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S Vaší pomocí jsme již před odesláním 24. kontejneru začali pracovat na přípravě dvacátého pátého 

kontejneru. Chtěli bychom jej odeslat v červnu roku 2010, 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 2010 bude vypracována do 30. 6. 2011. 
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Sestra Sudha           

s našimi dary 

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.  

Blahoslavená Matka Tereza napsala: „Drazí, nedomnívejte se, že chudí vás potřebují, vždyť dobrý Bůh jim 

všechno strádání vynahradí na věčnosti. Ne chudí potřebují vás, ale vy potřebujete chudé, abyste se naučili 

rozdělit se s nimi; abyste se naučili Krista milovat právě v těchto nejchudších z chudých... Až na věčnosti 

zjistíme, kolik dlužíme chudým za to, že nám pomohli lépe milovat Boha.“  

Z Vašich darů jsme mohli v roce 2009 do Indie odeslat jednu kontejnerovou zásilku se zdravotnickým 

materiálem v hodnotě téměř 5,6 milionu Kč. Kontejner byl naplněn obvazy, gázou, obvazovou vatou, léky, 

vitamíny, injekčními jehlami a stříkačkami, infúzními soupravami, dezinfekcí do ran, chirurgickými 

rukavicemi, berlemi, invalidními vozíky atd. (podrobnosti str. 12). Podíleli jsme se 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 sestry Sudhy, M.C., za 24. kontejner, který sestry přijaly v Kolkatě 

12. ledna 2010. 

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

23. dubna 2010 

Milá Dano Jarošová a všichni dobrodinci z Nadace sv. Františka z Assisi,  

Aleluja! Pán vstal z mrtvých! Aleluja!             
           

Přeji Vám šťastné Velikonoce... 

Kéţ je ve Vašich srdcích mír a radost ze Zmrtvýchvstalého Krista.  

Velmi Vám děkujeme za léky a zdravotnický materiál, ale také za všechny další 

věci, které jste poslali nám a našim chudým lidem. Všechny Vás zahrnujeme do svých 

přímluv.   

Omlouvám se, ţe jsem Vám neodpověděla dřív. Jsem si jista, ţe jste všichni 

zaměstnáni Vaší prací. Léků a zdravotnického materiálu jsme pouţili zejména pro naše 

malomocné pacienty, ale také ve všech našich domovech pro umírající.  

Informace o I.E.C. kódu nejsou nutné pro naše celní úřady v Indii. Pokud máte moţnost nepouţít lodního 

dopravce MAERSK, ale pouţít jiného, kterého jste dříve vyuţívali, bude dobře. Jsou nám celkem uţiteční. 

Momentálně neposílejte následující věci. Aţ je budeme potřebovat, dáme Vám vědět:   

1. urinální sáčky, 2. močové katetry „Foley“ 16 a 18, 3. jehly pro lumbální punkci Spinocan (černé a ţluté), 

4. atraumatické punkční kanyly. 

Sestra Andrea je v současné době na zotavené u svých příbuzných, ale brzy se vrátí. Ještě jednou Vám moc 

děkujeme za Vaši velkodušnou a obětavou sluţbu.  

Naší vděčností je naše přímluva za Vás u Boha.  

Doufáme, ţe všem Vašim dobrodincům se daří dobře.  

S upřímným pozdravem,  

Bůh Vám ţehnej.  

Sestra M. Sudha, M. C.     
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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:  Elišky Krásnohorské 59, 618 00 Brno 

(do 30. 11. 2009 - Sváţná 4, 634 00 Brno) 

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 zachraňují ţivoty nejchudších z chudých, bezbranných a na ţivotě 

ohroţených lidí, o které nejen dosud nikdo nepečuje, ale naopak je ti nejbohatší posílají na smrt. 

 umoţnit lidem dobré vůle, aby se mohli podle svých sil a moţností aktivně zapojit. 

Jak pomáháme nejpotřebnějším: 
 materiální podporou nejchudších z chudých v Indii prostřednictvím katolické řehole Misionářky lásky, 

zaloţené v Indii r. 1948 blahoslavenou Matkou Terezou; 

 záchranou nenarozených dětí v České republice, ohroţených na ţivotě potratáři, rodiči, sdělovacími 

prostředky, podniky vyrábějícími usmrcující „antikoncepční“ chemikálie; 

 osvětovou 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-Veveří) Adresa: Kounicova  952/4, 602 00 Brno-Veveří  

- č. ú. 2028869399/0800 - účet veřejné sbírky (příspěvky pro nákup zdravotnického materiálu pro svěřence 

Misionářek lásky v Indii) 

- č. ú. 1346868389/0800 (ochrana nenarozeného života). 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
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3. Bohatství a bída světa  

Uveďme si několik příkladů toho, jak si děti společného nebeského Otce rozdělují bohatství, které jim bylo 

svěřeno:  

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

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

- 2 % lidí vlastní 50% světového bohatství. 

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

 

V roce 2000 vlastnily: 

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

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

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

- 500 nejbohatších lidí má roční příjem vyšší neţ 416 000 000 těch nejchudších dohromady.  

- 2 % příjmů 10 % nejbohatších lidí by postačila, aby se dostali všichni lidé na světě nad hranici chudoby, 

tj. 2 USD (2 americké dolary= 38 Kč) na den.
1
 

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

hranici chudoby 2 USD na den.
2
 

 

Situace v Indii 
O Indii se mluví v mnoha souvislostech. Pro mnoho mladých lidí je to zajímavý cíl jejich cest. Indie je pověstná 

svými starobylými památkami, krásami přírody a exotickou kulturou. V ekonomických a obchodních kruzích se pak 

často mluví o prudkém rozvoji ekonomiky, zejména pak o farmaceutickém průmyslu, či informačních 

technologiích. Ti informovanější dokonce vědí, ţe Indie má svůj vlastní kosmický program a v roce 2008 přistála na 

povrchu Měsíce první indická sonda.
3
  

Toto je však pouze jedna strana mince ţivota v Indii. Indie je totiţ zemí s neuvěřitelnými protiklady, které si 

v našich podmínkách neumíme představit. Na jedné straně luxus, a na straně druhé bída stovek milionů obyvatel. 

Podle Světové banky ţije v Indii z celkové populace (1 180 milionů
4
) pod hranicí chudoby asi 887 milionů lidí.  

Tuto hranici chudoby si můţeme zjednodušeně představit tak, ţe bychom měli na den pouze 40 Kč. Za tuto částku 

bychom si museli pořídit nejen bydlení, jídlo, ale také vzdělávání, lékařskou péči, dopravu do školy nebo 

zaměstnání. Jak by potom asi vypadal náš ţivot? V podstatě celou částku bychom utratili za jídlo, spali bychom 

někde na chodníku, pod mostem nebo v bídné chatrči postavené z kusů dřeva, igelitu, rezavého plechu a dalšího 

odpadního materiálu. Takto bychom snad ţivořili, dokud bychom neonemocněli my (anebo někdo z našich 

blízkých) z nedostatečně výţivného jídla, špatné vody, z podchlazení… Pak bychom však byli odkázaní na 

milosrdenství ostatních, protoţe na zaplacení léčení by nám jednoduše nezbyly peníze. A kdybychom nenalezli 

pomocnou ruku, moţná ţe bychom zemřeli právě na chodníku před jednou ze špičkově vybavených nemocnic, 

kterým se tak obdivuje celý svět. 

V Indii je formálně demokracie, ale tato demokracie je pokřivená, protoţe nedbá hlasu těch stovek milionů 

bídných. Zatímco Indie vyváţí ve velkém potraviny, aby za získané peníze mohla nakupovat zbraně, kaţdý den jde 

spát 320 milionů jejích obyvatel hladových.
5
 Kvůli nedostatečné výţivě, která zasahuje z diskriminačních důvodů 

                                                                    
1 str. 38, kapitola 1 HDR-2005 
2 str. 65, kapitola 2 HDR-2005 
3 Wikipedie, Indie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie 
4 Population Reference Burreau, What Is Poverty, Really? The Case of India, http://www.prb.org/Articles/2010/indiapoverty.aspx 
5 Joseph, A.: Covering the Republic of Hunger (30.1.2006), http://www.indiatogether.org/2006/jan/ajo-hunger.htm 
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především dívky z niţších kast, se kaţdé čtvrté dítě rodí s nízkou porodní hmotností. Téměř kaţdé druhé dítě do 

5 let je podvyţivené.
6
 75% dětí do tří let trpí chudokrevností. U dospívajících dívek je to dokonce 90%, z dospělých 

ţen pak 50%.
7
  

Naše děti, které se předhánějí ve značkovém oblečení, mobilech a reptají proti i té nejmenší povinnosti, by asi 

značně vyděsilo, kdyby věděly, jak ţijí jejich indičtí vrstevníci. Ti bydlí společně s rodiči a dalšími sourozenci 

v jedné malé místnosti bez elektřiny, vody a záchodu. Jedí jedenkrát denně, a někdy ani to ne. Na školu nemají často 

čas, protoţe jsou nuceni přispívat svou troškou do rodinného rozpočtu. Podle oficiálních údajů je 17 milionů dětí 

v Indii ţivotními podmínkami donuceno pracovat, často za nepřiměřeně nízkou mzdu. Podle světových 

humanitárních agentur toto číslo můţe dosahovat aţ 111 milionů. Dva miliony dětí mezi 5. aţ 15. rokem jsou 

donuceny vydělávat si prostitucí. Stejnému údělu čelí více neţ 3 miliony mladých mezi 15. aţ 18. rokem. Většina 

jimi „vydělaných“ peněz samozřejmě končí v rukou dobře organizovaných gangů a místních mafií. Kaţdým rokem 

je více neţ půl milionu nových obětí tohoto špinavého obchodu.
8  

Nejčastější formou dětské práce je tzv. „bond labour“. Děti jsou často doslova zotročovány, aby „vyrovnaly 

dluh“ rodičů, který činí zpravidla 1000 aţ 3000 rupií (450-1350 Kč). Kromě práce v zemědělství děti často dělají 

domácí sluhy, vyrábějí ručně cigarety, tkají koberce, pracují na bavlníkových plantáţích… Při práci jsou často 

surově bity a dívky zneuţívány. 

„Mé sestře je deset let. Každé ráno v sedm 

odchází k pánovi, kterému dlužíme peníze, a 

vrací se v devět hodin večer. Nechová se k ní 

pěkně. Řve na ni a bije ji, když si myslí, že je 

příliš pomalá nebo pokud mluví s jinými dětmi. 

Přichází si pro ni, pokud je nemocná a nemůže 

jít do práce. Myslím, že to pro ni musí být velmi 

těžké… Nezajímá mě škola ani hraní. Jediné, co 

bych chtěl, je, aby už pro něj nemusela 

pracovat. Za 600 rupií (270 Kč) bych ji mohl 

vykoupit. To je jediná možnost, jak ji získat 

zpět… My ale nemáme 600 rupií… Nikdy 

nebudeme mít 600 rupií“…
9
 

Organizace UNICEF odhaduje, ţe v Indii je 

přibliţně 26 milionů sirotků
10

 z celkového počtu 400 milionů dětí do 18 let. Počet sirotků z důvodů nemoci 

HIV/AIDS se odhaduje na 2 miliony. Na ulici ţije 18 milionů dětí do 14 let.
11

  

A to všechno výše uvedené je jen pár náznaků toho, co bychom nazvali odvrácenou tváří Indie… 

Ve světě se ročně utratí ...                             Kurz k 1. 5. 2010: 1 americký dolar 

(USD) = 18,905 Kč   
v Evropě za: zmrzlinu

12
 11 miliard USD = 208 miliard Kč 

 cigarety
13

 50 miliard USD = 945 miliard Kč 

 pivo
14

 189 miliard USD = 3 573 miliardy Kč 

z toho v ČR za: zmrzlinu
15

   7 miliard Kč 

drogy
16

   6,5 miliard Kč 

alkohol a tabákové výrobky
17

   117 miliard Kč 

v Americe  výdaje na zvířata chovaná 

v domácnosti
18

 

40 miliard USD = 756 miliard Kč 

 zmrzlina
19

 23 miliardy USD = 435 miliard Kč 

                                                                    
6 The New York Times, As Indian Growth Soars, Child Hunger Persists, http://www.nytimes.com/2009/03/13/world/asia/13malnutrition.html?_r=2 
7 UNICEF, India, http://www.unicef.org/infobycountry/india_background.html 
8 Stop HIV/AIDS in India Initiative, (SHAI), http://www.shaii.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=113 
9 Human Rights Watch. The small hands of slavery: Bonded child labour in India, http://www.hrw.org/reports/1996/India3.htm 
10 Unicef, India, Statistics, http://www.unicef.org/infobycountry/india_india_statistics.html 
11 Stop HIV/AIDS in India Initiative, (SHAI), internetová adresa viz výše  
12 Projekt Change the Game, Pár čísel, http://ctg.divokehusy.cz/chci_vedet_vic/par_cisel/ 
13 Simon Zadek, Globální rovnováha, http://www.sof.cz/download/globalni-rovnovaha.pdf 
14 Evropané ročně utratí za pivo 125 mld eur, 12.5.2006, http://www.brewersofeurope.org/docs/press_coverage/Byznys%2012-5-2006.pdf 
15 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 
16 Češi utratí za drogy 6,5 miliardy korun ročně; 16. 4. 2007, Právo; http://www.dropin.cz/zmedii.shtml?x=1994921  
17 Výdaje na konečnou spotřebu domácností , Český statistický úřad,   http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vydaje_na_konecnou_spotrebu_domacnosti  
18 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 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vydaje_na_konecnou_spotrebu_domacnosti
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vydaje_na_konecnou_spotrebu_domacnosti
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 přípravky na hubnutí
20

 60 miliard USD = 1 134 miliardy Kč 

 alkohol a tabákové výrobky
21

 243 miliardy USD = 4 594 miliardy Kč 

v celém světě za: parfémy
22

 20 miliard USD = 378 miliard Kč 

 zmrzlinu
23

 59 miliard USD = 1 115 miliard Kč 

 pornografii
24 

97 miliard USD = 1 834 miliardy Kč 

 lihoviny
25

 217 miliard USD = 4 103 miliardy Kč 

 cigarety
26

  290 miliard USD = 5 482 miliardy Kč 

 drogy
27

 400 miliard USD = 7 562 miliardy Kč 

 zbraně
28

 1 339 miliard USD = 25 314 miliardy Kč 

Celkem  2 422 miliardy USD =  45 788 miliard Kč 

..., ale svět nechce mít dost prostředků na to, co by podle OSN stačilo k tomu ...
29

  

... aby všechny děti na světě mohly chodit do školy.   6 miliard USD = 113 miliard Kč  

... aby všude lidem tekla nezávadná pitná voda.   9 miliard USD = 170 miliard Kč  

... aby nikdo nemusel hladovět a kaţdý člověk měl 

zajištěnu alespoň základní zdravotní péči. 

13 miliard USD = 246 miliard Kč  

Celková částka 2 422 miliardy sobecky vydaných 

dolarů by stačila 11krát odstranit bídu celého světa. 

28 miliard USD = 529 miliard Kč 

Jak dokládají tyto tabulky, ve světě se utratí více neţ 2 422 miliardy dolarů za věci, které nejen nejsou 

nezbytné, ale přímo škodí člověku a jeho bliţním. Nejvíce z této sumy tvoří výdaje na zbraně a drogy. A přitom by 

podle OSN
30

 stačilo „pouhých“ 28 miliard dolarů, aby nikdo na světě nemusel hladovět, aby všichni měli zajištěné 

alespoň základní lékařskou péči a přístup k nezávadné pitné vodě a všechny děti na světě mohly chodit do školy. 

Podle jedné z nejnovějších studií
31

 by stačily 224 miliardy dolarů ročně (ani ne desetina sobeckých výdajů) 

k zajištění jak rozvojové, tak humanitární pomoci. Tato částka by nejen odstranila nelidskou bídu, ale umoţnila by 

rozvoj takového hospodářství, které by nejchudším přineslo moţnosti a prostředky pro důstojnou a soběstačnou 

existenci. Tato částka by byla bez problémů pokryta, pokud by rozvinuté země věnovaly 0,7 % svého hrubého 

národního produktu (HNP) na pomoc rozvojovým zemím, jak slíbily jiţ v roce 1970, ale s výjimkou pěti států slib 

dodnes nesplnily. (Splnilo Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Švédsko). 

 
4. Nejchudší z chudých - zástupci Jeţíše Krista na zemi 

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, 

                                                                                                                                                                                                                                               
19 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 
20 Money spent on weight loss programs in the USA, http://www.worldometers.info/weight-loss/ 
21 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  
22 Bized, The Perfume Market - A Complex Monopoly?,  30.5.2005, http://www.bized.co.uk/current/mind/2004_5/300505.htm 
23 Mark Scott, Ice cream giants locked in cold war, 28.8.2007, BusinessWeek,    

http://articles.moneycentral.msn.com/Investing/Extra/IceCreamGiantsLockedInColdWar.aspx 
24 Jerry Ropelato, Internet Pornography Statistics, http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html 
25 http://www.the-infoshop.com/study/rb85585-spirits-companies.html 
26 Zbyněk Mlčoch, Statistiky,fakta, server Kurakova plice, http://www.kurakovaplice.cz/index.php?strana=statfaktacisl 
27 World spending on illegal drugs, http://www.worldometers.info/drugs/ 
28 SIPRI, Recent trends in military expenditure, (20080, http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_trends.html 
29 HDR 1998, Chapter 1, Table 1.12, str. 37. (1. 3. 2008) 
30 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/ 
31 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 

file:///D:/Dokument/Ruzne/Vyro_zpr/VYR_2009/PRAC/Jerry%20Ropelato,%20Internet%20Pornography%20Statistics,%20http:/internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html
http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa006&articleID=000E4C4C-F093-1304-ABA283414B7F0000
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 starci a stařenky, kteří jsou bez sociálního zabezpečení, a z hladu a vyčerpání klesají na ulicích a tam 

umírají všemi opuštěni a také ti z našich sester a bratří, kteří jsou usmrcováni eutanázií, 

 malomocní, nemocní AIDS a lidé postiţení dalšími nemocemi tropického pásma, které předsudky okolí 

vylučují za okraj společnosti. 

Právě o tyto nejpotřebnější se stará bez výjimky pouze řehole Misionářek lásky v Indii, jak budeme psát 

dále. 

 
 

5. Zodpovědnost Církve, všech věřících a lidí dobré vůle 
 

Přečtěme si výzvu papeţe Jana Pavla II., kterou nám v encyklice, tj. oběţníku, „Sollicitudo rei socialis“ 

z roku 1987 připomíná naši 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, kostelích, 

biskupských palácích, „náboženské“ turistice atd.? 

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 3,80 Kč. Kaţdou zbytečnou 

smrt VZTAHUJE BOŢÍ SYN NA SEBE, tedy je to bohovraţda. Kristus 

učí a soudí: „Jestliže 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 pravdivé věci těm, 

kteří neţijí podle toho, čemu učí, nebo učí nepravdivě a zamlčují 

Evangelium. „ ... běda tomu člověku, skrze něhož pohoršení přichází!“ 

(Mt 18,7) 

 

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

„Nestalo se, aby někdo byl obviněn z toho, že neprokazoval pocty (v kostele), 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 trest ve společnosti zlých duchů, 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. Pokud 

vám někdo sluţbu nejuboţejším rozmlouvá, je Váš nejhorší nepřítel; chce Vás připravit o Boţí pomoc a 

Boţí přátelství na zemi i na věčnosti. Je mrtvým tělem, odříznutou ratolestí z těla Církve. Jeţíš rozhodl: 

„Pryč ode mne, zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům! Neboť jsem byl 

hladový a nedali jste mi jíst; žíznil jsem a nedali jste mi pít ... (Mt 25,41) 
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Boháč a Lazar 

„Byl jeden boháč; odíval se v purpur a jemné plátno a hodoval každého dne přepychově. U jeho vrat ležel 

žebrák, jménem Lazar, plný vředů. Rád by se nasytil drobty, které padaly se stolu boháčova, (ale nikdo mu je 

nedával). Ba i psi přicházeli a lízali mu vředy. 

Ten žebrák zemřel a andělé ho donesli do náruče Abrahámovy. Také boháč zemřel a byl pohřben. Když 

v pekelných mukách pozdvihl své oči, zdaleka spatřil Abraháma a v jeho náruči Lazara. I zvolal: ‚Otče 

Abraháme, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí konec svého prstu ve vodě a jazyk mi ochladí, neboť 

se velice trápím v tomto plameni.‘ Ale Abrahám mu řekl: ‚Synu, rozpomeň se, že se ti vedlo dobře v tvém 

životě, a Lazaru zle. Nyní pak on se zde těší, ty se však trápíš. A mimoto je mezi námi a vámi stanovena veliká 

propast, aby nemohli přijít odtud k vám, ani odtamtud sem ti, kteří by chtěli.‘ I řekl: ‚ Prosím tě tedy, otče, 

abys ho poslal do domu mého otce, neboť mám pět bratrů, ať jim vážně domluví, aby také oni nepřišli do 

tohoto místa trápení.‘ Ale Abrahám mu řekl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ty ať poslouchají!‘ On však pravil: ‚Ne, 

otče Abraháme! Ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ Tu mu řekl: ‚Neposlouchají-li 

Mojžíše a proroky, neuvěří, i kdyby někdo z mrtvých vstal.‘ (Lk 16,19-31) 

Apoštol svatý Jakub nás ve svém dopise vyzývá: „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) Víra beze skutků ani ďáblovi neprospívá (srov. Jak 2, 19), ani zkaţeným 

bývalým katolíkům. 

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) 

 

6. Indické Misionářky lásky Matky Terezy - spolehlivé zprostředkovatelky Vaší a naší 

pomoci nejchudším z chudých 

Čtyřiadvacet kontejnerových zásilek naplněných zdravotnickým materiálem, které jsme v průběhu 10 let 

mohli odeslat nejchudších jako Vaši pomoc, byly všechny adresovány Misionářkám a Misionářům lásky 

v Indii, kongregaci sester a bratří, kterou v roce 1948 zaloţila dnes jiţ blahoslavená Matka Tereza z Kolkaty, a 

která dnes čítá na 5 000 členů.  

Mezi nejuboţejšími z ubohých Misionářky lásky pečují zejména: 

a/ o odloţené novorozence, které našly pohozené před kostely, nemocnicemi, poblíž policejních stanic nebo 

jednoduše odhozené na smetiště; starají se o ně v domovech, okolo 200 ročně jich předávají adoptivním 

rodičům z celého světa, 

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

- o nejchudší děti, pro které sestry zakládají ve slumech školy s nejzákladnějším učivem. Po kvalitní výuce 

jsou děti posílány do vyšších škol k dalšímu vzdělávání. 

b/ o nemocné - malomocné a nemocné tuberkulózou, AIDS, malárií, tyfem 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 vyhoštěné pacienty, kteří si nemohou zaplatit léčení ve státní nemocnici. 

Misionářky lásky provozují na 5 kontinentech, ve 130 zemích 710 domů pro 

umírající, malomocné, opuštěné děti, základní školy, bezplatné ošetřovny, 

rehabilitační centra pro malomocné pacienty, školy šití, nedělní školy, 

katechetická centra, útulky pro těhotné matky atd. Jen v Indii mají na 300 

středisek pro ohroţené na ţivotě. V pojízdných ošetřovnách sestry a bratři ročně léčí a ošetřují více neţ 
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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.   

S jakou moudrostí zorganizovala blahoslavená Matka Tereza (1910-1997) z Kolkaty32, zakladatelka řehole 

Misionářek lásky, pomoc Jeţíšovým nejchudším z chudých, dokazují následující příklady. Matka Tereza 

vypravuje: 

Malomocní, moje nejmilejší děti    

„Pečujeme o  tisíce malomocných pacientů. Kaţdé vánoce pro ně připravujeme speciální hostinu. 

Vzpomínám si při jedné takové příleţitosti na těţce postiţeného muţe, který seděl vedle mě. Kdyţ jsem mu 

řekla, ţe malomocenství není trestem, začal mě tahat za sárí a říkal: ‚Řekněte to znovu, řekněte to znovu.‘ 

Dotkla jsem se jeho srdce, protoţe pocítil: ‚Jsem milovaný, jsem chtěný.‘ To je to, co od nás naši malomocní 

bratři a sestry potřebují. Je pravda, ţe jim musíme dávat léky, to všechno skutečně musíme dělat. Je to 

přirozené, ale tou nejúţasnější věcí je vyvolat v nich pocit, ţe jsou chtění, ţe jsou milovaní. 

Snaţíme se získat celou rodinu společně. Na některých místech nakupujeme stavební materiál, takţe si 

mohou postavit vlastní domy. Za stavbu domu jim zaplatíme. Mají své obchody, své malé školy a pozemky, 

a tak mohou mít pocit, ţe někým jsou. V kaţdém rehabilitačním centru pro malomocné máme dětský domov, 

a jakmile se dítě narodí, dříve neţ je matka můţe políbit, odneseme od ní dítě pryč. Rodiče mohou dítě 

navštěvovat, ale nesmí se ho dotýkat, dokud nedokáţe samo stát. Mnohé děti našich pacientů uţ vyrostly, 

některé studují, pracují, provdají se nebo oţení a začnou vést spořádaný ţivot bez stopy po onemocnění. 

Vyrábějí všechno loţní prádlo a další věci pro naše domovy. Je skvělé vidět rodiny pohromadě, jak ţijí 

společně, znovu je spojit, umoţnit jim radost ze ţivota.      

Jsem matkou tisíců opuštěných a potřebných dětí  

Jednoho dne 

k nám přišel 

v Kolkatě muţ 

s lékařským 

předpisem a řekl: 

‚Mé jediné dítě 

umírá a tento lék 

je moţné dostat 

pouze v cizině.‘ A 

právě ve chvíli, 

kdyţ jsme ještě 

mluvili, přišel jiný 

muţ s košíkem léků. V koši úplně nahoře byl právě ten lék. Kdyby byl býval uvnitř, nebyla bych ho viděla. 

Kdyby byl přišel dříve nebo později, nebyla bych si ho všimla. Ale právě v tento okamţik měl Bůh - mezi 

všemi miliony dětí na světě - zájem o toto malé dítě ze špinavého předměstí Kolkaty a poslal toto mnoţství 

léků, aby ho zachránil. Chválím Boţí něţnost a lásku, protoţe kaţdé dítě, ať v chudé nebo bohaté rodině, je 

Boţí dítě, stvořené Stvořitelem všech věcí. 

Pomáháme umírajícím  

Před nějakým časem jsem našla na ulici muţe pokrytého špínou a červy. Ţrali ho zaţiva. Jediná čistá část na 

jeho těle byl obličej. Po celém těle lezli červi. Vzala jsem ho do našeho domu. Během ošetřování řekl: ‚Ţil 

jsem jako zvíře na ulici, umírám jako anděl, obklopen láskou a péčí.‘ Trvalo nám to tři hodiny, neţ jsme ho 

očistily, neţ jsme z jeho těla odstranily všechnu nečistotu. A nakonec řekl: ‚Sestro, odcházím domů k Bohu,‘ a 

zemřel. Šel opravdu domů k Bohu, a to s takovým nádherným úsměvem ve tváři, jaký jsem ještě nikdy 

neviděla. Tento člověk, který ţil jako zvíře na ulici, zaţiva oţíraný červy, načerpal nyní odvahu a radoval se. 

V jeho tváři byl mír a radost, protoţe ho měl někdo rád, někdo o něho stál, někdo mu pomohl zemřít v míru 

s Bohem.“ 

 

                                                                    
32 Calcutta byla roku 2002 přejmenována na Kolkatu 



Nadace svatého Františka z Assisi 

 

11 

 

Proč jsme si vybrali za zprostředkovatele pomoci právě indickou kongregaci 
Misionářek lásky? 

Vaši pomoc sestry a bratři rozdělují s největší láskou a s největšími zkušenostmi získanými za 62 roky 

sluţby. Ţijí v nejdůslednější evangelijní 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. Máme tak jistotu, ţe veškerá naše pomoc bude spravedlivě rozdělena těm nejpotřebnějším. 

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)  

Chudoba Misionářek lásky: Matka Tereza: „Bez chudoby není řehole.“ „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. 

Ke své lásce k trpícím připojme i bezchybnou organizaci pomoci, svůj rozum a zkušenosti. Bůh miluje 

stejně nejchudší 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. 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. V Indii je naopak mír a poměrně stabilní státní systém.   

Ke kaţdé sluţbě trpícím je třeba síly od Boha a vytrvalosti. Čerpejme z odkazu blahoslavené Matky 

Terezy. Inspirujme se jejím příkladem, který hrdinně plní Jeţíšova slova z podobenství o milosrdném 

Samařanovi: „Jdi a čiň i ty podobně!“ (Lk 10, 37) 

 

7. Pomoc Nadace sv. Františka z Assisi nejchudším z chudých v roce 2009 

1. Nákup, příprava a odeslání zdravotnického a dalšího materiálu ve velkoobjemovém kontejneru řeholi 

Misionářek lásky v Kolkatě, Indie.  

2.  Záchrana nenarozených dětí 

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

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

„Prevence sociálně patologického jevu interrupce“). 

3. Osvětová činnost  

  - vydávání Občasníku Nadace sv. Františka z Assisi, tisk a distribuce letáčku na pomoc nejuboţejším 

„Pojďme spolu vykonat něco krásného pro Boha“, přednášky o práci Misionářek lásky v Indii, péče o 12 

vzdělávacích vývěsek, nabídka informačních letáků, provoz webových stránek Nadace. 

Pravidelná setkávání  spolupracovníků Nadace  

Pracovní setkání spolupracovníků Nadace jsme pořádali v Brně a v Praze. V rámci setkání jsme čistili a 

opravovali darované zdravotnické pomůcky pro chůzi (berle, invalidní vozíky), kojenecké lahve, vkládali do 

informačních letáků sloţenky, děkovné dopisy z Kolkaty a aktualizační lístky. Seznamovali jsme účastníky se 

sociální naukou Církve. Tato setkání budou pokračovat i v roce 2010, proto uvádíme základní informace o 

místu a čase setkání, abyste se k této práci mohli připojit. 

Brno  

     Místo: Suterén fary kostela svatého Jakuba, Rašínova 5. Čas: kaţdou středu mezi 17. aţ 20. hodinou 

(mimo školní prázdniny). Další informace získáte denně od 20 do 21 hod. na telef. čísle 543 331 527 nebo 

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



Nadace svatého Františka z Assisi 

 

12 

 

Praha 

Místo: Klášter sester Voršilek, Ostrovní ulici č.p. 11, Praha 1. Čas: kaţdý druhý týden ve středu od 17 do 

20 hod (mimo školní prázdniny). Další informace získáte denně na telef. na čísle 732 858 163 (RNDr. Petra 

Štěpančíková, Ph.D.). 

    Další centra se stálými spolupracovníky jsou: Česká Skalice, Dobruška, Jihlava (tel.: 567 306 334, 

776 781 066), Olomouc, Plumlov, Staj a Svratka. Nabídky pomoci z těchto a dalších míst volejte do Brna 

(608 879 663) nebo do Prahy (732 858 163). Za pomoc Vám srdečně děkujeme. 

 

V roce 2009 jsme odeslali pro svěřence Misionářek lásky humanitární pomoc v 1 velkoobjemovém kontejneru 

(45' High Cube) 

24. kontejner byl z Brna vypraven 30. listopadu 2009 - kamion ho převezl do Mělníka a poté byl přepraven po 

ţeleznici do německého přístavu Bremerhavenu. Nalodění v  Bremerhavenu  na loď MAERSK KENDAL dánské 

lodní společnosti MAERSK LINE se uskutečnilo 6. prosince 2009. Do kolkatského přístavu loď s kontejnerem 

doplula 12. ledna 2010.   
Celková hodnota kontejneru byla 5 597 932 Kč a hmotnost nákladu byla 14,5 tuny. Do kontejneru jsme nakoupili 

zdravotnický materiál v hodnotě 5 518 749 Kč, z toho: obvazový materiál (zejména gázu, obvazy, pruţná 

obinadla, prubany, vatu), 2000 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, spinální jehly pro míšní anestezii a 

periferní ţilní katétry, močové sáčky s kříţovou výpustí a močové katétry Foley, chirurgické rukavice, to vše v 

hodnotě 2 849 568 Kč. Dále léčiva za 2 669 181 Kč (léky proti bolesti Panadol a Veral, 774 000 tablet 

multivitamínového preparátu, 252 000 tablet vitamínu C, 100 800 šumivých tablet Calcia C neo, eff., 1 500 kg 

hroznového cukru Glukopur, 360 litrů dezinfekce do ran Betadine a 8 600 tub masti na rány Betadine).   

Od štědrých dárců jsme pro zmrzačené malomocné zdarma získali 3 invalidní vozíky, 3 chodítka a 2 nová klozetová 

křesla, 176 párů berlí, ručně pletené obvazy, prubany, gázu, buničitou vatu, injekční jehly a stříkačky. Dále 28 

větších a několik desítek menších Kramerových dlah pro lidi, leţící se zlomeninami v blízkosti ţelezničních stanic 

Kolkaty, podloţky z celulózy pod pacienty na lůţku, 30 tub jodové masti do ran Betadine a 106 balení 

vitamínového preparátu Spofavit, šumivých tablet Calcia C neo, eff. a vitamínu C. Pro odloţené indické kojence 

věnovaly maminky z celé ČR 161 kojeneckých lahví. To vše v hodnotě 79 183 Kč. 

Obsah 24. kontejneru podle finanční hodnoty 

 

Fixační obinadla

Krepová obinadla

Sterilní gáza a 
vata

Nesterilní gáza

Operační rukavice

Injekční jehly a 
stříkačkyPruban

Multivitamíny

CalciumVitamín C

Dezinfekce do ran 
Betadine (roztok 

a mast)  

Glukopur –
hroznový cukr

Infúzní soupravy a 
spinální jehly

Dary od 
jednotlivců Léky proti bolesti

Močové sáčky s 
katetry

Žilní katetry

Náplasti
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     Vaše, v Indii tak touţebně očekávané, dary byly rozděleny do center pro malomocné, která Misionářky lásky 

provozují v 17 indických státech. Největší část darů putovala do některého z 10 operačních center, kde se kromě 

běţného ošetřování a léčení provádějí plastické a chirurgické operace znetvořených končetin jiţ vyléčených 

malomocných. Dostalo se tak pomoci tisícům malomocných, kteří by jinde neměli moţnost získat ošetření, protoţe 

v Indii byly v roce 2006 zrušeny nemocnice pro malomocné. Kromě léčiv a obvazového materiálu jsou sestry také 

velmi vděčné za berle a mechanické invalidní vozíky, kterých nemají pro své zmrzačené pacienty nikdy dostatek.  

Pomoc dopravená kontejnery v letech 1999 aţ 2009 -  249,3 tuny předmětů nejnutnější potřeby v hodnotě 56,5 

milionu Kč ve 24 velkoobjemových kontejnerech (viz tabulka). 

Pořadí  

kontejneru 

Datum 

vypravení z Brna 

Hodnota věcí 

(Kč) 

Hmotnost obsahu 

 (tuny) 

Datum 

doručení do Kolkaty 

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

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

3. 27. 3. 2000 1 328 775    11 24. 5. 2000 

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

5. 25. 10. 2000 1 230 095    10 6. 12. 2000 

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

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

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

9. 3. 7. 2002 1 247 064    13 12. 8. 2002 

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

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

12. 20. 8. 2003 2 156 186    10 27. 10. 2003 

13. 5. 11. 2003 1 578 179    10,9 7. 12. 2003 

14. 19.5. 2004 2 746 356    11 27. 7. 2004 

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

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

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

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

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

20. 15. 5. 2007 3 797 605    11,4 30. 6. 2007 

21. 27. 11. 2007 3 804 542    11,1 11. 1. 2008 

22. 13. 5. 2008 4 333 990    12,2 24. 6. 2008 

23.  16. 12. 2008 4 655 998    11,7 18. 1. 2009 

24. 30. 11. 2009 5 597 932    14,5         12. 1. 2010 

Celkem   56 491 638 249,3  

 

8. Záchrana nenarozených dětí v ČR usmrcovaných umělými potraty 

Nadace ji realizuje: 

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

♠   osvětovou činností (přednáškový program, který propaguje úctu k životu člověka 

od početí do přirozené smrti, organizováním vzdělávacích vývěsek, výrobou a 

distribucí informačních materiálů),    

♠ pomocí těhotným matkám, nacházejícím se v tísni, která ohrožuje život 

nenarozeného dítěte (sociální poradenství, 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 v ČR přichází o ţivot aţ 15,3 milionů nenarozených dětí, které jsou skrytě usmrcovány falešnými 

„antikoncepčními“ prostředky (hormonální pilulky, injekce, náplasti, tyčinky, poševní krouţky, nitroděloţní 
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tělíska) a chirurgicky. Tak je denně usmrceno aţ 41 938 nenarozených dětí. Denně tedy zmizí z „mapy 

ţivota ČR“ město velikosti Mladé Boleslavi. Počet dětí zabitých při umělém oplodnění a pouţitím pilulek 

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

Metoda Počet uţivatelek metody a účinek v roce 2009 

hormonální prostředky 

s potratovým účinkem … 

1 187 453 ţen, to odpovídá aţ 13 061 983 skrytým potratům   

nitroděloţní tělíska …     170 727 ţen, to odpovídá aţ 2 219 451 skrytým potratům  

chirurgické potraty ve 

vraţednických zařízeních  
     25 899 usmrcených dětí  

To znamená celkem podle odhadů odborníků aţ 15,3 milionu zavraţděných dětí v roce 2009. 

 

Katolická Církev a ochrana lidského ţivota od početí do přirozené smrti 

Pán Jeţíš učí: „Hleďte, abyste žádným z těchto mých maličkých nepohrdali, neboť vám říkám: Jejich 

andělé v nebi stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.“ (Mt 18, 10) 

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

„Evangelium vitae“ z roku 1995 učí (odmítá): 

81/... Lidský život, drahocenný dar Boží, je posvátný a nedotknutelný, a 

zvláště kvůli tomu jsou absolutně nepřípustné jak úmyslný potrat, tak 

eutanázie. Lidský život nejen že nesmí být usmrcen, nýbrž musí být 

ochraňován s veškerou láskyplnou pozorností.  

 Blahoslavená Matka Tereza:  

„Pokládám život za nejkrásnější dar Boha lidstvu, a proto lidé a národy, 

které ničí život potratem a eutanázií, jsou ty nejubožejší. Nerozlišuji, zda se to 

děje legálně či nelegálně. Domnívám se, že žádná lidská ruka by se neměla pozvednout, aby zabíjela život, 

protože život je Boží život v nás, i v nenarozeném dítěti.“ 

1. Přednáškový program 

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

člověka před narozením“, doplněná filmovými ukázkami a besedou. Hlavní témata:  

1. Učení katolické Církve o povinnosti kaţdého člověka chránit ţivot dosud nenarozeného dítěte. Dojde-li 

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

skutkem či nedbalostí, automatickým vyloučením. 

2. Proč usmrcují hormonální „antikoncepce“, nitroděloţní tělíska, umělé oplodnění, miliony a ve světovém 

měřítku miliardy dětí ročně? Chirurgické potraty. Následky umělých potratů.   

3. Zodpovědnost Církve, rodičů, příbuzných, lékařů, politiků za ţivoty nenarozených dětí.  

4. Jak řešit sociální, zdravotní nebo jinou tíseň (mimoděložní těhotenství, postižené dítě, nemoc matky…). 

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

5. 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: +420567 306 334 nebo +420776 781 066. 

V roce 2009 jsme pomohli při zajišťování 12 přednášek, zúčastnilo se jich 176 posluchačů. 

2. Pomoc těhotným matkám v tísni 

♦ které se mylně domnívají nebo jsou přesvědčovány, ţe jediným řešením jejich situace je umělý potrat;        

♦ které jsou k potratu donucovány psychickým nebo fyzickým nátlakem nebo nepravdivými informacemi 

potratářů.                                                                     
Co pomáháme křesťansky řešit: kontaktování lékaře při rizikovém 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.     

Kontakt: telefon/fax +420567 306 334, mobil +420776 781 066, e-mail: nenarozeny.zivot@centrum.cz 

     V roce 2009 jsme poskytli matkám s ohroženým těhotenstvím tři e-mailové konzultace, telefonické 

konzultace s gynekoložkou, průběžně jsme aktualizovali na webových stránkách Nadace adresář babyboxů 

(odložných schránek pro nechtěné děti) v ČR. 

mailto:nenarozeny.zivot@centrum.cz
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3. Vzdělávací vývěsky 

Jsou umístěny v Praze, Brně, v Lázních Bohdaneč, Jihlavě, Moravských Budějovicích, Ţďáru nad Sázavou 

na veřejných místech a v kostelech v počtu 12. 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 potratů a eutanázie. Ze čtyř vývěsek ve 2 městech (Brno, Lázně Bohdaneč) je 

čtenářům umoţněn volný odběr letáků a informačních materiálů.   

Zájemcům jsme zasílali e-mailem materiály z vývěsek v Praze a Brně.      

4. 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, leták „Příběhy statečných matek, které 

si musely život nenarozeného dítěte vybojovat“, „Falešná antikoncepce“. Jeden spolupracovník nás poţádal 

o 200 kusů letáčku „Aby se mohli narodit - Hovoří doktor Diamond“, které nabízel farnostem a účastníkům 

mládeţnických setkání. V jednotlivých číslech časopisu Občasník Nadace sv. Františka z Assisi jsme zveřejnili 

příběhy matek, které si obhájily ţivot dítěte proti nátlaku, lhaní nebo neschopnosti potratářů. Tyto materiály 

byly zájemcům rozesílány poštou a v elektronické podobě. 

V roce 2009 bylo nabídnuto zájemcům 2450 barevných letáčků „Aby se mohli narodit“, 590 letáčků 

o falešné hormonální a nitroděložní potratové „antikoncepci“, 100 letáčků „Příběhy statečných matek“.  

 

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. Nadace celý nadační příspěvek uloţila ve formě termínovaného vkladu 

dne 1. 12. 1999. Nyní je veden u České spořitelny na účtu č. 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.  

Výnos v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 byl 186 289,93 Kč. 92 341,30 Kč z této částky bylo 

rozděleno v 12. kole. Zbytku, tj. 93 948,63 Kč bylo pouţito na mzdy zaměstnanců Nadace. (Příspěvků dárců 

pro nejubožejší se používá výhradně na nákup zdravotnického materiálu, odesílaného do Indie, nikoliv na 

mzdy zaměstnanců Nadace.) 

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

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

sekundární prevenci sociálně patologického jevu interrupce. 
 

Grantová pravidla pro udělování příspěvků z výnosů NIF 

Nadační příspěvek 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. 
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V oblasti primární prevence interrupce 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 interrupce 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 2009 

 
Organizace Projekt Kč Účel 

Sdruţení Za dětský ţivot 

Jihlava 

Záchrana ţivota 

nenarozených dětí 

38 041,30 Kč Kancelářské potřeby, tonery a cartridge do 

tiskáren, poštovné, telefonní poplatky. 

Centrum „Pro“, OCH 

Blansko 

Podpora mateřství 28 600,00 Kč Vybavení do pokoje matek, kurz, odborná 

literatura, toaletní potřeby. 

DMT Boskovice, OCH 

Blansko 

Rozhoduje vůle 

matčina… 

25 700,00 Kč Dětské zavinovačky, postýlka, odborná 

literatura, videoprojekce, kojenecké lahve. 

Celkem za 12. kolo  92 341,30 Kč  

 

9. Osvětová činnost 

Jedním z našich přání je umoţnit lidem dobré vůle, aby se mohli aktivně zapojit do pomoci 

nejpotřebnějším podle svých sil a moţností, a aby se zachránilo co nejvíce ţivotů, ohroţených bídou nebo 

umělými potraty a eutanázií.   

V roce 2008 jsme začali pro dárce a spolupracovníky vydávat informační časopis Občasník Nadace 

sv. Františka z Assisi. V roce 2009 vyšla další 4 čísla (č. 5 aţ 8).   

Obsah časopisu má ustálenou podobu - o aktuální činnosti Nadace, globální problémy s důrazem na 

rozvojové země, informace o tropických nemocech, učení Církevních Učitelů o konání skutků milosrdenství, 

slova Evangelia, příklady oficiálních i neoficiálních svatých v péči o nejuboţejší (svatý Vincenc z Pauly, 

blahoslavená Matka Tereza, salvadorský arcibiskup Oscar Romero). Z témat ochrany lidského ţivota od početí 

do přirozené smrti jsme uvedli: svědectví o přímluvě svatých - svaté Gianny Beretti Mollové, která za cenu 

svého ţivota zachránila své nenarozené dítě, informace o českých babyboxech, příklady maminek, které si 

vybojovaly ţivot svého dítěte, rozhovory s matkami velkých amerických rodin. Občasníky byly půjčovány a 

čteny i ve společenstvích lidí dobré vůle. V roce 2009 jsme dárcům a dalším zájemcům nabídli 1200 kusů 
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tištěných Občasníků a další exempláře jsme rozeslali emailem. Kompletní čísla Občasníku 1 aţ 9 

v elektronické podobě si můţete stáhnout z našich webových stránek na adrese: 
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/casopis.php  

O potřebách nejuboţejších se 

snaţíme informovat čtenáře 

prostřednictvím 12 vzdělávacích 

vývěsek, které jsou umístěny 

v 6 městech ČR. Velmi byste nám 

pomohli, kdybyste převzali péči o další 

vývěsky z našich materiálů na 

vhodných místech naší republiky.     

Poskytovali jsme přednášky i 

psané informace k pochopení této 

problematiky. Během roku jsme 

uspořádali 5 přednášek (2 pro ţáky a učitele církevní základní školy, 3 pro dospělé) o ţivotě Matky Terezy a 

její péči o nejuboţejší v Indii.  

Rozdali jsme nebo zapůjčili lidem dobré vůle 265 tištěných materiálů o ţivotě a díle Matky Terezy a jejích 

sester, nabídli 175 kompletů letáků na téma ochrany 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 v počtu 41 400 kusů.  

O nakládce 24. kontejneru se zdravotnickým materiálem jsme veřejnost informovali 

prostřednictvím sdělovacích prostředků.    

Fotogalerie z nakládky 24. kontejneru v Brně si můţete prohlédnout v internetovém vydání Brněnského 

deníku z 30. listopadu 2009 na adrese: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-humanitarni-pomoc-pro-

indii20091130.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
OBRAZEM: Humanitární pomoc pro Indii 
30.11.2009 15:06    

 

30.11.2009 15:06    

Brno – V pořadí čtyřiadvacátý velkoobjemový kontejner 

s humanitární pomocí poslala v pondělí z Brna do Indie 

Nadace sv. Františka z Assisi. V zásilce určené nejchudším 

Indům odeslala nadace léky, obvazy, infúzní soupravy a 

injekční jehly  v celkové hodnotě přesahující pět milionů 

korun. Dvanáct tun nákladu by mělo do indické Kolkaty 

dorazit 6. ledna příštího roku.  

Autor:  Attila Racek 

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-

humanitarni-pomoc-pro-indii20091130.html 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/casopis.php
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-humanitarni-pomoc-pro-indii20091130.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-humanitarni-pomoc-pro-indii20091130.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-humanitarni-pomoc-pro-indii20091130.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-humanitarni-pomoc-pro-indii20091130.html
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Příloha: Letáček o pomoci Nadace svatého Františka z Assisi na ţivotě ohroţeným lidem v Indii 
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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 č. 2028869399/0800, 

 vkládáním sloţenek a aktualizačních lístků do informačních letáků, 

 účastí na přípravě a odesílání kontejnerových zásilek ve  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 jednotlivcům, společenstvím, farnostem, 

 věcnými dary (obvazová vata, gáza, injekční jehly a stříkačky, dřevěné podpaţní berle, invalidní vozíky), 

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

 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 případě zájmu doporučíme vhodnou katolickou literaturu). 

 

 

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.  

Nová veřejná sbírka byla schválena na roky 2007 – 2010 rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického 

kraje dne 29. 6. 2007  pod č. j. KrÚ/30576/2007, den zahájení veřejné sbírky byl stanoven na 19. 7. 2007. 

        

Struktura získávání prostředků: 

- finanční dary 

- osobní oslovení dárců pomocí informačních materiálů (leták, Občasník, Výroční zpráva), 

- dědické odkazy, 

- nepeněžní dary 

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

- dary organizací (podpažní berle), 

- dary drobných dárců (zdravotnický materiál, Kramerovy dlahy, kojenecké láhve a savičky, berle, 

invalidní vozíky), 

- ručně pletené obvazy pro malomocné (k 31. březnu 2010 jsme ukončili jejich příjem a odesílání 

Misionářkám lásky), 

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

- slevy od výrobců 

 

 

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.)“. 
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Dobrý den, 

líbí se nám úsilí kolem Nadace sv. Františka 

z Assisi a dle našich moţností se jej snaţíme 

příleţitostně podporovat formou příspěvků.  

Ačkoli to podle fotogalerie na Vašem webu 

nevypadá na nedostatek dobrovolníků, 

pokud by bylo potřeba, rádi pomůţeme i 

s přípravou,  

nakládáním, příp. jinými aktivitami kolem, 

stačí dát vědět např. mailem.  

Přejeme všem okolo Nadace pěkné Vánoce 

a ještě mnoho odeslaných  kontejnerů 

s potřebnou pomocí. 

 

18. 12. 2009 

 

J. a I. P., Brno 

 

 

Z milých dopisů našich spolupracovníků: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Dary a poskytnuté nadační příspěvky 

Pomoc nejchudším z chudých 

Finanční dary 

Celková částka finančních příspěvků od fyzických a právnických osob v roce 2009 činila 5 126 989,- 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: 
 

Církevní základní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí 12 735 Kč 
 

Bohuslav Tesař 12 000 Kč 

Esatrade s.r.o. 50 000 Kč 
 

František Herot 150 000 Kč 

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

Jan Baránek, s.r.o. 25 000 Kč 

Peculium s.r.o. 20 000 Kč 
 

Ladislav Mandík 80 000 Kč 

Peculium s.r.o. 20 000 Kč 
 

Mgr. Eva Kantoříková 20 000 Kč 

Peculium s.r.o. 20 000 Kč 
 

MUDr. Jakub Ventruba 17 000 Kč 

Protea spol. s r.o. 65 000 Kč 
 

PhDr. Jana Dvořáková Ph.D. 70 000 Kč 

Sunfood s. r. o. 30 000 Kč 
 

Vít Ţilinský, Pneuservis 10 500 Kč 

Alois Ondroušek 12 000 Kč 
 

  

 

Věcné dary 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví věnovala pro invalidní indické malomocné 25 párů podpaţních berlí, 

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, Praha-Horní Počernice darovalo 24 párů podpaţních berlí, jednotliví dárci 

věnovali 127 párů podpaţních berlí, francouzských holí a 3 mechanické invalidní vozíky. Maminky z mateřského 

centra MUM Praha-Horní Počernice darovaly pro odloţené kojence 17 kojeneckých lahví s kartáčem na čistění 

lahví; další maminky z celé ČR přispěly 144 novými i pouţitými kojeneckými lahvemi. Pan K. Heiser ze Šumperka 
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věnoval pro lidi se zlomeninami 28 větších a několik desítek menších Kramerových dlah. Firmy Erilens a Thuasne 

věnovaly náhradní díly na podpaţní berle a několik párů nových berel. 

Nadační příspěvky 
Jeden nadační příspěvek určený v roce 2009 na pomoc nejchudším byl poskytnut ve formě zdravotnického 

materiálu a dalších ţivotně nezbytných potřeb řeholi Misionářky lásky v Indii (Missionaries of Charity, Kolkata, 

India) v hodnotě 4 666 351,- Kč. 

Záchrana života ohrožených nenarozených dětí 

Finanční dary 
 Celková částka finančních darů, které fyzické osoby věnovaly v roce 2009 na tento účel, činila 27 401,- Kč. 

Nadační příspěvky 
Na záchranu ohroţených nenarozených dětí byly v rámci Programu primární a sekundární prevence interrupce 

poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě 92 341,30 Kč. 

  

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

poskytovanými sluţbami, obětavou prací nebo vstřícným postojem a pochopením pro potřeby svěřenců 

Misionářek lásky. 

Děkujeme redaktorům, 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 a 

studentům a seniorům, kteří pomohli při nakládce kontejneru.   

Mimořádný dík patří Vám, kteří pomáháte opakovaně od začátku odesílání kontejnerové pomoci.  

VAŠE PODPORA VYDATNĚ OVLIVNILA HODNOTU NAŠÍ POMOCI 

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

zemi i na věčnosti Bůh. 

 

12. Finanční zpráva 

Rozvaha 

AKTIVA - majetek sledovaný podle sloţení             (v celých Kč) k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009 

Hmotný investiční majetek – budovy  564 863    564 863    

Hmotný investiční majetek – pozemky 43 187    43 187    

Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -185 780    -204 985    

Peníze 91 010    163 979    

Bankovní účty 6 972 301    7 350 147    

Ostatní pohledávky (Union banka) 51 007    51 007    

Aktiva celkem 7 536 588    7 968 198    

   PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku                 (v celých Kč) k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009 

Vlastní zdroje celkem: 4 721 969    6 526 918    

   - Jmění celkem 4 983 295    6 684 259    

      z toho: Fondy – zdroje: -1 355 393    364 777    

                        - Fondy – Misie -1 572 771    228 832    

                        - Fondy – Nenarozený ţivot 31 088    11 966    

                        - Úroky – NIF 186 290    123 979    

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

                  Nadační jmění - finanční příspěvek z NIF 4 822 000    4 822 000    
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                  Vlastní jmění  908 638    889 432    

    - Neuhrazená ztráta minulých let  -309 526    -261 326    

    - Hospodářský výsledek od počátku roku 48 200    103 985    

Ostatní přímé daně -2 040    0    

Zúčtování s institucemi (sociální a zdravotní pojištění) 11 400    8 907    

Zúčtování se zaměstnanci 21 000    21 360    

Bezúročná půjčka 602 533    602 533    

Neuhrazená faktura dodavatele 2 181 726    808 480    

Pasiva celkem 7 536 588    7 968 198    

 

Stav peněţních prostředků   (v celých Kč) k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009 

Bankovní účty celkem 6 972 300    7 514 126    

z toho: Česká spořitelna a. s. 1346868389/0800 190 014    447 001    

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

            Česká spořitelna a. s. 2028869399/0800 1 960 286    2 081 146    

Peníze – pokladna 91 010    163 979    

Rozpis nákladů a výnosů 

Rozpis nákladů   (v celých Kč)  MISIE   NŢ   Celkem  

Poštovné 60 317   60 317 

Mzdové náklady 288 357   288 357 

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 75 339   75 339 

Zákonné pojištění zaměstnanců 1 173   1 173 

Poplatky bankovní 1 680   1 680 

Nadační příspěvky celkem 4 666 351 33 772 4 700 123 

z toho: dopravné za kontejnery 146 899   146 899 

            zdravotnický materiál a jiné potřeby 4 492 907 33 772 4 526 679 

            ostatní 26 545   26 545 

Náklady celkem 5 093 217 33 772 5 126 989 

  

 

 Rozpis výnosů   (v celých Kč) MISIE NŢ Celkem 

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 5 093 217 33 772 5 126 989 

Převod z úroků NIF 93 948   93 948 

Úroky 10 037   10 037 

Výnosy celkem 5 197 202 33 772 5 230 974 

 

Pozn.: MISIE - pomoc nejchudším svěřencům Misionářek lásky v Indii 

NŢ - záchrana nenarozeného ţivota  

Poznámky:  

 V roce 2009 tvořily náklady související se správou Nadace 9,15 % 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. 

 Nadaci sv. Františka z Assisi bylo vydáno dne 29. 6. 2007 Krajským úřadem Pardubického kraje nové Osvědčení o konání 

veřejné sbírky pod č. j.: KrÚ/30576/200 s platností od 19. 7. 2007 do 28. 6. 2010.  

 Průběžná vyúčtování veřejné sbírky za rok 2009 byla dne  18. 9. 2009 a 5. 3. 2010 předložena ke kontrole Krajskému úřadu 

Pardubického kraje. Dne 15. 3. 2010 jsme od Krajského úřadu obdrželi potvrzení o správnosti vyúčtování. 
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13. Zpráva auditora 

 

 


