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S Vaší pomocí jsme začali pracovat na přípravě dvacátého sedmého kontejneru pro nejchudší 

z chudých, o které pečuje řehole Misionářek lásky v Indii. Rádi bychom jej sestrám odeslali do konce 

roku 2011.   

 

Snažně Vás prosíme, šiřte informace o životě a díle blahoslavené Matky Terezy ve svém okolí a 

získávejte další lidi dobré vůle k pomoci tomuto Božímu dílu. Pán Bůh Vám za to hojně požehná. 

 

 

Výroční zpráva za rok 2011 bude vypracována do 30. 6. 2012. 
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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. Své spolupracovníky stále vedeme k tomu, aby vylepšovali svoji pomoc těm 

nejpotřebnějším ve třetím světě rukama Misionářek lásky. 

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 uplynulém roce do Indie odeslat jednu 

kontejnerovou zásilku s téměř 13 tunami zdravotnického materiálu 

v hodnotě 5,5 milionu Kč. (podrobnosti jsou na str. 9) 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 i v dalších letech. 

Za správní radu Nadace svatého Františka z Assisi 

                                                              ThMgr. Dana Jarošová 

 předsedkyně správní rady Nadace                                                                                                         

 S vděčností se připojujeme k poděkování Misionářky lásky sestry Sudhy, M.C., za 25. kontejner, který sestry 

přijaly v Kolkatě 31. srpna 2010. 

 

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

20. září 2010 

Vážená Mgr. Dano Jarošová, Miloslavo a všichni naši drazí přátelé,  

VELKÉ DÍKY za Váš 25. kontejner, který jsme přijali do našeho skladu 31. srpna. Nemáme slov, 

kterými bychom vyjádřili naše DÍKY Vám všem. Kéž Vás dobrý Bůh odmění hojností požehnání. 

Proclení bylo naprosto v pořádku. Dopravce NYK Line byl vyhovující a neměli jsme žádné problémy. Chválíme 

Boha a děkujeme mu za to.  

Když jsme si prohlíželi fotografie, jak nakládáte kontejner, chápeme, kolik jste měli starostí s nakládáním 

kontejnerů. Naše domovy Misionářek lásky v Indii už začaly dostávat svůj 

díl ze zaslané pomoci. Jsem si jistá, že víte, že pro malomocné pacienty 

máme 13 REHABILITAČNÍCH CENTER a 8 mobilních klinik. Většina 

zdravotnického materiálu jde právě tam, protože je jejich nemoc vylučuje ze 

společnosti. Vy a my můžeme společně odlehčit část břemene a utrpení 

těchto našich sester a bratří. Část Vaší pomoci jde také do jiných domovů, 

neboť do našich domů přichází mnoho nemocných, aby se u nás vyléčili.  

Dary, které posíláte, jsou velmi dobré. Pokud můžete, pošlete v dalším 

kontejneru více berlí a pět invalidních vozíků. S vděčností jsme přijali 

speciálně označené balíky. O růžence jsme se podělili s našimi dětmi, které 

šly k prvnímu svatému přijímání. Budeme na Vás pamatovat při mši svaté.   

Letos si připomínáme STÉ NAROZENINY (26. srpna 1910) naší 

blahoslavené Matky Terezy. Často opakovala: „Byli jsme stvořeni pro větší 

věci, abychom milovali a byli milováni.“ Prosím, přimluvte se za nás, 

abychom dokázali „dávat ubohým, až nás to bolí.“ 

Prosím, vyřiďte všem Vašim spolupracovníkům, že jsme jim velmi 

vděčni a prosíme za ně Boha ve svých přímluvách. Děkujeme za všechny 

oběti, které nabízejí našim nejchudším z chudých v Indii. Prosím, poděkujte i 

Vašim státním institucím jménem sestry M. Premy MC., naší generální představené, a jménem všech 

Misionářek lásky.  

Bůh Vám žehnej,  

sr. M. Sudha, MC. 

25

. 

Originál dopisu sestry 

Sudhy, MC. 



Nadace svatého Františka z Assisi 

 

4 
 

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 

Telefon, fax:    pevná linka k 1. květnu 2011 zrušena 

Mobil:      608 879 663, Ing. David Cichra, nepřetržitě 

E-mail:      nadace.svfr@seznam.cz 

Webové stránky:  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 životy nejchudších z chudých, bezbranných a na 

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

 umožnit lidem dobré vůle, aby se mohli do pomoci nejubožejším aktivně zapojit, viz str. 17 

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

založené v Indii r. 1948 blahoslavenou Matkou Terezou; 

 záchranou nenarozených dětí v ČR, ohrožených na životě potratáři, rodiči, sdělovacími prostředky, 

podniky vyrábějícími usmrcující „antikoncepční“ chemikálie; 

 osvětovou činností zaměřenou k záchraně a důstojnému životu těch nejpotřebnějších. 

           

 

Správní rada: 

Předsedkyně:   ThMgr. Dana Jarošová 

Členové:    Ing. David Cichra 

ThMgr. Marta Kohoutková 

Martina Studýnková 

Ing. Miroslav Štěpán  

Poznámka: Členové správní rady nevyužívají svého právního nároku na jakoukoliv odměnu za tuto práci, ale 

naopak: vše, co se jim podaří ušetřit, věnují na rozmnožení finančních prostředků Nadace pro záchranu 

nejubožejších. 

 

Dozorčí rada: 

Předsedkyně:   RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 

Členové:    Ing. Helena Hrazdirová 

ThMgr. Ing. Miloslava Navrátilová, Ph.D.  

 

 

 

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna a.s., číslo účtu 2028869399/0800 - účet veřejné sbírky pro shromažďování příspěvků na nákup a 

odeslání zdravotnického materiálu pro svěřence Misionářek lásky v Indii 

Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1346868389/0800 (ochrana nenarozeného života). 

 

 

 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
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3. Zdravotní péče o chudé v Indii  

 
Otec, který si nemůže dovolit zaplatit zdravotní péči, háže svou sedmiletou dceru do řeky 

napsala Nirmala Carvalho  

  Indický otec, dodavatel zeleniny, neměl 300 tisíc rupií nezbytných k ošetření selhání ledvin své dcery. Dívka 

byla zachráněna rybáři, ale otec zmizel a policie jej hledá. Nyní nemocnice 

v Manipalu nabídla dívku ošetřit zdarma.  

 

   Nové Dilí (AsiaNews) - rybáři zachránili sedmiletou dívku, jejíž otec ji 

hodil do řeky, protože neměl na zaplacení vysokých nákladů na její léčení. 

Sarita trpěla selháním ledvin po tři roky a v minulých týdnech se léčila 

v nemocnici v Mumbai. Její otec, Bakheru Sonkar, obyvatel vesnice 

Devkali, okres Jaunupur (stát Uttar Pradesh) je prodavačem zeleniny a 

nemůže si dovolit zaplatit za dlouhé léčení, které by podle policie stálo 300 

tisíc rupií. Devátého července 2007 doprovodil svou dceru do Mumbai, ale 

po návratu byl obviněn, že ji tlačil do řeky.  

Rybáři zachránili Saritu po té, co uslyšeli její křik: „Tati, tati ... 

pomoz mi.“ Dítě bylo přijato do místní nemocnice poté, co bylo vytaženo z vody. Otec zmizel a policie jej hledá.  

Sarita se vrátila domů. Její matka rozpačitě vysvětluje, co udělal její manžel, 

zvláště poté, co po pět měsíců brával jejich dceru na léčení. Považuje to za chvíli 

pomatenosti v obavách, kdy se stará o další čtyři děti a také stárnoucí matku. Babuna, 

Saritina babička z otcovy strany, řekla: „Můj syn udělal vše, aby Saritě zajistil léčbu, 

dokonce ji bral po čtyři měsíce do Mumbai. Jsme chudí lidé. Jen doufám, že je 

v bezpečí a bezpečně se vrátil domů. Není důležité, že jej chytila policie, obávám se 

ale o jeho bezpečnost.“  

Příběh se objevil v televizi a pohnul veřejným míněním. Nyní dostala Sarita 

nabídku léčby zdarma. Sudarshan Ballal, ředitel nemocnice v Manipalu, řekl: „Byli 

jsme šokováni, když jsme viděli tento příběh ... její otec hodil Saritu do řeky, protože 

její léčba by ho stála 300 tisíc rupií.“  

Dodal: „Pracuji na nefrologii a nemocnice v Manipalu má pověst nemocnice 

pomáhající chudým rodinám. Mysleli jsme, že bychom mohli dát k dispozici naše 

zdroje a nabídnout léčbu.“  

 V Indii ročně onemocní asi 150 000 až 200 000 lidí vážným selháním ledvin a 95% jich zemře pomalou 

bolestnou smrtí, protože stejně jako mladá Sarita většina z nich si léčbu nemůže dovolit.
1
 

 
4. Nejchudší z chudých - zástupci Ježíše Krista na 

zemi 

Jsou to vyděděnci společnosti v pravém slova smyslu: 

 nenarozené děti usmrcované umělými potraty, kterým je odcizeno 

základní lidské právo - právo na život a také ti, kteří jsou usmrcováni 

eutanázií, 

 odložení novorozenci, které zoufalé matky odkládají do popelnic a na 

skládky, protože je nemají čím krmit, 

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

spalničky, záškrt), ale při nedostatku peněz na léky a ve špatných 

hygienických podmínkách rozvojových zemí smrtelně nebezpečnými, 

 starci a stařenky, kteří jsou bez sociálního zabezpečení, a z hladu a 

vyčerpání klesají na ulicích a tam umírají všemi opuštěni,  

 malomocní, nemocní AIDS a lidé postižení dalšími nemocemi 

tropického pásma, které předsudky okolí vylučují za okraj společnosti. 

 a další Kristovi nejmenší. 

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

                                                                    
1 Zdroj: http://www.asianews.it/news-en/Father-who-cannot-afford-medical-fees-throws-7-year-old-daughter-in-river-9797.html 

Chudá žena bydlí s dětmi  

na chodníku Kolkaty.  

Ředitel nemocnice 

v Manipalu Sudarshan 

Ballal 

http://www.asianews.it/news-en/Father-who-cannot-afford-medical-fees-throws-7-year-old-daughter-in-river-9797.html
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5. Indické Misionářky lásky Matky Terezy - spolehlivé zprostředkovatelky Vaší a 

naší pomoci nejchudším z chudých 

Pětadvacet kontejnerových zásilek naplněných zdravotnickým materiálem, které jsme v průběhu 11 let mohli 

odeslat nejchudším z chudých, bylo adresováno Misionářkám a Misionářům lásky v Indii, kongregaci sester a 

bratří, kterou v roce 1948 založila blahoslavená Matka Tereza z Kolkaty, a která dnes čítá na 5 000 sester, bratří a 

kněží.  

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 63 roky služby. 

Žijí v nejdůslednější evangelijní chudobě, veškerou pomoc poskytují bezplatně a pomáhají výhradně tam, kde 

dosud nikdo nepomáhá a kde je život nejvíce ohrožen. Nepodléhají líbivým trendům, které chrání zájmy 

bohatých. Máme tak jistotu, že veškerá naše pomoc bude spravedlivě rozdělena těm nejpotřebnějším. Od svého 

založení blahoslavenou Matkou Terezou kongregace přesně 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)  

Mezi nejubožejšími z ubohých Misionářky lásky pečují zejména: 

a/ o odložené 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 

život. 

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 až 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 ohrožené na životě. 

V pojízdných ošetřovnách sestry a bratři ročně léčí a ošetřují více než 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.  

Ke 100. výročí narození blahoslavené Matky Terezy (26. srpna 2010) uveřejnila redakce internetového 

zpravodajství AsiaNews.it rozhovory s některými indickými Misionářkami a Misionáři lásky. Otiskujeme pro 

Vás tři z těchto rozhovorů.  

Prem Nagar - město, kde láska Matky Terezy vrací úsměv na tváře trpících 
Mnoho malomocných, opuštěných svými rodinami, končí jako žebráci na ulicích, kde je nacházejí Misionářky 

lásky a přinášejí je, umývají a důstojně je léčí. Sestra Mary, misionářka z Keraly, hovořila pro redakci AsiaNews o 

osmi letech strávených v Centru pro malomocné v domově Prem Nagar v Dillí v Indii. „Duch Matky žije a je stále 

v Prem Nagaru přítomen.“ Ačkoliv „onemocnění může člověka dokonce znetvořit, tam nemocní lidé nepociťují 

kvůli své nemoci odpor od nikoho.“  

Mumbai (AsiaNews) „Je to Ježíš, kdo nám dává sílu starat se o tyto lidi. Náš hluboký pocit, že patříme 

Ježíšovi, nám dává soucit s nejubožejšími z ubohých,“ sdělila sestra Mary redakci AsiaNews. Dvaačtyřicetiletá 

sestra hovořila o stém výročí Matčina narození, které připadá na 26. srpen 2010. 

Sestra Mary se narodila v indickém státě Kerala a Misionářkou lásky je už 20 let. Osm let pracovala v Centru 

pro malomocné Prem Nagar v Dillí, v jednom z nejdůležitějších zařízení pro malomocné. 
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„Když jsem pracovala v Prem Nagaru (Město lásky), léčili jsme 350 trpících malomocenstvím. Pocházeli 

z chudých rodin, které je opustily, jakmile u nich byla tato nemoc zjištěna, čímž je donutily žebrat na ulicích. Naší 

prací bylo jít ven, nalézt je, přinést do centra a umýt je, naslouchat jim, dodávat jim odvahu a především chovat se 

k nim jako k lidským bytostem s důstojností,“ řekla sestra Mary. 

Proměna těchto lidí byla pro mě zázračná. Už jen pozorovat, jak odpovídali na dotek něžné ruky. Bylo to, jako 

kdyby se Matka Tereza dotýkala jejich srdcí a vracela úsměv na jejich tváře.“ 

Malomocenství je krutá nemoc. Sestra Mary vysvětluje, že mnoho pacientů kvůli ní zažívá znetvoření a tu a 

tam ztrátu cítění v postižené části těla. A co je smutné, část z pacientů jsou děti. 

Avšak „duch Matky Terezy žije a je vždy v Prem Nagaru 

přítomný. Ze společnosti jsou malomocní vylučováni kvůli stigmatu 

spojenému s jejich nemocí. Nemoc může zohyzdit,“ ale „zde nikdo 

z nich od nikoho necítí žádný odpor kvůli své nemoci.“ 

Navzdory odloučení, které společnost uvaluje na lidi žijící 

s leprou (malomocenstvím), do domu přicházejí dobrovolníci všech 

kast nebo náboženských vyznání, aby nám pomohli, říká sestra. Lidé 

s různými životními zkušenostmi přispívají různým způsobem 

k pomoci poskytované trpícím. 

„Prem Nagar představuje práci Matky Terezy, její práci lásky. 

Z mého pohledu to činí toto místo místem míru a lásky,“ svěřila se 

sestra Mary. 

Když popisovala svou práci, sestra uvedla, že „nebylo neobvyklé vidět Misionářku lásky vytahovat larvy 

hmyzu z těl malomocných pacientů. Avšak nejsou poznamenáni, každý z nich je ošetřován s něžností a láskou,“ 

protože „čím více jsme otevřeny ubohým, tím více se náš vztah otevírá a stává se soucitným.“ 

Sestra Mary si vzpomíná, že při jednom ze svých rozjímání Matka Tereza řekla: „Kdo je pro mě Ježíš? Ježíš je 

malomocný, jehož rány vymývám.“
2
 

 

Misionářky lásky: Vítězit nad kulturou smrti přijímáním nechtěných dětí 

Nové Dillí (AsiaNews) - Sestra Kusamam (48) vstoupila k Misionářkám lásky v roce 1985. Po většinu z 25 let 

zasvěceného života pomáhala opuštěným a nechtěným dětem skrze adopci. Strávila dva a půl roku s Matkou 

Terezou a učila se od ní sloužit Ježíši prostřednictvím chudých. V září roku 2004 byla společně se 6 dalšími 

sestrami zbita 40 muži, zatímco rozdělovala jídlo pro chudé obyvatele chudinské čtvrti na okraji Calicutu 

v indickém státě Kerala. Stále nosí známky po bití současně s „nevysvětlitelnou“ radostí. 

Co se stalo v září roku 2004?  

Byly bychom upáleny zaživa, kdyby nebylo přítomnosti Matky 

Terezy. Byly jsme napadeny, protože jsme Misionářky lásky, ale 

Matka tam byla, aby chránila své dcery. O této skutečnosti 

nepochybujeme. 

Chudí lidé žili v chatrčích bez vymožeností, jako jsou cesty, 

voda nebo elektřina. Jednou za měsíc jsme jim nosily pět 

kilogramů rýže a použité oblečení. Dnes má předměstí cesty a lze 

se tam dostat dopravním prostředkem. Obyvatelé mají elektřinu a 

studnu. Také jsem řekla ministerskému předsedovi státu Kerala, že 

pokud naše utrpení a přestáté bití pomohlo nejchudším z chudých, 

pak jsme učinily to, k čemu jsme povolány: sloužit chudým svými 

životy a svědectvím. Matčin postoj byl jasný - jsme volány k tomu, 

abychom byly prostřednicemi Ježíšovy lásky skrze naši práci pro nejchudší z chudých. 

Jak bylo to přetrpěné bití prospěšné chudým? 

Jsem naplněna radostí, že mohu mít jako Misionářka lásky účast na Kristově utrpení. Dokonce ještě dnes trpím 

následky toho bití. Mívám často bolesti hlavy, protože jsem do ní byla několikrát udeřena. Na levé oko hůře vidím 

a působí mi to potíže. Ale nic mi nemůže vzít radost, kterou cítím, když vidím tyto chudé lidi, kterým pomáháme 

použitým oblečením a pěti kilogramy rýže na měsíc, aby mohli žít důstojně. Ranami, které jsme obdržely, bylo na 

jejich stav upozorněno. Navíc nám Matka vždycky říkala: „Nikdy nehledej úspěch, ale vždycky buď věrná“. 

                                                                    
2 Zdroj: http://www.asianews.it/news-en/Prem-Nagar,-the-town-where-Mother-Teresas-love-puts-a-smile-back-on-patients-faces-19027.html 

http://www.asianews.it/news-en/Prem-Nagar,-the-town-where-Mother-Teresas-love-puts-a-smile-back-on-patients-faces-19027.html
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Staráte se o opuštěné děti. Kdo vám tyto děti dává a jak reagujete, když je dostanete?  

Máme 34 děti ve věku od 0 do 10 roků. Často nám děti dávají svobodné matky. Jindy nám nemocnice dávají 

děti, které svobodné matky opustily, abychom je nabídly k adopci. Nakonec, na světě je mnoho opuštěných dětí. 

Pokaždé, když nějaké dostanu, děkuji Bohu. Je to velká radost vidět, že tyto děti nebyly usmrceny umělým 

potratem. Jsme velice vděčné, že si dnes tyto matky nezvolí usmrtit své děti. Navzdory úspěšně se šířící „kultuře 

smrti“ ve společnosti mají odvahu donosit dítě do porodu a dát ho k adopci. 

Co říkáte matkám, které opouštějí váš dům poté, co se vzdaly svého dítěte? 

Těšíme je a dodáváme jim odvahu; říkáme jim, že nejsou vražedkyně, nýbrž že daly životu hodnotu. 

Ačkoliv je svět přehlíží pro jejich nechtěné těhotenství, jsou nositelkami nového života. 

 Proč jste vždy tak radostné? 

Můj Ženich, Ježíš, mě hýčká a zdobí mě vším možným, aby mě uchoval mladou, šťastnou a veselou: jako 

dobrý manžel, který zahrnuje svou ženu dobrými věcmi, aby zůstala krásná a šťastná, tak také můj Ženich mi dává 

víc, než bych mohla kdy vůbec doufat. Vše, po čem toužím, je být mu věrná a sloužit mu službou nejchudším 

z chudých.
3
 

 

 

   Matka Tereza a Nirmal Hriday: zázrak radosti v domově pro umírající 

Místo pro strádající a umírající, kde vládne radost, je něco, co odporuje lidské logice. Avšak to je zkušenost, 

kterou učiníte při návštěvě Nirmal Hriday, Domova Neposkvrněného Srdce, v blízkosti proslulého chrámu bohyně 

Kali v Kolkatě. 

Byl to první hospic založený Matkou Terezou v roce 1952 pro péči o opuštěné umírající na ulicích bengálské 

metropole. 

Jednou Matka spočítala: „Z ulic Kolkaty jsme posbírali 54 tisíce lidí, minimálně 23 tisíce jich v tomto 

Domově v Kalighatu zemřely. Když lidé umírají v míru, v Boží lásce, je to úžasné. Vidíme naše ubohé znovu se 

setkávat s jejich rodinami, je to opravdu krásné. Radost ubohých je tak čistá a upřímná. Nejchudší vědí, co je to 

opravdová radost.“ 

To bylo v roce 1989. Ale i dnes, v srpnu 2010, je v Domově pro umírající tento zázrak nebo paradox radosti 

neustále obnovován. Sestra Glenda (57 let) je Misionářkou lásky už 33 let. Předchozích pět let byla představenou 

v Nirmal Hriday. Také ona se zdá být nezasažena pachem smrti a nemoci. 

„Je to radost být zde,“ uvedla pro redakci AsiaNews. „Každý den nás navštěvuje Ježíš, který je přítomen 

v opuštěných. Vítáme je s radostí, sloužíme jim s radostí, umýváme je, posloucháme s radostí, a připravujeme je 

na návrat k Bohu, aby přitom měli radost v srdci a úsměv na tváři. Tato práce nám přináší požehnání radosti.“ 

„Tento domov,“ jak vysvětluje sestra Glenda, „byl Matčiným 

nejmilejším. Kongregace Misionářek lásky začala odtud. Kalighat je 

zdrojem všeho požehnání a milostí.“ 

V současné době je v domově místo pro 110 umírajících, trpících 

různými onemocněními v neléčitelném stádiu, jako například AIDS, 

rakovina, tuberkulóza. Tento dům je také domovem pro mnoho 

nemocných opuštěných lidí z ulic. 

Všechnu tuto práci provádí několik sester a dobrovolníků. „Je 

nás zde pět Misionářek lásky a o práci se dělíme s dobrovolníky a 

spolupracovníky domova. Ti také žijí v míru a radosti tohoto domova.“ 

„Někteří ze spolupracovníků,“ říká sestra Glenda, „jsou zde od 

počátku, od dob Matky Terezy. Pomáhají čistit rány, obvazovat a léčit 

nemocné, krmit je.“ 

Jsou zde bohatí hinduističtí manželé, pan a paní Agarwallovi, kteří přišli nabídnout pomoc již Matce Tereze. 

Dnes mají 85 a 77 roků. Pan Agarwalla nám pomáhá s péčí o trpící, jeho žena se záznamy o nich. Pacienti je každý 

den očekávají s radostí. Paní Agarwallová si s nimi něžně povídá. Jelikož umí hovořit anglicky, hindsky, 

bengálsky a jazykem Rajasthani, je schopná se domluvit s mnoha z nich, mnoho z nich jí otevře své srdce.“ 

                                                                    
3 Přeloženo z článku Nirmala Carvalho: Missionary of Charity Defeating the Culture of Death accepting unwanted babies, 17. srpna 2010, AsiaNews, 

http://www.asianews.it/news-en/Missionary-of-Charity:-Defeating-the-Culture-of-Death-accepting-unwanted-babies-19206.html 

http://www.asianews.it/news-en/Missionary-of-Charity:-Defeating-the-Culture-of-Death-accepting-unwanted-babies-19206.html
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Nirmal Hriday byl součástí hinduistického chrámu, věnovaného 

bohyni Kali. Jak se zdá, toto nové využití prostor chrámu nikdy 

nevytvářelo problémy. „Ve skutečnosti,“ říká sestra Glenda, „naši dárci 

jsou všichni hinduisté a nebyl zde žádný odpor proti naší přítomnosti. 

Matka Tereza byla hinduisty velmi milována a vážena. Požehnání 

pocházející z Nirmal Hriday patří jim.“ 

V prvním patře Domova je stále malá místnost, kterou užívala Matka. 

„ Je to maličká místnost,“ říká sestra, „se skřínkou, stolkem a židlí. Jsou 

tam také bačkory, které nosila, a její brýle. Tato místnost je jako relikvie: 

lidé přicházejí a vzývají tam Matku.“
4
 

 

 

 

6. Pomoc Nadace svatého Františka z Assisi nejchudším z chudých v roce 2010 

1. Nákup, příprava a odeslání zdravotnického a dalšího materiálu v 1 velkoobjemovém kontejneru kongregaci 

Misionářek lásky v indické Kolkatě.  

2. Záchrana nenarozených dětí 

- vzdělávací vývěsky, články v Občasníku Nadace, přednášky, informační letáky, 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 nejubožejším „Pojďme 

spolu vykonat něco krásného pro Boha“, přednášky o práci Misionářek lásky v Indii, péče o 11 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 

upravovali zdravotnické pomůcky pro chůzi (berle, invalidní vozíky), kojenecké lahve, vkládali do informačních 

letáků složenky, děkovné dopisy z Kolkaty a aktualizační lístky. Seznamovali jsme účastníky se sociální naukou 

Církve. Tato setkání budou pokračovat i v roce 2011, 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 setkání: každou středu mezi 17. až 19. hodinou 

(mimo školní prázdniny). Další informace na telefonním čísle 608 879 663, Ing. David Cichra. 

Praha 

Místo: Klášter sester Voršilek, Ostrovní ulici č.p. 11, Praha 1. Čas setkání: každých 14 dní ve středu od 17 

do 20 hod (mimo školní prázdniny). Další informace na čísle 732 858 163, RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 

 

Odeslání 25. kontejnerové zásilky 

 

V roce 2010 jsme odeslali pro svěřence Misionářek lásky zdravotnický materiál v 1 velkoobjemovém 

kontejneru (40’ High Cube)  v hodnotě 5 524 007 Kč. 
 

Do 25. kontejneru, který jsme z Brna odeslali 21. června 2010, jsme nakoupili a darem od dodavatelů získali 

léčiva (léky proti bolesti Panadol a Veral, 774 000 tablet multivitamínového preparátu, 276 000 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) za 2 024 803 Kč, obvazový materiál (gázu, obvazy, pružná obinadla, 

prubany, vatu), 2000 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice aj. za 2 333 036 Kč.  

                                                                    

4
 Zdroj: http://www.asianews.it/news-en/Mother-Teresa-and-Nirmal-Hriday:-the-miracle-of-joy-in-the-house-of-the-dying-19276.html 

Pokoj Matky Terezy v klášteře 

Misionářek lásky. 

http://www.asianews.it/news-en/Mother-Teresa-and-Nirmal-Hriday:-the-miracle-of-joy-in-the-house-of-the-dying-19276.html
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Pro zmrzačené malomocné jsme darem získali 40 párů podpažních berlí, gázu, obvazy, buničitou vatu, injekční 

stříkačky, vitamíny a kalcium a invalidní vozík.  Pro odložené indické kojence věnovaly maminky prostřednictvím 

klubu pro rodiče a děti MUM z Prahy-Počernic 16 kojeneckých lahví s náhradními savičkami a kartáčem na čištění 

lahví. Darovaný zdravotnický materiál měl hodnotu 24 292 Kč. 

Kontejner jsme začali plnit v noci 20. června v Červeném Kostelci ve výrobně obvazů, zbytek zdravotnického  

materiálu jsme naložili 21. června ve skladu bývalé Fruty v Brně-Modřicích. Po proclení na brněnské celnici byl 

kontejner přepraven do pražského překladiště a poté železnicí do německého přístavu Hamburk.  Nalodění na loď 

„EVER SIGMA“ japonské lodní společnosti NYK-LINE  proběhlo 2. července 2010.  Misionářky lásky přijaly 

v Kolkatě kontejner 31. srpna 2010. Poděkování sestry Sudhy, MC za tento kontejner pro Vás otiskujeme na str. 3 

této výroční zprávy.   

    

Obsah 25. kontejneru podle finanční hodnoty 

 

 

Vaše dary byly rozděleny do středisek pro malomocné, která Misionářky lásky provozují v 17 indických státech. 

Největší část darů putovala do některého z 10 operačních center, kde se kromě běžného ošetřování a léčení 

provádějí plastické a chirurgické operace znetvořených končetin již vyléčených malomocných. Dostalo se 

tak pomoci tisícům malomocných, kteří by jinde neměli možnost získat ošetření, protože v Indii byly v roce 2006 

zrušeny nemocnice pro malomocné.  
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Pomoc dopravená kontejnery v letech 1999 až 2010 - 262,1 tuny předmětů nejnutnější potřeby v hodnotě 

více než 62 milionů Kč v 25 velkoobjemových kontejnerech (viz tabulka). 

Pořadí  

kontejneru 

Datum 

vypravení z Brna 

Hodnota darů (Kč) Hmotnost darů 

 (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 

25. 21. 6. 2010 5 524 007 12,8 31. 8. 2010 

Celkem   62 015 645 262,1  
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Fotografie z nakládání 25 kontejnerů se zdravotnickým materiálem do Indie  

 

a/ Kontejnery odeslané v letech 1999 až 2003 
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b/ Kontejnery odeslané v letech 2004 až 2010 
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7. Ochrana života od početí do přirozené smrti v ČR  

Nadace ji realizuje: 

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

♠ osvětovou činností (přednáškový program, organizování vzdělávacích vývěsek, výroba a distribuce 

informačních materiálů), 

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

jejich nenarozeného dítěte,   

♠ finanční podporou projektů zachraňujících nenarozené děti před umělým 

potratem, čerpanou z úročeného příspěvku Nadačního investičního fondu 

(NIF).  

Ročně v ČR přichází o život až 15,2 milionů nenarozených dětí, které 

jsou usmrcovány falešnými „antikoncepčními“ prostředky (hormonální 

pilulky, podkožní injekce, náplasti, tyčinky, kroužky, nitroděložní tělíska) a 

chirurgicky. Tak denně přijde o život až 41 534 nenarozených dětí. Počet 

dětí, které zemřou v procesu umělého oplodnění, pokusů a použitím prostředků po styku (podávají se úmyslně, 

aby po otěhotnění vyvolaly raný potrat), se zatajuje.  

Metoda Počet uživatelek metody a účinek v roce 2010 

falešné „antikoncepční“ hormonální 

prostředky s potratovým účinkem … 

1 175 042 žen, to odpovídá podle odhadů až 12 925 462 

skrytým potratům  

nitroděložní tělíska …  170 153 žen, to odpovídá podle odhadů až 2 211 989 skrytým 

potratům  

chirurgické potraty ve 

vražednických zařízeních  
podle statistik UZIS Praha bylo usmrceno 25 292 dětí  

To je celkem až 15,2 milionu zavražděných dětí v roce 2010. (Výpočty potratů falešnou antikoncepcí 

provedeny podle údajů australského farmacisty Johna Wilkse, B.Pharm MPS MACPP) 

 

 

Katolická Církev chrání lidský život od početí do přirozené smrti 

Blahoslavený papež Jan Pavel II. v encyklice „Evangelium vitae“ z roku 1995 učí (odmítá): 

Bod 13./ Jak se stále více rozšiřuje praxe potratu, jsou vynakládány stále větší prostředky na to, aby se našly léky, 

jimiž je možné zabít plod v mateřském lůně bez jakékoliv pomoci lékaře. Zdá se, že vědecké bádání se v této 

oblasti zabývá pouze tím, aby byly 

objeveny jednodušší a účinnější 

prostředky proti životu, které by 

současně potrat zbavily 

jakékoliv rozumné kontroly i 

sociální odpovědnosti. 

Je tu ovšem ještě antikoncepce, 

která je doporučována jako 

nejúčinnější prostředek proti 

potratu, bezpečný a dostupný všem. 

Katolická církev je potom 

obviňována, že prakticky podporuje 

potrat, když stále trvá na svém, že 

podstata antikoncepce je nezákonná. 

Při bližším pohledu se ukáže, že je 

tato námitka sama o sobě mylná. 

Může se jistě stát, že se někteří 

uchylují k prostředkům antikoncepce, aby se vyhnuli zlu potratu. … Ve skutečnosti dojde-li k početí nechtěného 

života, ještě se zvětšuje pokušení potratu. Společenské klima, které podporuje potrat, se rozšířilo významně tam, 

kde je odmítána nauka církve o antikoncepci. Bezpochyby antikoncepce a potrat jsou v morálním smyslu naprosto 

rozdílná zla. Jedno popírá neporušenou pravdu sexuálního aktu jako vlastního vyjádření manželské lásky, druhé 

Giannu Beretti Mollovou (1922-1962) prohlásil papež Jan Pavel II. 

v roce 2004 za svatou za to, že obětovala svůj život, aby mohla její 

nenarozená dcera Gianna Emmanuela (foto vpravo) žít. 
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pak ničí život člověka. To první odporuje ctnosti manželské čistoty, to druhé ctnosti spravedlnosti a ve skutečnosti 

přestupuje přikázání „nezabiješ“. 

Bohužel, v myšlení lidí se stále více stírá rozdíl mezi antikoncepcí a potratem. Den ode dne tomu také stále 

více napomáhá výroba chemických prostředků, nitroděložních tělísek a podkožních injekcí, které jsou stejně 

snadno distribuovány jako antikoncepční prostředky, ačkoliv vlastně zasahují člověka v nejranějším období jeho 

života a způsobují ve skutečnosti potrat. 

Bod 14./  Podobně různé způsoby umělého oplodnění, které zdánlivě slouží životu a jsou obvykle s tímto záměrem 

používány, otevírají zároveň možnosti pro nové úklady proti životu. Kromě toho, že je nelze přijímat z důvodů 

morálních, protože oddělují plození od lidského aktu manželského spojení, vykazují tyto technické způsoby dosti 

vysokou neúspěšnost: ta se projevuje nikoli v tom, že by nedošlo k oplodnění, ale že zárodek pak je velmi brzy 

vystaven nebezpečí smrti. Dále pak musí být vždy oplodněno více zárodků (až 20), které mají být vloženy do lůna 

ženy, a ty, které jsou „přebytečné“, jsou pak zničeny nebo používány k vědeckým výzkumům, kde pod záminkou 

pokroku lékařské vědy je ve skutečnosti lidský život snižován na obyčejný „biologický materiál“, s nímž lze volně 

nakládat. 

Také prenatální výzkumy, které nevyvolávají morální námitky, jsou-li praktikovány jako prostředky nezbytné 

péče o dosud nenarozené děti, často napomáhají k přípravě i vykonání potratu. Tento tzv. eugenický potrat je 

veřejným míněním přijímán na základě nesprávné domněnky, že je to v souladu 

s požadavkem „zdraví“. Toto mínění spojuje život s určitými podmínkami a 

odmítá ho, jestliže je omezen nějakým postižením nebo nemocí. 

V souladu s tímto názorem se zašlo už tak daleko, že všeobecná a základní 

péče, jako např. potrava, je odmítána dětem, které se narodily s nějakou těžkou 

vadou nebo nemocí. Pohled na naši dobu je tedy stále více znepokojující, jestliže 

se tu i tam objevují výzvy, aby kromě práva na potrat byla ze stejných důvodů 

uzákoněna také infanticida (zabití dítěte). Tím bychom se vraceli do období 

barbarství, o němž jsme se domnívali, že bylo již navždy překonáno. 

Bod 15./ Nemenší nebezpečí hrozí tam, kde jsou nevyléčitelně nemocní a 

umírající. V sociálním a kulturním kontextu, který působí, že se obtížněji přijímá 

i snáší utrpení, jsou lidé spíše pokoušeni k tomu, aby zcela odstranili problém 

bolesti tím, že ho prostě vyloučí a urychlí smrt v okamžiku, kdy se to jeví jako 

nejvhodnější. 

Často k takovémuto rozhodnutí vedou nejrůznější důvody, které ovšem 

všechny mají stejně nešťastný a hrozný výsledek. U nemocného to může být silný 

pocit úzkosti a neštěstí, někdy dokonce zoufalství, způsobený dlouhým a silným 

prožíváním bolesti. Leckdy je ohrožena již tak křehká rovnováha v soužití 

jednotlivce a rodiny a je tu nebezpečí, že přes všechnu pomoc lékaře i společnosti 

se nemocný bude cítit zcela přemožen svou bezmocností. Na druhé straně lidé 

spojení s nemocným silným citovým poutem mohou být ovládnuti 

pochopitelným, i když mylně chápaným soucitem. Všechno to je ještě 

umocňováno určitým kulturně-morálním prostředím, ve kterém se v utrpení nevidí žádný smysl ani hodnota, 

naopak je pokládáno za zlo, které musí být za každou cenu odstraněno. Většinou k tomu dochází tam, kde chybí 

náboženské cítění, které člověku pomáhá chápat tajemství dobra skrytého v utrpení. 

Zároveň však v celé perspektivě lidské kultury se ozývá jakýsi prométheovský duch, který přesvědčuje 

člověka, že se může zmocnit života i smrti tím, že o nich bude rozhodovat. Ve skutečnosti ale zůstává 

člověk přemožen a pokořen smrtí, která nenapravitelně uzavírá každou perspektivu očekávání a naděje. 

Nešťastným dokladem tohoto všeobecně rozšířeného názoru je eutanázie, ať už skrytá a utajovaná, nebo 

prováděná otevřeně a dokonce pod ochranou práva. Kromě toho, že je často odůvodňována milosrdenstvím 

s bolestí trpícího člověka, je také obhajována z pohledu užitečnosti, protože společnost přichází bez užitku o 

finanční prostředky, které pak jinde mohou chybět. Proto se doporučuje, aby byli odstraňováni deformovaní 

novorozenci, lidé těžce postižení a invalidní, staří, kteří se o sebe sami nemohou postarat, a nevyléčitelně nemocní. 

Nemůžeme zde mlčet také k jiným, skrytějším, ale o nic méně hrozným a opravdovým způsobům eutanázie. K nim 

dochází například, jsou-li transplantovány orgány dříve, než byly dostatečně potvrzeny náležité a objektivní 

důkazy o jisté smrti dárce, pouze proto, aby byla větší naděje na úspěch transplantace.       (Encyklika Evangelium 

vitae. Zvon, Praha, 1995.) 

 

Jan Pavel II. hovoří se 

Sarah Smithovou, která 

s těžkým postižením 

přežila pokus o svou smrt 

umělým potratem. 
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1. Přednáškový program 

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

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

1. Katolická Církev o povinnosti každého člověka chránit život 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“, nitroděložní tělíska, umělé oplodnění, miliony a ve světovém 

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

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

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

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

k interrupci. 

5. Prožití období vzdělávání, zodpovědný výběr manžela/manželky, známost.  

   O tuto přednášku nás může požádat i jednotlivec nebo skupina osob kdekoliv na území ČR i v zahraničí. 

Přednášky pořádáme zcela zdarma. Kontakt: +420 567 306 334 nebo +420 776 781 066. 

V roce 2010 jsme pomohli při zajišťování přednášek, kterých se zúčastnilo 60 posluchačů. 

2. Vzdělávací vývěsky 

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

veřejných místech a v kostelech v počtu 11. Obsahují informace o pokrocích lékařské vědy při záchraně a péči o 

zdraví nenarozených nebo při mimoděložním těhotenství, nabídku obrazových materiálů a filmů, svědectví našich 

i zahraničních matek, které si život dítěte vybojovaly, svědectví velkých rodin, morální nedovolenost potratů, 

umělého oplodnění a eutanázie,  

 

3. Informační materiály 

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“, „Nabídky pomoci těhotným matkám 

v tísni“. Z pěti vývěsek v kostelech v Brně a Lázních Bohdaneč je čtenářům umožněn volný odběr letáků, 

fotografií blahoslavené Matky Terezy, svaté Gianny Beretti Mollové a Služebníka Božího Oscara Romera aj.   

V roce 2010 bylo zájemcům nabídnuto 813 barevných letáčků „Aby se mohli narodit“, 305 letáčků o 

hormonální a nitroděložní potratové „antikoncepci“, 157 letáčků „Příběhy statečných matek“, 112 

nabídek pomoci těhotným matkám v tísni.  

 

4. Pomoc těhotným matkám v tísni, 

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

které jsou k potratu donucovány psychickým nebo fyzickým nátlakem, nebo nepravdivými informacemi potratářů.                                   
Co pomáháme křesťansky řešit: kontaktování spolehlivého lékaře při rizikovém těhotenství, utajený 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 567 306 334, mobil 776 781 066, e-mail: nenarozeny.zivot@centrum.cz 

 

mailto:nenarozeny.zivot@centrum.cz
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5. Finanční podpora projektů, zachraňujících nenarozené děti  

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 uložila 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, přičemž 

Nadace může rozdělovat pouze úroky z příspěvku, nikoli samu částku.  

Výnos v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 byl 123 978,97 Kč. 65 000,- Kč z této částky bylo rozděleno 

ve 13. kole. Zbytku, tj. 58 978,97 Kč bylo použito 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 může být poskytnut pouze nestátním neziskovým organizacím, jež jsou v souladu se zákonem řádně registrovány 

v ČR (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy). Příspěvky nejsou poskytovány 

fyzickým osobám. Projekt může probíhat maximálně jeden rok. Podporovány jsou programy zaměřené na primární a sekundární prevenci 

interrupce. 

V oblasti primární prevence 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 2010 

 
Organizace Projekt Kč Účel 

Sdružení Za dětský život 

Jihlava 

Aby se mohli narodit 40 000,- Kč Kancelářské potřeby, tonery a cartridge do tiskáren, 

poštovné, telefonní poplatky. 

Občanské sdružení Babybox 

pro odložené děti - Statim 

Babybox 25 000,- Kč Náklady na výrobu babyboxu. 

Celkem za 13. kolo  65 000,- Kč  

 

8. Osvětová činnost 

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

podle svých sil a možností, a aby se zachránilo co nejvíce životů, ohrožených krajní bídou nebo umělými potraty a 

eutanázií.  

V roce 2008 jsme začali pro dárce, dobrodince, spolupracovníky a další zájemce vydávat informační 

časopis Občasník Nadace sv. Františka z Assisi. V roce 2010 vyšla jeho další 4 čísla: 9/březen 2010, 10/červenec 

2010. V září číslo 11, celé věnované životu a dílu blahoslavené Matky Terezy na počest 100. výročí jejího 

narození. Na konci prosince jsme vydali číslo 12.  
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Obsah časopisu má ustálenou podobu – aktuální činnost Nadace, globální problémy nejubožejších 

v rozvojových zemích, slova Evangelia a církevních učitelů, příklady svatých v péči o nejubožejší, ochrana 

počínajícího a končícího života. Občasníky byly půjčovány a čteny jednotlivci i ve farních společenstvích, 

v domovech pro seniory. V roce 2010 jsme dárcům a dalším zájemcům nabídli 850 kusů tištěných Občasníků a 

další exempláře jsme rozeslali elektronicky e-mailem. Všechna čísla Občasníku si v elektronické podobě můžete 

přečíst a stáhnout z našich webových stránek, adresa: http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php 

 

O potřebách a možnosti pomoci nejubožejším se snažíme informovat čtenáře prostřednictvím 11 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. Uspořádali jsme 

5 přednášek s besedou a promítáním o životě a díle Matky Terezy a její péči o nejubožejší v Indii. Přednášky 

proběhly v domovech seniorů, na faře, na Obecním úřadě, v základní škole. Zúčastnilo se jich 113 posluchačů 

včetně dětí.   

Rozdali jsme nebo zapůjčili lidem dobré vůle 220 tištěných životopisů blahoslavené Matky Terezy („Matka 

chudých“ a „Matka Tereza“), nabídli 60 kompletů 28 letáků na téma ochrany života od početí do přirozené smrti. 

 

 Během roku jsme několikrát vydali aktualizovaný informační leták „Pojďme spolu vykonat něco krásného 

pro Boha“ a nabízeli jej převážně katolíkům za pomoci spolupracovníků v počtu 19 073 kusů.  

O nakládce 25. kontejneru se zdravotnickým materiálem jsme veřejnost informovali prostřednictvím 

sdělovacích prostředků.   

Televize: Videozáznam o nakládání kontejneru si můžete prohlédnout na internetových stránkách Regionální 

televizní agentury RTA na adrese: http://www.rta.cz/index.html?article=137531 v rámci pořadu „Minuty 

z regionu“. Video má název „Kontejner se zdravotnickým materiálem putuje do Indie“. Pro přehrání záznamu 

klikněte na fotografii nad slovem Video.  

Tisk: Článek o nočním nakládání 25. kontejneru v Červeném Kostelci ve firmě Batist uveřejnil na internetu 

redaktor pan Oldřich Nermuť v Náchodském deníku na adrese http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/v-noci-

nakladali-humanitarni-pomoc-pro-20100621.html. Červenokostelecký zpravodaj 2010 ve svém červencovém čísle 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php
http://www.rta.cz/index.html?article=137531
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/v-noci-nakladali-humanitarni-pomoc-pro-20100621.html
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/v-noci-nakladali-humanitarni-pomoc-pro-20100621.html
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uveřejnil článek o nakládce 25. kontejneru. Brněnský deník vydal článek s fotogalerií nakládky 25. kontejneru 

v Brně-Modřicích. Naleznete jej na internetu na adrese: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/z-brna-do-indie-

putuje-pomoc-za-sest-milionu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Z Brna do Indie putuje pomoc za šest milionů 
21.6.2010 12:58   
 

21.6.2010 12:58 

Brno /FOTOGALERIE/ – Indická Kalkata je adresou, na kterou pracovníci 

brněnské Nadace svatého Františka z Assisi poslali v pondělí odpoledne 

kontejner s humanitární pomocí. K řeholnicím řádu Misionářek lásky 

v něm putuje zdravotnický materiál za bezmála šest milionů korun. Už 

popětadvacáté.                             Autor: Lucie Hrabcová 

                                                                      

 „Kontejner jsme částečně naložili v Červeném Kostelci, kde je výrobna 

obvazového materiálu. Zbytek jsme pak doplnili v brněnských Modřicích,“ 

vysvětlila Eva Štěpančíková z Nadace svatého Františka z Assisi. 

Řehole založená Matkou Terezou v roce 1948 v Indii pečuje především o 

pacienty trpící leprou, tyfem, tuberkulózou nebo AIDS. Stará se o 

opuštěné postižené, ale také umírající, kojence odložené po porodu a 

děti, které přežily svůj potrat. V Indii provozuje kolem tří set středisek. 

Náklad humanitární pomoci z Česka k řeholnicím doputuje 

pravděpodobně na počátku srpna. Kromě obvazového materiálu v něm 

najdou například dvě tisícovky infúzních souprav, injekční jehly, ale také 

léky proti bolesti a další léčiva. Jeho součástí je i invalidní vozík a 

šestatřicet párů berlí. „Většinu nákladu jsme mohli nakoupit díky 

příspěvkům drobných dárců,“ doplnila Štěpančíková. 

Nadace svatého Františka z Assisi v Brně vznikla před sedmnácti lety. 

Jejím posláním je podporovat skupin, které bezplatně pomáhají 

zachraňovat životy chudobou ohrožených lidí celého světa. První 

kontejner z Brna pracovníci nadace vypravili už v roce1999, od té doby do 

Indie poslali asi 250 tun pomoci za víc než padesát milionů korun. 

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/z-brna-do-indie-putuje-pomoc-za-sest-

milionu.html 

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/z-brna-do-indie-putuje-pomoc-za-sest-milionu.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/z-brna-do-indie-putuje-pomoc-za-sest-milionu.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/z-brna-do-indie-putuje-pomoc-za-sest-milionu.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/z-brna-do-indie-putuje-pomoc-za-sest-milionu.html
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Jak můžete s námi spolupracovat při záchraně těch nejubožejších lidí na světě 
 

 finančním příspěvkem na účet číslo 2028869399/0800, nakoupíme za něj zdravotnický materiál a odešleme do 

Kolkaty, 

 vkládáním složenek a aktualizačních lístků do informačních letáků v rámci pravidelných setkání, 

 účastí na přípravě kontejnerových zásilek ve skupině spolupracovníků v Brně a v Praze, 

 nabídnutím našich přednášek „O životě a díle Matky Terezy v Indii“ a „O ochraně nenarozeného života“ 

jednotlivcům, společenstvím, farnostem, 

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

 nabízením 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 života 2 až 3 miliard nenarozených dětí, umírajících ročně interrupcemi, 

 pomocí nastávajícím matkám v tíživé situaci, ohrožující život jejich nenarozeného dítěte, 

 překladatelskou prací z/do cizích jazyků, 

 studiem sociální a teologické literatury (v případě zájmu Vám doporučíme vhodnou literaturu). 

 
 

9. Získávání finančních prostředků a darů 

Veřejná sbírka 

Krajský úřad Pardubického kraje vydal Nadaci sv. Františka z Assisi Brno dne 29. 6. 2007 osvědčení o konání 

veřejné sbírky v ČR pod č. j. KrÚ/30576/2007 na nákup předmětů ke zdravotnické, sociální a vzdělávací 

službě nejchudších vrstev obyvatelstva v rozvojových zemích, na jejich dopravu na místo určení a 

k zajištění všech činností s tím nevyhnutelně spojených. Výtěžku této sbírky a svých vlastních úspor jsme 

použili k nákupu a dodání zdravotnického materiálu, který jsme odeslali v pěti zapečetěných velkoobjemových 

kontejnerech přímo do rukou Misionářek lásky do Indie. Hrubý výtěžek sbírky za roky 2007 až 2010 byl 

16 828 979 Kč.  

Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2010 pod č. j. KrÚ/53704/2010 opět povolil novou veřejnou sbírku 

na 3 roky od 30. 7. 2010 do 13. 7. 2013, a to shromažďováním finančních příspěvků na účet číslo 2028869399/0800. 

* Průběžné vyúčtování veřejné sbírky za rok 2010 a leden 2011 bylo dne 21. 4. 2011 předloženo ke kontrole 

Krajského úřadu Pardubického kraje. 

 

Struktura získávání prostředků: 

- finanční dary 

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

- nepeněžní dary 

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

- dary organizací (podpažní berle), 

- dary drobných dárců (zdravotnický materiál, kojenecké láhve a savičky, berle, invalidní vozíky), 

- zdarma poskytnuté služby (grafické práce, internetová inzerce, odvozy připravených zásilek, skladové 

prostory). 

- dary a slevy od výrobců 

 

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

poděkování s potvrzením jen v tom případě, že vyplníte na příkazu k úhradě svou ADRESU do rubriky 

Zpráva pro příjemce nebo rubriky Textová zpráva aj. 
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Z milých dopisů našich spolupracovníků: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10. Dary a poskytnuté nadační příspěvky 

Pomoc nejchudším z chudých v Indii 

Finanční dary 
Celková částka finančních příspěvků od fyzických a 

právnických osob v roce 2010 činila 4 929 275,- 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: 
 

ACTIMEDIX s.r.o. 30 000,00 Kč  Miroslav Orság 50 000,00 Kč 

Jan Baránek, s.r.o. 25 000,00 Kč  MUDr. Martin Stašek 20 000,00 Kč 

Ing. Václav Dvořák 30 000,00 Kč  Ing. Filip Štěpančík 60 000,00 Kč 

PhDr. Jana Dvořáková Ph.D. 15 000,00 Kč  Ing. Filip Štěpančík 58 216,18 Kč 

Esatrade s.r.o. 50 000,00 Kč  Květa Švábová 40 000,00 Kč 

FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o. 20 000,00 Kč  Květa Švábová 12 000,00 Kč 

Mgr. Eva Kantoříková 15 000,00 Kč  Květa Švábová 11 999,00 Kč 

Ivo Krčál 13 000,00 Kč  Květa Švábová 100 000,00 Kč 

Martin Krčál 20 000,00 Kč  MUDr. Jakub Ventruba 20 000,00 Kč 

Martin Krčál 30 000,00 Kč  Ladislav Mandík 40 000,00 Kč 

Vít Žilinský, Pneuservis 30 000,00 Kč    
 

Věcné dary 

 Firmy Erilens a Thuasne přispěly náhradními díly na podpažní berle. Jednotliví dárci věnovali pro zmrzačené 

malomocné v Indii 40 párů podpažních berlí, gázu, hydrofilní obinadla, buničitou vatu, injekční stříkačky, 

vitamíny a kalcium a invalidní vozík. 

 

Maminky z občanského sdružení Campanella v Českém Těšíně pod 

vedením paní Romany Plonkové darovaly 72 kojenecké láhve se savičkami 

pro odložené kojence v péči Misionářek lásky. Další informace o této sbírce 

kojeneckých lahví naleznete na internetových stránkách Campanelly, o. s. 

adresa: http://montessori-ceskytesin.cz/sbirka-kojeneckych-lahvi. 

 

Nadační příspěvky 
Jeden nadační příspěvek určený v roce 2010 na pomoc nejchudším byl 

poskytnut formou zdravotnického materiálu a dalších životně nezbytných 

potřeb řeholi Misionářky lásky v Indii (Missionaries of Charity, Kolkata,  

India), a to v hodnotě 4 519 003,- Kč. 

http://montessori-ceskytesin.cz/sbirka-kojeneckych-lahvi
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Záchrana života ohrožených nenarozených dětí 

Finanční dary 
 Celková částka finančních darů, které fyzické osoby věnovaly v roce 2010 na tento účel, činila 30 640,- Kč. 

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

poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě 65 000,- Kč. 

  

PODĚKOVÁNÍ 

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

poskytovanými službami, 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 

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. 

 

11. Finanční zpráva 

Rozvaha 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení (v celých Kč) k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 

Hmotný investiční majetek – budovy  564 863   564 863   

Hmotný investiční majetek – pozemky 43 187   43 187   

Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -204 985   -224 190   

Peníze 163 979   24 169   

Bankovní účty 7 350 147   8 084 670   

Ostatní pohledávky (Union banka) 51 007   44 631   

Aktiva celkem 7 968 198   8 537 330   

   PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku (v celých Kč) k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 

Vlastní zdroje celkem: 6 526 918   7 909 757   

  - Jmění celkem 6 684 259   8 003 318   

   z toho: Fondy – zdroje: 364 777   1 703 041   

            - Fondy – Misie 228 832   1 605 498   

            - Fondy – Nenarozený život 11 966   19 320   

            - Úroky – NIF 123 979   78 223   

         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  889 432   870 227   

  - Neuhrazená ztráta minulých let  -261 326   -157 341   

  - Hospodářský výsledek od počátku roku 103 985   63 780   

Ostatní přímé daně 0   0   

Zúčtování s institucemi (sociální a zdravotní pojištění) 8 907   7 200   

Zúčtování se zaměstnanci 21 360   14 240   

Bezúročná půjčka 602 533   602 533   
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Neuhrazená faktura dodavatele 808 480   3 600   

Pasiva celkem 7 968 198   8 537 330   

 

 

 

Stav peněžních prostředků (v celých Kč) k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 

Bankovní účty celkem 7 350 147   8 084 670   

z toho: Česká spořitelna a. s. 1346868389/0800 447 001   694 287   

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

      Česká spořitelna a. s. 2028869399/0800 2 081 146   2 568 383   

Peníze – pokladna 163 979   24 169   

Rozpis nákladů a výnosů 

 

Rozpis nákladů (v celých Kč)  MISIE   NŽ   Celkem  

Poštovné, ostatní služby 56 193 11 208 67 401 

Mzdové náklady 252 488   252 488 

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 85 846   85 846 

Zákonné pojištění zaměstnanců 1 164   1 164 

Poplatky bankovní 3 373   3 373 

Nadační příspěvky celkem 4 519 003   4 519 003 

z toho: dopravné za kontejnery 94 591   94 591 

      zdravotnický materiál a jiné potřeby 4 398 271   4 398 271 

      ostatní 26 141   26 141 

Náklady celkem 4 918 067 11 208 4 929 275 

  

 

 Rozpis výnosů (v celých Kč) MISIE NŽ Celkem 

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 4 918 067 11 208 4 929 275 

Převod z úroků NIF 58 979   58 979 

Úroky 4 801   4 801 

Výnosy celkem 4 981 847 11 208 4 993 055 

 

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

NŽ - záchrana nenarozeného života  

Poznámky:  

 V roce 2010 tvořily náklady související se správou Nadace 8,83 % 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. 
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12. Zpráva auditora 

 


