zranili a polomrtvého nechali a odešli odtud. I přihodilo se, ţe tou cestou šel kněz. Spatřil ho, ale obešel ho. 

Podobně i levita (kostelník) přišel k tomu místu, spatřil ho, ale obešel ho. Avšak jeden Samařan se ubíral tou 

cestou, přišel k němu, a kdyţ ho spatřil, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, nalil do ran olej a víno a ovázal je. 

Vloţil ho na svého mezka a dopravil do hostince a staral se o něj. 

Druhého dne vyňal dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ,Starej se o něho! A bude-li to stát víc, já ti to 

nahradím na své zpáteční cestě.´ Kdo z těch tří se ti zdá, že jednal jako bližní s tím, kdo upadl mezi lotry?“ On 

řekl:„Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Řekl mu Ježíš: „Jdi a čiň i ty podobně!“ (Luk 10, 30-37) 

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 Jeţíš, jen těm nejpotřebnějším, a jen tam, 

kde je zaručeno, ţe Vaší pomoci nebude jakýmkoliv způsobem zneuţito k obohacování. Vstupenka do nebe se 

kupuje pouze za tyto skutky: „Pojďte, požehnaní mého Otce, vládněte královstvím, připraveným pro vás od 

ustanovení světa! Neboť jsem lačněl, a dali jste mi jíst; žíznil jsem, a dali jste mi pít; byl jsem pocestný, a přijali jste 

mě; byl jsem nahý, a oděli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě; byl jsem v žaláři, a přišli jste ke mně ...“ 

(Mt 25, 31-46) 

Za kaţdý kontejner Vám i nám Misionářky lásky děkují. Připojují vţdy zprávu o bezpečném převzetí 

kontejneru a o následném rozdělení zdravotnického materiálu darů mezi své nejpotřebnější svěřence. 

Přečtěte si překlad dopisu s poděkováním představené sestry M. Sudhy M.C. za 21. a 22. kontejner, které 

Misionářky lásky v Kolkatě vděčně přijaly:   
 

                                                                                                                        78, A.J.C. BOSE ROAD,  KOLKATA - 700 014 

                  „Jestliže jste to učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili,“ řekl Pán Ježíš. 

                                                                                                                                                                29. říjen 2008 

      Dano Jarošová a všichni z Nadace svatého Františka z Assisi, 

tímto dopisem Vám sdělujeme, ţe se za Vás přimlouváme u Boha. Jsme vděčné Vám všem v Nadaci svatého Františka 

z Assisi. Všichni společně nám umoţňujete přijímat zásilky lékařských a zdravotnických potřeb pro naše nejuboţejší. 

Jsme vděčné Vám i všem ostatním za úţasnou práci, kterou s námi konáte. Ať Vám Bůh odplatí za Vaši štědrost pokojem, 

radostí a láskou. 

21. kontejner jsme s vděčností převzaly 24. ledna 2008. Obsahoval 1239 balíků, z toho 412 balíků představovala léčiva a 827 

zdravotnické potřeby. 

22. kontejner jsme přijaly 11. července 2008. Obsahoval 349 balíků léčiv a 1055 balíků zdravotnického materiálu, celkem 

1404 balíky. 

S vykládkou jsme neměly ţádné problémy. Všechen obsah je pouţitelný pro naše nejpotřebnější z chudých. 

Rozdělování darů, které posíláte, probíhá stejným způsobem jako u předcházejících kontejnerů. Největší podíl dostane vţdy 

deset nemocnic pro malomocné, kde se konají operace poraněných a amputovaných rukou nebo nohou a jiné plastické operace. 

Například v Shanti Nagar, Radharani, Janla, Seemapuri atd. 

Všude jsou zdravotnické materiály od Vás velmi oceňovány a jsou velkou pomocí. 

V příloze připojujeme názvy několika léčiv. Pokud by bylo moţné, pošlete je v další zásilce. 

Projevem naší vděčnosti k Vám jsou naše přímluvy za Vás u Boha. Svěřujeme Vás všechny i do péče Panny Marie, Matky 

Jeţíšovy a do přímluv blahoslavené Terezy z Kolkaty, naší Matky. 

Bůh Vám žehnej.          Sr. M. Sudha, M.C. 

 

 

Rozdělování Vašich  darů  do ústavů sester Misionářek lásky 
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8. Záchrana nenarozených dětí v ČR usmrcovaných umělými potraty 

Nadace ji realizuje: 

♠   podporou učení katolické Církve v péči o dosud nenarozený život, 

♠  přednáškovým programem, který propaguje úctu k životu člověka od početí do přirozené smrti,  

♠  organizováním vzdělávacích vývěsek, 

♠  distribucí informačních materiálů,    

♠ pomocí těhotným matkám, nacházejícím se v tísni, která ohrožuje život nenarozeného dítěte (sociální  po-   

radenství, kontaktování čestného a kvalitního lékaře, materiální výpomoc, adopce aj.),    

♠  finanční podporou projektů zaměřených na záchranu nenarozených dětí před umělým potratem, čerpanou  

    z úročeného příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF).  

Ročně u nás přichází o ţivot aţ 15,4 milionu nenarozených dětí, které jsou skrytě usmrcovány falešnými 

„antikoncepčními“ prostředky (hormonální pilulky, injekce, náplasti, tyčinky, krouţky, nitroděloţní tělíska) a 

chirurgicky. Tak jsou denně usmrceny aţ 42 192 nenarozené děti. Denně tedy zmizí z „mapy ţivota“ město 

velikosti Mladé Boleslavi. Počet dětí zabitých při umělém oplodnění a pouţitím pilulek či tělísek po styku 

(podávají se úmyslně, aby po případném otěhotnění vyvolaly raný potrat), se zatajuje.  

Metoda Počet uţivatelek a účinek v roce 2008 

hormonální prostředky 

s potratovým účinkem … 

1 204 858 ţen, to odpovídá aţ 13 250 000 skrytým potratům   

nitroděloţní tělíska …     165 813 ţen, to odpovídá aţ 2 155 600 skrytým potratům  

chirurgické potraty ve 

vraţednických zařízeních  
     27 173 

To znamená aţ 15,4 milionu zavraţděných dětí v roce 2008. 

 

Katolická Církev a ochrana lidského ţivota od početí do přirozené smrti 

Pán Jeţíš učí:  „Kdo přijímá jedno takové dítě ve jménu mém, mne přijímá.“ (Mt 18, 5) 

Papeţ Jan Pavel II. v encyklice (okružním listu věřícím celého světa) 

Evangelium vitae z roku 1995 učí (odmítá): 

bod 3/ „Všechno, co je přímo proti ţivotu, jako vraţdy všeho druhu, genocidy, 

potraty, eutanázie i dobrovolná sebevraţda; cokoli porušuje nedotknutelnost lidské 

osoby, jako mrzačení, tělesné nebo duševní mučení, pokusy o psychické násilí; co 

uráţí lidskou důstojnost, jako nelidské ţivotní podmínky, svévolné věznění, 

deportace, otroctví, prostituce, obchod se ţenami a mladistvými; a také hanebné 

podmínky práce, kdyţ je s dělníky zacházeno jako s pouhými výrobními prostředky, a 

ne jako se svobodnými a odpovědnými osobami: všechny tyto a jim podobné skutky 

jsou opravdu ostudné, vnášejí nákazu do lidské civilizace a poskvrňují více ty, kteří je 

dělají, neţ ty, kteří trpí bezpráví; a velice zneuctívají Stvořitele. 

bod 12/ Můţeme v jistém smyslu mluvit o válce mocných proti slabým: ţivot, který by vyţadoval více přijetí, 

lásky a péče, je povaţován za neuţitečný, a tedy odmítán mnoha způsoby. Kdo svou nemocí, svým tělesným 

postiţením nebo mnohem jednodušeji svou přítomností zpochybňuje blahobyt nebo ţivotní návyky těch, kteří jsou 

na tom lépe, je stále častěji povaţován za nepřítele, před nímţ je nutno se bránit nebo ho zlikvidovat. Tak se 

rozpoutává jakési „spiknutí proti životu“. Nepostihuje pouze jednotlivce v jejich individuálních, rodinných nebo 

skupinových vztazích, ale jde mnohem dál, takţe narušuje a rozvrací na světové úrovni vztahy mezi národy a státy.  

bod 17/ ... s postupem času se hrozby proti ţivotu nezmenšují. Naopak, nabývají stále většího rozsahu. Dvacáté 

století bude povaţováno za dobu mohutných útoků proti ţivotu, nekončících sérií válek a trvalého masakrování 

nevinných lidských bytostí. Falešní proroci a falešní učitelé zaznamenali největší moţný úspěch ... Jsme ve 

skutečnosti  přímými svědky objektivního „spiknutí proti životu“, do kterého jsou zapojeny i mezinárodní instituce, 

které oficiálně propagují a nařizují kampaně za větší rozšíření antikoncepce, sterilizace a potratů. Konečně, nelze 

popírat, ţe hromadné sdělovací prostředky často napomáhají tomuto spiknutí, neboť ve veřejném mínění prosazují 

hodnověrnost té kultury, která propaguje pouţívání antikoncepce, sterilizace a umělého potratu i samu eutanázii 

jako znamení pokroku a výdobytek svobody, a za nepřátele svobody a pokroku označuje ty, kteří svým postojem 

jsou bezvýhradnými zastánci ţivota.“ 
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Blahoslavená Matka Tereza o zločinu potratu:  

„Potrat není nic jiného neţ zabíjení, vraţda vlastní matkou. Je to zlo. Je zabíjeno dítě, které 

Bůh stvořil pro velké věci! Má právo ţít. Potrat je největším zlem naší doby. Kdyţ matka 

zabije své vlastní dítě, jaké hrůzné věci mohou dělat ostatní?! Zlo by se tak šířilo po celém 

světě. Bojujeme proti potratu adopcí. Zprostředkovali jsme adopci tisíců dětí. V Indii, ale 

také v cizině. Překrásné děti.“                        (Z filmu Odkaz Matky Terezy, 1994) 

Přednáškový program 

Katolíkům různých věkových kategorií a lidem dobré vůle je určena naše přednáška „Co 

nevíte o ţivotě člověka před narozením“, doplněná filmovými ukázkami a besedou. Hlavní 

témata přednášky:  

1. Učení katolické Církve o povinnosti chránit nenarozený ţivot. Ţivot 

člověka před narozením. Péče o předčasně narozené děti, záchrana ţivota 

operací před narozením. Proč usmrcují hormonální „antikoncepce“, 

nitroděloţní tělíska a umělé oplodnění miliony a ve světovém měřítku 

miliardy dětí ročně? Chirurgické potraty. 

2. Následky umělých potratů na matku, otce, rodiny, lékaře (tito se mění na 

vraţedné nástroje v rukou chamtivých boháčů), společnost. 

3. Zodpovědnost Církve, rodičů, příbuzných, lékařů, společnosti za ţivoty 

nenarozených dětí. Dojde-li skutečně k umělému potratu (chemickému nebo 

chirurgickému), postihuje Církev toho, kdo jej zavinil skutkem či nedbalostí, 

automatickým vyloučením. 
4.  Jak řešit sociální, zdravotní nebo jinou tíseň (mimoděloţní těhotenství, postiţené dítě, nemoc matky…). 

Příklady statečných matek, které si ţivot svého dítěte vybojovaly. Jak potratáři klamou matky při nucení 

k interrupci. 

5.  Správné proţití období vzdělávání, zodpovědný výběr manţela/manţelky, známost.  

O tuto přednášku nás můţe poţádat i jednotlivec nebo skupina osob kdekoliv na území ČR i v zahraničí. Přednášky 

pořádáme zcela zdarma. Kontakt: 567 306 334 nebo 776 781 066. 

Posluchačům je po přednášce nabídnut ucelený soubor letáků „Aby se mohli narodit“. Těchto souborů bylo za 

rok 2008 distribuováno 180. 

V roce 2008 jsme pomohli při zajišťování 15 přednášek, zúčastnili se jich 193 posluchači. 

Vzdělávací vývěsky 

Jsou umístěny v Brně a v 5 dalších městech na veřejných místech a v kostelích - celkem 13. Obsahují informace 

o pokrocích lékařské vědy při záchraně a péči o zdraví nenarozených nebo při mimoděloţním těhotenství, o 

záchraně dětského ţivota před umělými potraty, nabídku obrazových materiálů a filmů, svědectví matek, které si 

ţivot svého dítěte vybojovaly, o morální nepřípustnosti eutanázie. Z šesti vývěsek je umoţněn čtenářům volný 

odběr letáků a materiálů.    

Další osvětová činnost 

Rozesílali jsme a pomáhali umisťovat barevné letáky „Aby se mohli narodit - Hovoří doktor Diamond“, 

dokumentující růst člověka před narozením a metody umělých potratů. V jednotlivých číslech časopisu Občasník, 

který jsme nově začali v roce 2008 zdarma vydávat, jsme zveřejnili příběhy matek, které si obhájily ţivot dítěte 

proti nátlaku potratářů, informace o „kříţi neplodnosti“ a o usmrcování nevyléčitelně nemocných a starých pomocí 

eutanázie a další. Tyto materiály byly zájemcům rozesílány poštou a v elektronické podobě. 

V roce 2008 bylo rozdáno 4480 letáků „Aby se mohli narodit - Hovoří doktor Diamond“, 1044 letáčky o 

potratové „antikoncepci“, 552 letáčky „Příběhy statečných matek“, 4x jsme zapůjčili nebo zájemcům poskytli 

videokazetu a CD s filmem k záchraně nenarozeného života. 

Pomoc těhotným matkám v tísni, 

♦ které se mylně domnívají nebo jsou přesvědčovány, ţe jediným řešením jejich tísně 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      

mailto:nenarozeny.zivot@centrum.cz
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V roce 2008 jsme zprostředkovali matkám s ohroženým těhotenstvím 2 odborné konzultace, rozdali jsme 4 408 

Nabídek pomoci matkám v tísni, připravili jsme a na internetových stránkách Nadace uveřejnili podrobný seznam 

20 funkčních babyboxů (odložných schránek pro nechtěné děti) v ČR.     

 

 

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. Na ţádost České spořitelny byl příspěvek převeden z účtu 5231-1346868389/0800 na 

2146566399/0800. 

Finanční příspěvek NIF se stal pevnou součástí nadačního jmění Nadace sv. Františka z Assisi, přičemţ Nadace 

můţe rozdělovat pouze úroky z příspěvku, nikoli samu částku. Nadace celý nadační příspěvek uloţila ve formě 

termínovaného vkladu dne 1. 12. 1999.  

Výnos od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 byl 122 894,02 Kč. 82 457,- Kč z této částky bylo rozděleno v 11. kole. 

Zbytku, tj. 40 437,02 Kč bylo pouţito na mzdy zaměstnanců Nadace. (Vašich příspěvků se pouţívá výhradně na 

nákup zdravotnického materiálu do Indie.) 

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 můţe být poskytnut pouze nestátním neziskovým organizacím, jeţ jsou v souladu se zákonem 

řádně registrovány v ČR (občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a 

nadační fondy). Příspěvky nejsou poskytovány fyzickým osobám. Projekt můţe probíhat maximálně jeden rok. 

Podporovány jsou programy zaměřené na primární a sekundární prevenci interrupce. 

 

V oblasti primární prevence Nadace podporuje: 

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

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

další patologické jevy (např. CAN); 

- projekty zaměřené na vydávání osvětových publikací zaměřených na ochranu nenarozeného 

života. 

V oblasti sekundární prevence Nadace podporuje: 

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

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

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

ubytování poskytují i sociální program); 

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

- projekty na školení a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků neziskového sektoru, kteří 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 2008 

 
Organizace Projekt Kč Účel 

Sdruţení Za dětský ţivot Jihlava Záchrana ţivota 

nenarozených dětí 

82 457 Kč Kancelářské potřeby, poštovné, tiskárna, toner, 

telefonní poplatky 

Celkem za 11. kolo   82 457 Kč  
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9. Osvětová činnost 

Jedním z našich velkých přání je umoţnit co největšímu mnoţství lidí, aby se mohli aktivně zapojit do pomoci 

nejpotřebnějším podle svých sil a moţností a aby se zachránilo co nejvíce ohroţených nenarozených ţivotů.   

Začali jsme - především pro větší informovanost našich dárců - vydávat časopis Občasník Nadace sv. Františka 

z Assisi. V únoru 2008 vyšlo první číslo v rozsahu 18 stran formátu A4, další čísla jsou 24 stránková. Dárcům a 

dalším zájemcům jsme v průběhu roku nabídli 650 výtisků 

Občasníku č.1 aţ 4. Všechna čísla jsou k dispozici ke staţení 

v elektronické podobě na adrese:  

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/Download.php 

Obsah časopisu má ustálenou podobu - Globální problémy 

se zřetelem na rozvojové země, informace o tropických 

nemocech, o aktuální činnosti Nadace, učení církevních Učitelů 

o skutcích milosrdenství, slova Evangelia, příklady oficiálních i 

neoficiálních svatých v péči o nejuboţejší (Matka Tereza, 

blahoslavený Damián de Veuster, Raoul Follereau), záchrana 

ohroţeného ţivota (umělými potraty, eutanázií), 

nabídka spolupráce.  V této práci budeme pokračovat 

i v roce 2009. 

O potřebách nejuboţejších se snaţíme informovat 

čtenáře prostřednictvím 13 vzdělávacích vývěsek 

v 6 městech (Brno, Jihlava, Ţďár nad Sázavou aj.) 

Poskytovali jsme přednášky i psané informace 

k pochopení této pro-

blematiky. V únoru, říj-

nu a prosinci jsme 

uspořádali 3 přednášky 

o ţivotě Matky Terezy 

a jejím díle pro 

nejuboţejší v Indii. 

Únorové přednášky se 

zúčastnilo 35 ţáků 

posledních tříd zá-

kladní školy se svý-

mi učiteli. 

V říjnu a prosinci 

jsme byli potěšeni 

účastí na před-

náškách, které byly 

určeny dárcům a 

pletařkám obvazů 

pro malomocné. 

Rozdali jsme nebo zapůjčili lidem dobré vůle asi 

200 tištěných materiálů o ţivotě a díle Matky Terezy 

a její řehole, 190 kompletů sloţených z 28 různých 

informačních materiálů o ochraně ţivota od početí 

do přirozené smrti.  

Během roku jsme několikrát vydali aktualizovaný 

informační leták „Pojďme spolu vykonat něco 

krásného pro Boha“ a distribuovali jej za pomoci spolupracovníků na 371 místech ČR v počtu 52 947 kusů.  

O nakládkách 22. a 23. kontejneru se zdravotnickým materiálem jsme veřejnost informovali prostřed-

nictvím sdělovacích prostředků. Touto cestou jim děkujeme.   

Televizní záznam nakládání 23. kontejneru 16. 12. 2008 v Brně natočila Regionální televizní agentura. Můţete 

si jej prohlédnout na internetu na adrese: http://www.rta.cz/?article=124212. Záznam má název „Do Indie putuje 

pomoc za 4,5 milionu“. Pro přehrání klikněte, prosíme, pod fotografií vpravo na slovo Video.  

http://www.rta.cz/?article=124212
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Rozhlasovou zprávu o 22. kontejneru natočilo brněnské studio Českého rozhlasu.  

Krátká zpráva o nakládce 22. kontejneru v Brně pod názvem „Kontejner do Indie veze i lahve kojencům“ byla 

zveřejněna v Lidových novinách 14. května 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobný článek o nakládce 23. kontejneru v Batistu vyšel v lednu 2009 v tištěném vydání Červenokosteleckého 

zpravodaje.  

 

 

 

V Batistu se právě nakládá kontejner do Indie.  

Autor: O. Nermuť 16.12.2008 14:35 

 
 

Internetová podoba článku je na internetové adrese: 

http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/nalozili-kontejner-s-

pomoci-pro-nejchudsi-20081216.html 
 

http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/nalozili-kontejner-s-pomoci-pro-nejchudsi-20081216.html
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/nalozili-kontejner-s-pomoci-pro-nejchudsi-20081216.html
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10. Získávání finančních prostředků a darů 
Jiţ 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.  

Poslední 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 nabídkou informačních materiálů (leták, Občasník, Výroční zpráva) 

- dědické odkazy, 

- nepeněžní dary 

- dary od výrobců (zdravotnický materiál, vitamíny aj.), 

- dary organizací (podpažní berle), 

- dary drobných dárců (zdravotnický materiál, kojenecké láhve a savičky, jednorázové pleny, berle, invalidní 

vozíky), 

- ručně pletené obvazy pro malomocné, 

- zdarma poskytnuté sluţby (grafické práce, internetová inzerce, odvozy připravených zásilek). 

 

 

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

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

Z milých dopisů našich spolupracovníků: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Dary a poskytnuté nadační příspěvky 
 

Nadační příspěvky 

Dva nadační příspěvky určené v roce 2008 na pomoc nejchudším v hodnotě 7 068 550,- Kč byly poskytnuty 

řeholi Misionářky lásky v Indii (Missionaries of Charity, Kolkata, India) ve formě zdravotnických a dalších 

nezbytných potřeb. 

Na záchranu ohroţených nenarozených dětí byl v rámci Programu primární a sekundární prevence interrupce 

poskytnut nadační příspěvek v hodnotě 82 457,- Kč.  
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Pomoc nejchudším z chudých 

Finanční dary 

Celková částka finančních příspěvků od fyzických a právnických osob činila v roce 7 513 608,- 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 přáli 

svá jména nezveřejňovat.  
 

Přehled dárců nad 10 000,- Kč: 
 

Jan Baránek, s.r.o.           25 000 Kč   
Ing. Jan Kadlec           11 000 Kč  

Československá obchodní banka, a. s.           30 000 Kč   
Pavel Kantořík           20 000 Kč  

Blaţena Dvořáčková           20 000 Kč   
Michal Ondráček - ACTIV           21 733 Kč  

Ing. Václav Dvořák           30 000 Kč   
Alois Ondroušek           12 000 Kč  

Ing. Václav Dvořák           40 000 Kč   
Fa Karel Poprach - TYTO           20 000 Kč  

Esatrade s.r.o.           20 000 Kč   
Hana Stejskalová           12 000 Kč  

FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o.           15 000 Kč   
Sunfood s. r. o.           20 000 Kč  

FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o.           20 000 Kč   
MUDr. Jakub Ventruba           20 000 Kč  

Marie Hynková           13 000 Kč   
Vít Ţilinský, Pneuservis           23 000 Kč  

 

Věcné dary 

Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví, Penzion pro důchodce v Hradci Králové a jednotliví dárci 

věnovali spolu s Domovy důchodců v Hradci Králové, Přelouči a Pardubicích 256 párů berlí a 

francouzských holí v hodnotě 25 600 Kč. Jednotlivci a obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc 

darovali pro chromé malomocné nové i pouţité mechanické invalidní vozíky v hodnotě 21 500 Kč 

(v počtu 10).  OS. Campanella v Českém Těšíně vyhlásilo pod vedením paní Romany Plonkové sbírku 

kojeneckých láhví se savičkami pro kojence v péči Misionářek lásky. Darovalo spolu s maminkami z celé 

ČR 267 kojeneckých láhví  v hodnotě 12 015 Kč. 
 

Záchrana života ohrožených nenarozených dětí 

Finanční dary 
 Celková částka finančních darů, které fyzické osoby věnovaly v roce 2008 na tento účel, činila 39 661,- Kč. 

  

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

poskytovanými sluţbami, obětavou prací nebo vstřícným postojem k potřebám nejuboţejších. 

Děkujeme novinářům a redaktorům, jmenovitě panu O. Nermuťovi z Náchodského deníku,  Českému rozhlasu 

Brno, 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. Zúčastnil se nakládek 20 velkoobjemových 

kontejnerů a zajistil pro malomocné pacienty mnoho párů berlí a ručně upletených obvazů. 
 

 

VAŠE PODPORA VYDATNĚ OVLIVNILA HODNOTU NAŠÍ POMOCI 
 

Děkujeme jménem nejchudších, jejichž životy jste zachraňovali.  

Vaši lásku a její skutky odměňuje Bůh. 
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12. Finanční zpráva 
 

Rozvaha 
AKTIVA - majetek sledovaný podle sloţení   (v celých Kč) k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008 

Hmotný investiční majetek – budovy  564 863    564 863    

Hmotný investiční majetek – pozemky 43 187    43 187    

Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -166 575    -185 780    

Peníze 180 819    91 010    

Bankovní účty 6 937 862    6 972 301    

Ostatní pohledávky (Union banka) 51 007    51 007    

Příjmy příštích období, dohadné účty     

Aktiva celkem 7 611 163    7 536 588    

 

 

  PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku  (v celých Kč) k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008 

Vlastní zdroje celkem: 5 235 955    4 721 969    

   - Jmění celkem 5 545 481    4 983 295    

      z toho: Fondy – zdroje: -812 411    -1 355 393    

                        - Fondy – Misie -974 966    -1 572 771    

                        - Fondy – Nenarozený ţivot 39 661    31 088    

                        - Úroky – NIF 122 894    186 290    

                  Nadační jmění - rekreační domek v okr. Chrudim 608 050    608 050    

                  Nadační jmění - finanční příspěvek z NIF 4 822 000    4 822 000    

                  Vlastní jmění  927 842    908 638    

    - Neuhrazená ztráta minulých let  -340 739    -309 526    

    - Hospodářský výsledek od počátku roku 31 213    48 200    

Ostatní přímé daně 720    -2 040    

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

Zúčtování se zaměstnanci 20 280    21 000    

Bezúročná půjčka 1 002 533    602 533    

Neuhrazená faktura dodavatele 1 340 275    2 181 726    

Pasiva celkem 7 611 163    7 536 588    

 

 

Stav peněţních prostředků   (v celých Kč) k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008 

Bankovní účty celkem 6 937 862    6 972 301    

z toho: Česká spořitelna a. s. 1346868389/0800 915 695    190 014    

            Česká spořitelna a. s. 2146566399/0800 nadační jmění 4 822 000    4 822 000    

            Česká spořitelna a. s. 2028869399/0800 1 200 167    1 960 287    

Peníze – pokladna 180 819    91 010    
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Rozpis nákladů a výnosů 
Rozpis nákladů   (v celých Kč)  MISIE   NŢ   Celkem  

Sluţby 51 337   51 337 

Mzdové náklady 275 993   275 993 

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 96 598   96 598 

Zákonné pojištění zaměstnanců 1 302   1 302 

Poplatky bankovní 1 667   1 667 

Nadační příspěvky celkem 7 068 550 18 161 7 086 711 

z toho: dopravné za kontejnery 154 973   154 973 

            zdravotnický materiál a jiné potřeby 6 835 789   6 835 789 

            ostatní 77 788   77 788 

Náklady celkem 7 495 447 18 161 7 513 608 

  

 

 Rozpis výnosů   (v celých Kč) MISIE NŢ Celkem 

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 7 495 447 18 161 7 513 608 

Převod z úroků NIF 40 437   40 437 

Úroky 7 763   7 763 

Výnosy celkem 7 543 647 18 161 7 561 808 

 

 

Pozn.: MISIE - pomoc nejchudším v zemích třetího světa 

NŢ - pomoc nenarozeným dětem  

 

Poznámky:  

 V roce 2008 tvořily náklady související se správou Nadace 6,04 % z celkově poskytnutých příspěvků. Podle statutu Nadace 

sv. Františka z Assisi nesmí tyto náklady převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých příspěvků. Náklady tedy tuto 

stanovenou hranici nepřesáhly. 

 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 2008 na tento účel. Nadace zaměstnává 

3 pracovnice, které pracují za minimální mzdu. 

 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/30576/2007 s platností od 19. 7. 2007 do 28. 6. 2010.  

 Průběžná vyúčtování veřejné sbírky za rok 2008 byla dne  17. 9. 2008 a 27. 2. 2009 předložena ke kontrole Krajskému 

úřadu Pardubického kraje. Dne 22. 9. 2008 a 4. 3. 2009 jsme od Krajského úřadu obdrželi potvrzení o správnosti 

vyúčtování. 
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13. Zpráva auditora 
 

 


