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S Vaší pomocí jsme začali pracovat na přípravě 28. kontejneru pro nejchudší z chudých, o které 
pečuje řehole Misionářek lásky v Indii. Rádi bychom jej sestrám odeslali na jaře roku 2013.   

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

a získávali další lidi dobré vůle k pomoci tomuto Božímu dílu. Kristus Vám to odplatí stonásobně v tomto 
životě a jednou Vás přijme do nebe k sobě, svým andělům a svatým. 

 
 
Výroční zpráva za rok 2012 bude vypracována do 30. 6. 2013. 
 
 

Pozn.: Na titulní straně fotografie kaple Misionářek lásky v Kolkatě – ukázka maximální chudoby,  jak Misionářky 
lásky šetří prostředky na záchranu umírajícího Krista v jeho nejubožejších.  
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1. Úvodní slovo 
 

Vážení dárci, milí spolupracovníci, 

v roce 2011 jste opět jako v roce 2010 intenzívně naplňovali ruce indických sester Misionářek lásky dary pro 
nejubožejší svěřence, jejichž životy svěřil Bůh do našich rukou. Mohli jsme díky Vám obdarovat samého Krista. 
Pán Ježíš nás učí: „Jestliže jste to učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili.“ (Mt 25,40) 
Díky Vašemu milosrdenství může blahoslavená Matka Terezie z Kolkaty pokračovat i z nebe v záchraně 
umírajících, kteří by vinou bohatých museli zemřít.  

Z Vašich darů jsme mohli do Indie odeslat 1 kontejnerovou zásilku se 
zdravotnickým materiálem v hodnotě 6 635 905 Kč a o hmotnosti darů 14,1 
tuny (podrobnosti jsou uvedeny na str. 13). Podíleli jsme se též v ČR na 
záchraně životů, ohrožených umělými potraty a eutanázií.  

Jménem Božím i Božích nejpotřebnějších děkujeme za pomoc a těšíme se 
s Vámi do další bohoslužby skutků milosrdenství, kterou Bůh odměňuje 
věčným životem. Čerpejme z odkazu blahoslavené Matky Terezy. 
Povzbuzujme se jejím příkladem, který hrdinně plní Ježíšova slova 
z podobenství o milosrdném Samařanovi: „Jdi a čiň i ty podobně!“ (Lk 10, 37) 

Prosíme, zachovejte Kristu v jeho nejchudších nadále svou přízeň a pomoc i v dalších letech. „Kdo však vytrvá 
do konce, bude spasen.“ (Mk 13,13) 

Za správní radu Nadace svatého Františka z Assisi 
                                                               ThMgr. Dana Jarošová 

          předsedkyně správní rady Nadace                                           
 
 S vděčností se připojujeme k poděkování sester za 26. kontejner, které jsme obdrželi od Misionářky lásky 

sestry Sudhy, M.C. 
 

                  „Jestliže jste to učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili.“ 
        
                                                                                                                         Kolkata 26. července 2011 

          
 

Drazí přátelé z Nadace sv. Františka z Assisi, drahá Mgr. Dano Jarošová, 
dnes, na svátek Navštívení Panny Marie, kdy navštívila svou tetu Alžbětu, která byla v nouzi, bych Vám chtěla 

poslat pozdravy a popřát vše dobré. 
Také bych Vám chtěla poděkovat za veškerou pomoc a podporu, kterou dáváte nejchudším z chudých, v Božím 

jménu, zvláště našim malomocným pacientům. 
Je to opravdu smutná realita, že těmto trpícím lidem je odepřena léčba ve státních nemocnicích, a že jsou ponecháni 

osamoceni a opuštěni dokonce svými vlastními rodinami. Do našich domovů a leprosních center přichází každý den 
více a více pacientů, z nichž většina je ve velmi ubohém stavu. 

Naše sestry vedou Centra pro léčbu malomocných v 17 městech v Indii, také naši bratři mají mnoho takových 
center. Kromě těchto center existuje 7 center vedených našimi sestrami a 4 našimi bratry, kde jsou pravidelně prováděny 
operace. Právě tato centra musíme vždy zásobovat gázou, obvazy, vatou, dezinfekcí Betadine, injekčními stříkačkami, 
jehlami, rukavicemi – vším tímto materiálem, který nám tak štědře posíláte. Jsem velmi vděčná za Vaši laskavost, se 
kterou nám poskytujete tento důležitý materiál pro naše centra. 

Rozdílení věcí, které nám posíláte kontejnery, je většinou ustálené takto: 
Leprosní centra, kde se operuje, dostávají vždy největší část zboží, například: Shantinagar, Radharani, Janla, 

Seemapuri, Jyotinagar atd., toto jsou některá z našich prvních operačních center, kde máme velkou skupinu pacientů, a 
kde je každý měsíc provedeno zhruba 200-250 operací. Poté následuje ošetřování ran, amputovaných nohou nebo 
„rekonstrukce“ rukou a ostatní větší či menší plastické operace. Všechna tato leprosní centra dostávají zhruba 80-90 
krabic obvazového materiálu, 8 krabic Betadine, 4-5 krabic sterilních rukavic, 4-5 krabic jehel s injekčními stříkačkami 
a infúzními sety. Dostáváme pravidelně zprávy z těchto center a někdy, když jim dojde materiál, pošleme jim podle 
jejich potřeb další zásilku a zbytek jde do míst, kde jsou potřeba pouze obvazy.  

Vitamíny, kalcium a hroznový cukr: většina jde vždy do operačních center a zbytek do malých center podle potřeby. 
Všude jsou tato léčiva velmi vítána, neboť znamenají velkou pomoc. 

26. 
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Co nejvíce oceňujeme z Vašich zásilek a jsme za to vděční, je to, že obsahují velmi potřebné věci, kterých opravdu 
můžeme využít, dále kvalita, které naši chudí lidé zřídka mají příležitost užít, neboť zde nemáme taková léčiva. Takže 
vidíte, jak velmi jsme Vám vděčni za dar Vašeho kontejneru. 

Jak víte, máme v konstitucích Misionářek lásky pravidlo, které nám nedovoluje mít žádnou velkou nemocnici nebo 
operační centrum pro běžně nemocné lidi. Ti mohou vždy najít někde místo. Ale pro naše malomocné pacienty nejsou 
žádné nemocnice a nikde nemohou být operováni pro svou nemoc, takže jsou vyvrženi. Proto Matka Tereza dala do 
našich Pravidel, že bychom měli mít operační centra pro malomocné pacienty. Postavili jsme pěkná rehabilitační centra, 
z nichž jedno je Titagarh. Tam mají pacienti nejen péči, jídlo, oblečení, léky, ale také menší obytnou část, kde mohou 
bydlet, a také mají drobnou práci. Nejlepší zaměstnání, které tam je, je ruční tkalcovský stav, na kterém tkají sárí pro 
sestry, prostěradla, látkové ubrousky, zástěry a další věci. Díky této práci se cítí zabezpečeni a začleněni do lidské 
společnosti. Mají také hospodářství a chov dobytka. Při této příležitosti bych Vás chtěla srdečně pozvat na návštěvu 
tohoto místa. Děkujeme. 

Každý den do našich přímluv zahrnujeme Vás - naše přátele a dárce, ať Bůh naplní Vaše srdce láskou, zahrnující 
všechen Boží lid a dá Vám sílu a odvahu pokračovat v tomto díle milosrdenství po dlouhou dobu. A prosíme, aby tato 
láska, kterou v sobě máte, Vás obohatila jeho milostí a požehnáním v životě tomto i budoucím. 

Prosíme tedy, pokračujte ve Vaší dobré práci pro Ježíšovu lásku v jeho chudých, ať Vám Váš patron svatý František 
z Assisi z nebe žehná pokojem a radostí, abyste mohli šířit Boží lásku mezi celé stvoření. 

 
Ať Vám Bůh žehná, 

Sr. M. Sudha M.C. 
 
 
Před Vánoci jsme obdrželi druhý dopis, tentokrát od sestry Camilly, MC., která vystřídala sestru Sudhu 

v příjmu našich kontejnerů. S obsahem dopisu Vás seznamujeme: 
 

                                                                                                          
 Vánoce 2011 

Dítě se nám narodilo 

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

Drahá  ThMgr. Dano Jarošová a všichni z Nadace svatého Františka z Assisi 

    „JEHO ŽIVOT BYL OBĚTÍ LÁSKY, JEHO LÁSKA JE NAŠÍM DAREM PRO VŠECHNY ČASY“                                                

    Je na nás: 
- učinit, aby tyto Vánoce byly krásné 
- dát těmto Vánocům smysl 
- dát Ježíška poznat ostatním, jak ho známe my 
- učinit, aby byl zázrak Vánoc kolem nás 
- nechat se potěšit radostí Vánoc 
- modlitbou promazat kolečka našich životů, aby se otáčela plynule 

s něžnou milující starostlivostí 
- v noci 31. prosince v sobě spálit STARÉHO ČLOVĚKA 
- vnést do nového roku 2012 vyzařující Boží Světlo! 

Jak se rok 2011 chýlí ke konci, využíváme příležitosti, abychom 
poděkovali každému z Vás, kteří jste zapojeni do zasílání léků a zdravotnických 
potřeb – za všechny podstoupené obtíže, něžnou lásku a péči, šlechetnost a 
námahy, aby výše uvedené zásilky k nám dorazily v pořádku. Také děkujeme za 
Vaši trpělivost, se kterou plníte všechny podmínky, které čas od času požaduje 
indická vláda. 

Mnoho oslav uzavíralo rok 100. výročí narození Matky Terezy v Kolkatě i 
po celém světě. Pozoruhodnou součástí byly tři malby vidění Matky Terezy, 
spojených se založením Misionářek lásky, od známé umělkyně Ritu Singhy. Ta 
chovala k Matce velkou lásku a každé vidění vyobrazila velmi živě. Tyto malby 
nyní zdobí stěny Matčiny krypty. 

Tento rok byl pro Misionářky lásky také velkou zkouškou, neboť si 
vyžádal smrt mnoha sester. Média také nejsou tak příznivá a svým způsobem 
začalo pronásledování Společenství, neboť jsme napadány ze všech stran. 

Originál dopisu od sestry 
M. Camillus, MC  
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Nedávno se naše sestry za křivých obvinění staly terčem útoku na Srí Lance a v Assamu. Nemáme se čeho obávat, 
jelikož Bůh bude naší silou a štítem! 

Přejeme Vám radostné Vánoce s Božím požehnáním, aby vás děťátko Ježíš naplnilo pokojem, láskou a radostí po 
celý vánoční čas a po celý nadcházející milostiplný nový rok 2012. Zakončujeme dopis slovy Helen Steiner Rice: 

Každý všude hledá štěstí, to je pravda, 
ale najít ho a udržet se zdá být obtížným. 
Nevíme, že štěstí je pouze stav mysli 
dosažitelný každému, kdo věnuje čas tomu, aby byl laskavý. 
Protože činíme-li šťastnými druhé, budeme také šťastni, 
protože rozdáváte-li štěstí, vrací se k vám, aby na vás zazářilo! 

 V Ježíši Vaše 
 M. Camilla, MC 
 

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 
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: 
 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. 25. 

Způsob pomoci: 
 materiální podpora nejchudších z chudých v Indii prostřednictvím katolické řehole Misionářky lásky s jejich 

zkušenostmi a s jejich dobrotou (řehole založená v Indii v roce 1948 blahoslavenou Matkou Terezou); 
 záchrana nenarozených dětí v ČR, ohrožených na životě potratáři, rodiči, sdělovacími prostředky, podniky 

vyrábějícími usmrcující „antikoncepční“ chemikálie; 
 osvětová činnost, zaměřená k záchraně a důstojnému životu těch nejpotřebnějších. 

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

ThMgr. Marta Kohoutková 
Mgr. Darina Kolesárová 
Ing. Miroslav Štěpán  

Dozorčí rada: 
Předsedkyně:   RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 
Členové:    Ing. Helena Hrazdirová 

Ing. Ivana Kolesárová  

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 indických nejubožejších. 

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). 
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3. Chudoba v Indii 

Podle nejnovější studie Oxfordské university1 žije 55 % indického obyvatelstva pod hranicí chudoby.  (Za 
hranici chudoby se pokládá denní příjem 1,024 dolaru na 1 osobu.) Indie tak 
patří společně se státy subsaharské Afriky k zemím s nejvyšším počtem 
nejchudších obyvatel na světě. Index MPI vytvořený pro 
potřeby „Rozvojového programu OSN“ se nezaměřuje pouze na výši příjmu, 
ale porovnává 10 ukazatelů životní úrovně v různých zemích a oblastech 
(přístup ke vzdělání, k potravinám, k pitné vodě, ke zdravotní péči, 
elektrifikaci, bydlení, dětskou úmrtnost apod.). 

Nejvážnějším faktorem celkové chudoby v Indii je nedostatečný přístup k  
potravinám. Polovina indických dětí je podvyživena a 40 % chudých nemá 
dostatečný přístup k potravinám. Více než 20 % obyvatel Indie nemá přístup 
k 6 z 10 ukazatelů životní úrovně. Nová data ukazují, že i v relativně nejvyspělejších indických státech Haryana, 
Gujarat a Karnataka žije 40 % obyvatel pod hranicí chudoby. Jediným státem s méně než 20 % chudých je Kerala, 
naopak nejchudším státem Indie je Bihar s indexem MPI 81,4 %. 

Indická vláda oficiálně přiznává 29 % chudých, což je způsobeno jednak odlišnými metodami měření 
(odhadů) zohledňujícími především výši příjmů, jednak snahou skutečný rozsah chudoby neodhalovat.  

Indie, která vykazuje jeden z nejvyšších růstů HDP (hrubý domácí produkt), je druhou nejrychleji rostoucí 
ekonomikou světa a chce se stát globální velmocí, se stále potýká se základními problémy, jak uživit své obyvatele 
a jak pro ně zajistit přístup ke zdravotní péči a ke vzdělání. Vzdělávání a zdravotní péči pro nejnižší vrstvy 
obyvatelstva se příliš nedaří řešit, a to i proto, že vyžaduje značné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Je stále 
velký nedostatek škol a kvalifikovaných učitelů, a i když je základní vzdělání bezplatné, chybí dostatečná síť škol, 
která by umožňovala školní docházku všem dětem, především z vesnic. Obdobná situace je ve zdravotní péči, kde 
podle statistik WHO je v Indii 6 lékařů na 10 000 obyvatel, přitom v ČR je to 38 lékařů, ve Velké Británii 23. 

Index MPI hodnotí a porovnává stupeň odepření přístupu lidem k základním ukazatelům životní úrovně a 
ukazuje na celou řadu nedostatků v sociální oblasti, zdravotnictví a školství. Nedostatky a anomálie v zajištění 
základních životních potřeb negativně ovlivňují možnosti dalšího hospodářského růstu a je možno je řešit pouze 
systémově na vládní úrovni. 

Dillí: Tvrdý boj lidí bez domova se zimou a lhostejností 

Šedesátiletý Shetty (Šety) Shaughan zemřel v noci na 12. ledna nedaleko od rušného kruhového objezdu 
v centru Dillí. Podlehl po osmi dnech nemoci z těžkého prochladnutí. Na hromadě suti hned vedle jeho těla seděla 
jeho žena Kamla a vysvětlila, že před smrtí přestal jíst a pít čaj. Když Shettyho odvážela sanitka, měl na sobě jen 
lehký svetr, bavlněné pyžamo a byl zabalen do lehké deky – to sotva stačilo, aby překonal pokles nočních teplot na 
5 °C. Jednalo se již o druhé úmrtí na Pusa Road v Dillí poté, co městské úřady srovnaly se zemí dočasné přístřešky 
pro lidi bez domova.  

První obětí byl třicetišestiletý Bheema (Bhíma), prodavač balónků, který žil se svou matkou na kruhovém 
objezdu. Zemřel v noci na 31. prosince. Na objezdu žije asi 50 lidí bez domova – často jsou to rodiny s dětmi, 
některé z dětí jsou sotva rok staré.  

                                                                    
1 http://www.businessinfo.cz/cz/aktuality-z-teritorii/55-procent-indickeho-obyvatelstva-zije-pod/17086/ 
 
 

Podvyživené indické dítě
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Žádné varování  
V posledních třech letech stavěl magistrát Dillí dočasné přístřešky pro lidi bez domova, žijící na této silnici. 

Ale letos byly stany po několika týdnech násilím strženy, a to, podle 
tvrzení bezdomovců, bez předchozího varování. Z hněvu nad úmrtími 
mnoho z nich vstoupilo do silnice a zablokovalo provoz. Demonstranti 
naříkali a nahlas vyvolávali: „Pryč s magistrátem, pryč s policií.“ Jejich 
hlasy jsou ochraptělé, z nosu jim teče. Denní i noční teploty v severní 
Indii klesly o několik stupňů níže, než je v této roční době obvyklé. Zima 
v Dillí může být sice jen těžko srovnána se zimou v severní Evropě nebo 
Americe. Indické domy však nejsou připraveny na zimu, nemají ústřední 
vytápění, které je na Západě běžným vybavením.  

Pro bezdomovce je situace o to horší - zprávy v médiích říkají, že 
v zimě zemřelo v severní Indii více než 350 lidí.  

 Bezmocní 
Zástupce komisaře podniku zajišťujícího v Dillí technické služby, Rakesh (Rakeš) Mehta, má demolice 

v centru Dillí na starost.  Říká, nemá moc cokoli udělat s neutěšenou situací bezdomovců na silnici Pusa. „Snažili 
jsme se to napravit. Požádali jsme je, aby se přesunuli do azylového domu, který je pouhých 500 metrů od místa, 
kde žijí nyní, ale odmítli. Na druhou stranu máme příkaz od vlády v Dillí, který zní, vyčistit místo před 
Mezinárodními sportovními hrami. Co jsme mohli dělat? Neměli jsme jinou možnost než jejich přístřešky 
zbourat.“  

Oba, Bheema a Shetty, po sobě zanechali stárnoucí ženy, které jsou sotva schopny se o sebe postarat – 
nepracují, jsou závislé na manželovi. Téměř všichni dospělí a některé z dětí zde prodávali balónky a tretky 
u semaforů, při stavebních pracích na silnici měli stánky s čajem. Tak si vydělávali na živobytí. Jejich průměrná 
denní mzda je asi 50 rupií (1 dolar).  

V šoku  

Bheema se o svou matku velmi dobře staral. Zajistil jí, aby dostala každý den teplé jídlo a šálek čaje. Nanosil 
dřevo a v noci rozdělával oheň, aby jí bylo teplo. „Jeho matka je teď zcela otřesena. Nechce s nikým mluvit, nemá 
co jíst ani pít. Není nikdo, kdo by se o ni postaral. Je jí 75 let a máme strach, že také onemocní,“ říká 36letý 
Dashrath (Dašrat). Znal Bheemu od okamžiku, kdy opustil svůj rodný stát Karnataka, aby si našel práci v Dillí, 
protože jejich vesnice byla postižena hladem.  

Dashrath sám má tuberkulózu. Je příliš slabý, aby cestoval za lékaři, a tak čeká každý týden na pojízdnou 
kliniku, jejíž pracovníci mu zdarma poskytují léky.  

Kousek opodál se shromáždili bezdomovci kolem velkého ohně ze starého oblečení. Mladík vysvětluje: 
„Nikdo z nás neměl dnes večer dost peněz na dříví.“  

Den po smrti Shettyho požádal nejvyšší soud v Dillí městské úřady, aby do 18. ledna vysvětlily, proč byly 
přístřešky bezdomovců zbourány. Lidé bez domova však říkají, že na seznamu priorit magistrátu jsou na 
posledním místě. S lhostejností úřadů musí bojovat stejně, jako s chladem zimních nocí.  

      Zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8458632.stm, 14. 1. 2010 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muž,který umrzl v Dillí. 
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4. Nejchudší z chudých - zástupci Ježíše Krista na zemi 
Jsou to vyděděnci společnosti v pravém slova smyslu: 

 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. 

 nenarozené děti usmrcované umělými potraty, kterým je odcizeno základní lidské právo - právo na život a 
také ti, kteří jsou usmrcováni eutanázií, 

 a další Kristovi nejmenší. 

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

 

 

 

 

5. Indické Misionářky lásky Matky Terezy - spolehlivé zprostředkovatelky Vaší a 
naší pomoci nejchudším z chudých 

Šestadvacet kontejnerových zásilek naplněných zdravotnickým materiálem, 
které jsme v průběhu 12 let mohli odeslat nejchudším z chudých, bylo adresováno 
Misionářkám a Misionářům lásky v Indii, kongregaci sester a bratří, kterou 
v roce 1948 založila v Kolkatě blahoslavená Matka Tereza, a která dnes čítá více 
než 5 000 sester, bratří a kněží.  

Proč jsme si vybrali za zprostředkovatele pomoci právě indickou 
kongregaci Misionářky 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 potřebným poskytují bezplatně a pomáhají výhradně tam, kde dosud nikdo 
nepomáhá a kde je život nejvíce ohrožen. Nepodléhají líbivým společenským 
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 plní 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 

Opuštěné indické dítě spí v troskách 
zbořeného domu. 

„Lišky mají doupata a ptáci nebeští 
hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by 

hlavu položil.“ (Lk 9,58) 

Ruce malomocného muže. 
„Když byl v jednom městě, byl tam muž 

plný malomocenství. Jakmile uviděl 
Ježíše, padl na tvář a prosil ho: ‚Pane, 
chceš-li, můžeš mě očistit!‘ I pozvedl 

ruku a dotkl se ho se slovy: ‚Chci, buď 
čist!‘ A hned od něho odešlo 
malomocenství.”(Lk 5,12-13) 

Osmitýdenní dítě, 
spočívající v lůně matky. 

     „A kdo přijme jedno 
takové dítě ve jménu mém, 
mne přijímá.“  (Mt 18,5) 
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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)  

„Pojďte, požehnaní mého Otce, a vládněte královstvím, které je pro vás připraveno od ustanovení světa ... 
Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, pocestný jsem byl a přijali jste mě, nahý jsem 
byl a oblékli jste mě, nemocný jsem byl a navštívili jste mě, v žaláři jsem byl a přišli jste ke mně.“(Mt, 34 -36)    

Mezi nejubožejšími z ubohých Misionářky lásky pečují zejména: 

a/ o odložené novorozence, které našly na prahu svých klášterů, 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 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 137 zemích 765 domů pro umírající, malomocné, opuštěné 
děti - budují pro ně bezplatné ošetřovny, rehabilitační centra, noční útulky, domovy pro opuštěné umírající, 
domovy pro postižené AIDS, základní školy, 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 od roku 2006 
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. V loňské Výroční 
zprávě jsme Vás seznámili se třemi rozhovory. Protože jsou slova sester a bratří o jejich práci a vztahu k Matce 
Tereze velmi inspirující, otiskujeme pro Vás další tři rozhovory.    

Matka Tereza mě učila nikdy si nestěžovat 

      Sestra Amile Jose (48) se stala Misionářkou lásky v roce 1983. Žije v oblastním Domě kongregace 
v Royapuram v Chennai v indickém státě Tamil Nadu. Jejím apoštolátem je navštěvovat trpící rodiny a učit děti 
katechismu. S Matkou Terezou žila po tři roky a naučila se od ní na nic si nestěžovat. 

Co je vaším apoštolátem? 

„Naším apoštolátem je navštěvovat rodiny a sdílet s nimi jejich radosti i utrpení. Naslouchat trpícím celým 
srdcem a být pozorný k jejich zármutku jim ulehčuje téměř o polovinu jejich bolest. Později při adoraci, poté co se 
vrátíme z návštěv, prosíme a přimlouváme se za tyto rodiny. Lidé nám otevírají své dveře a svá srdce, svěřují nám 
své životy a své bolesti a cítí útěchu a milost Kristovu. 

Katechetická práce je dalším důležitým apoštolátem. Ve farnosti svatého Rocha máme 300 dětí, které 
navštěvují třídy formace víry. Jen včera byly biřmovány 63 děti a minulý týden přijaly první svaté přijímání 42 
děti. 
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Rozdělte se s námi o Vaše osobní zkušenosti s Matkou Terezou. 

V letech 1984 až 1986 jsem prožívala svou formaci v mateřinci v Kolkatě. Matka byla žena rozjímavého 
rozhovoru s Bohem. Nejvíce jsem byla přitahována a uchvacována Matčinýma očima – když se na mě dívala, cítila 
jsem, že hledí přímo do mé duše. Navždy si uchovám tuto vzpomínku na Matku, na její oči. 

Je zajímavé, že po Matčině smrti, když jsem četla její knihu „Founding Grace“, má oddanost Matce vzrostla. 
Founding Grace je Matčin deník, který obsahuje některé z mnoha dopisů, které napsala kněžím a svým 
zpovědníkům. Sděluje jim své zápasy, své obtíže a svá utrpení, která zakusila v počátečních dnech. 

Nejvýmluvnější je, že Matka si nikdy nestěžovala, nereptala ani 
nehledala na nikom chyby. V Matčině deníku nenajdeme žádné stížnosti 
na nikoho. 

Jakým způsobem žijete své poslání jako Misionářky lásky? 

Duchem naší společnosti je absolutní důvěra v Boha, totální 
odevzdání sebe sama a veselost. Co se mě týká v tomto apoštolátu, 
s milostí Kristovou doufám, že mohu radostně podat svědectví svému 
povolání v duchu služby rodinám během návštěv a při katechetické práci. 

Matka Tereza nám vždy říkala, že patříme Ježíši a abychom s ním 
neustále hovořily a přinášely jeho lásku lidem. Matka byla jedním 
z Kristových nejlepších svědků – vidět její lásku k němu a k chudým bylo 
vidět a chtít Krista. 

Co jste se naučila od Matky Terezy? 

Když jsem vstoupila k  Misionářkám lásky v roce 1983, připojila jsem se k následování Ježíše ve stopách 
Matky Terezy – abych měla dokonale podíl na jeho umučení každý den. A když mi lékaři v prosinci 2009 zjistili 
diabetes (cukrovku), nejprve jsem z toho byla smutná, potom jsem pohlédla na Matku a vzpomněla si na její 
Founding Grace – nikdy si nestěžovat, přijímat kříž. A nyní pokládám cukrovku za Boží dar, abych se 
připodobnila Kristu a měla podíl na jeho umučení a přinášela ovoce svého apoštolátu. 

Každý den při mši svaté, rozjímání a adoraci před Ježíšem je mou ustavičnou modlitbou „Z lásky k tobě, 
Ježíši“. Mám relikvii první třídy – pramen Matčiných vlasů, a tato relikvie je zdrojem ohromné posily a 
povzbuzení v mém poslání jako její dcery Matka byla žena modlitby a pokračuje v přímluvách u Boha za každou 
z nás, abychom milovaly Ježíše víc a víc.“ 

Zdroj: AsiaNews.it ze dne 19. 8. 2010 
http://www.asianews.it/news-en/Missionary-of-Charity:-Mother-Teresa-taught-me-to-never-complain-19230.html 

 

Jako Matka Tereza milujeme Krista skrze jeho chudé, říká Misionářka lásky 

Sestra Anita Rose (49 let) vstoupila k Misionářkám lásky v roce 1990. Strávila s Matkou Terezou dva roky a 
tato blízkost ji inspirovala, dala jí „povolání uvnitř povolání“, bezvýhradně milovat jiné. V současnosti pracuje 
v  adopčním středisku v Shishu Bhavanu, v Kanpuru ve státě Uttar Pradesh, Indie. 

Jak je uspořádán Váš den? 
Vstáváme ve 4:30 a v 5 hodin už jsme v kapli při rozjímání a na mši svaté. Potom 

máme snídani a děláme různé domácí práce, včetně praní svého oblečení. V 8 hodin 
ráno vycházíme z domu za naším apoštolátem. 

Jak můžete být tak šťastná při tak těžkém denním rozvrhu? 
Můj Manžel Ježíš Kristus mě miluje. To mi dává sílu a dar milovat ho skrze 

chudé. Matka Tereza vždy říkala: „Přeji si a chci být svatá skrze Boží požehnání.“ 
Tedy my, její dcery, udržujeme ducha řádu: povolání ke svatosti službou nejchudším 
z chudých. 

Co dělají Misionářky lásky v Uttar Pradeshi? 

V Uttar Pradeshi máme 20 domů. Než jsem přišla do Kanpuru, byla jsem 
v Lucknow. Shishu Bhavan v Kanpuru je adopční středisko a v současnosti je tam 26 
dětí čekajících na rodiče. Dívky a mladé ženy vyučujeme šití a máme pojízdnou 
ošetřovnu, se kterou navštěvujeme odlehlé vesnice ve vnitrozemí. 

 

Dobrovolníci pomáhají sestrám 
s dětmi v domově dětí v Chennai. 

Sestra Anita Rose 
s dětmi  v Shishu 

Bhavan v Kanpuru 



Nadace svatého Františka z Assisi 
 

11 
 

Jak ti lidé žijí? 

Jsou to velmi chudí lidé. Čekají netrpělivě, až přijdeme. Těší se nejen na léky a pomoc, kterou jim můžeme 
dát, ale také chtějí něco hlubšího, co přinášíme, zejména naději a důstojnost pro lidskou osobu. Nejsme kazatelé, 
ale našimi životy a svědectvím přicházejí k poznání své lidské důstojnosti. Sdílíme jejich pocity, těšíme je a 
samozřejmě léčíme jejich nemoci. Velmi chudým dáváme potraviny a oblečení a také pomáháme jejich dětem se 
vzděláváním tím, že jim poskytneme knihy, školní uniformy apod. Jsou to nádeníci, jsou přehlíženi, odstrkováni a 
chudí. 

Jak došlo k Vašemu povolání?  

Nikdy jsem si ani v nejdivočejších snech nepředstavovala, že bych se stala Misionářkou lásky. Každý má 
v životě své vlastní povolání. Cítila jsem se volána k tomu, abych milovala Boha a konala nějakou službu pro 
lidstvo. Bylo to povolání uvnitř povolání, hluboká vnitřní výzva milovat Boha skrze službu jeho ubohým. Moji 
rodiče se zpočátku zdráhali mě poslat, ale Bůh to umožnil. 

Žila jste s blahoslavenou Terezou v Kolkatě mezi roky 1993 a 1995. Jaká Matka byla? 

Před vstupem k Misionářkám lásky jsem slyšela, že Matka je žijící svatá, ale když jsem s ní po dva roky žila, 
pochopila jsem, že Matka Tereza byla světice: její prostota, její pokora, její důvěra v Boží Prozřetelnost, její 
soustředěnost na Boha. 

Matka chtěla, aby všechny její dcery byly svaté. I přes naši slabost a lidské nedostatky se snažíme líbit našemu 
Manželovi (Ježíši Kristu) a činit ho šťastným. Samozřejmě, že to není jednostranné: náš Manžel nás velmi miluje a 
mohu ho cítit uvnitř sebe. 
      Zdroj: AsiaNews.it ze dne 13. 8. 2010 
http://www.asianews.it/news-en/Like-Mother-Teresa,-we-love-Christ-through-His-poor,-Missionary-of-Charity-says-
19192.html 

 

Sestra Joanna, Misionářka lásky, mluví o obtížném poslání Matky Terezy 

Sestra Joanna D’Souza (59 let), Misionářka lásky od roku 1974, strávila s blahoslavenou 15 let. Matka chtěla 
otevřít domov v Číně, ale vláda tomu zabránila. „Nic neplánujeme, jdeme tam, kam nás vede Bůh, dokonce i když 
mu nerozumíme nebo v časech temnoty. Necháváme Boha dělat s námi svobodně to, co chce on.“ 

Jaká byla Matka jako člověk? 

Matka byla prostá osobnost, modlila se s námi všemi, 
jedla s námi. Po večeři jsem s ní chodila do jejího pokoje a 
třídily jsme poštu, odpovídaly na dopisy, doplňovaly její 
podpis, kde bylo potřeba, a konaly společně noční modlitby 
– trávily jsme spolu velmi důvěrné chvíle. Matčinou 
jedinou touhou bylo konat Boží vůli. Často jsem se divila: 
„Kdo je ta žena, za kterou se žene celý svět?“ 

Co Matku zarmucovalo? 

Když někdo opustil Misionářky lásky. Bolelo ji to, 
chtěla jejich povolání zachránit. Jedna živá a veselá sestra 
chtěla opustit kongregaci a po mnoha rozhovorech se mnou, 
jakožto oblastní představenou, jsem napsala Matce a zmínila se 
o této sestře, přičemž jsem uvedla: „Myslím, že učinila správné 
rozhodnutí.“ Matka byla velmi zarmoucena mou poznámkou. 
„Měla jste povolání zachránit,“ řekla.  

Netrpělivost s ubohými způsobovala Matce obrovský 
zármutek. Když prošla Matka kolem některé sestry, která byla 
netrpělivá s ubohými lidmi, byla hluboce zarmoucena. Matka 
milovala ubohé a bolelo ji vidět některou z jejích dcer takto 
jednat. 

Jaká byla Matčina reakce na ocenění a slávu? 

Matka přijímala ocenění i kritiku stejným způsobem. Nikdy 
nebyla unesena slávou, ani neztratila odvahu a nebyla 
zneklidněna kritikou. Byla jsem s Matkou v Dillí, když byl 
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všude promítán dokumentární film „Andělé pekla“ (kritizující její práci). Byla jsem sklíčena z té kritiky, ale když 
jsem se zeptala Matky: „Vás to všechno nezneklidňuje?“ Matčina jednoduchá odpověď zněla: „Prosila jsem za ně 
Boha“. 

Matka byla smířená s davy. Jednou jsem v Dillí doprovázela Matku, když obdržela nějaké ocenění. Po 
ceremonii čekaly venku davy lidí na Matku, aby ji pozdravily nebo se jí dokonce dotkly. Vlnící se davy obklopily 
naše auto, někteří lidé dokonce klepali na okna. Byla jsem rozrušena, ale Matka mě uklidnila: „Ukazují svou 
lásku.“ 

Co bylo jádrem Matčina poslání, kde byla přesně Matčina touha? 

Matka měla hlubokou zkušenost Boží lásky k lidstvu. Bůh čeká na naši misii. Matčiným posláním bylo 
prožívat Boží lásku a odpovídat na ni – na Ježíšovo „Žízním“. Bůh se ztotožňuje s ubohými, takže když chceme 
prožívat Boží lásku a být jejími svědky, musíme sloužit ubohým – „Mně jste to učinili.“ 

Po Matčině smrti, když jsme získaly přístup k její osobní korespondenci (mnohem dříve, než vyšla kniha 
„Pojď, buď mým světlem“), jsme byly šokovány. Nikdy bychom si nedokázaly představit, že Matka procházela 
obdobími duchovní temnoty. Člověk by myslel, že měla hluboký prožitek Boha, jak by tedy mohla procházet 
takovou krizí? Ale nyní vidím, že mnohem intenzivněji a hlouběji rozuměla Boží lásce. Chtěla, aby ji Bůh plně 
využil. Měla hlubokou zkušenost s Boží láskou k lidstvu. 

Měla Matka nějakou nenaplněnou touhu? 

Otevřít domov v Číně bylo Matčinou velkou touhou, a zůstala 
nesplněna. Vše bylo připraveno, aby mohla odjet a otevřít v Číně 
domov. Ale noc před odjezdem telefonovala čínská vláda a sdělila nám, 
abychom nejezdily. Matka byla zklamána. Řekla: „Naše sestry a 
dokonce i potraviny byly připraveny, ale vláda nám zakázala přijet.“ Od 
té doby denně všechny Misionářky lásky prosí Pannu Marii ze 
Sheshanu za Církev v Číně. Matce bylo jasné, že tam můžeme jít jen se 
schválením vlády. 

Co je posláním Misionářek lásky v dnešní době? 

Jako tomu vždycky bylo od samého počátku: milovat Krista, úplně se mu odevzdat a být radostnými. 
Misionářky lásky nic neplánují – neexistuje žádné plánování – jdeme tam, kam nás vede Bůh skrze Ducha svatého. 
V našem poslání je nezajištěnost, důvěra v Boha; dokonce i když nerozumíme, když procházíme obdobími 
temnoty, umožňujeme Bohu svobodně s námi učinit, co chce on. 

Jak prožíváte své charisma jako Misionářka lásky? 

     Jsem členka rady a má práce zahrnuje administrativu, jako je například jmenování oblastních představených 
atd. Má práce vedle Matky Terezy byla také administrativní. Jednou Matka vytušila, že bojuji, abych našla radost 
z administrativní práce, zejména proto, že jsem chtěla být zařazena do aktivní služby nejchudším z chudých. A 
Matka mě láskyplně uklidňovala: „Nepřišla jste kvůli práci, přišla jste patřit Ježíši.“ Tato slova osvítila mé poslání, 
povolání a život. Začala jsem nacházet radost a veselost v administrativní práci, když jsem uvažovala o Matčiných 
slovech: „Žiji ve svobodě Boží vůle, neplánuji nic, jsem věrná, kamkoliv jsem poslána, a jsem spokojena 
s každodenním Božím plánem v mém životě.“ 
     Zdroj: AsiaNews.it ze dne 24. 8. 2010 
http://www.asianews.it/news-en/Sister-Joanna-on-the-precarious-mission-of-Mother-Teresa-19270.html 
 

6. Pomoc Nadace svatého Františka z Assisi nejchudším z chudých v roce 2011 

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, informační materiály, 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 pro pomoc nejubožejším „Pojďme 

spolu vykonat něco krásného pro Boha“, přednášky o práci Misionářek lásky v Indii, péče o vzdělávací 
vývěsky, nabídka informačních letáků, provoz webových stránek Nadace. 
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Pravidelná setkávání spolupracovníků Nadace  

Pracovní setkání spolupracovníků Nadace jsme pořádali v Brně a v Praze. Čistili jsme a upravovali 
zdravotnické pomůcky -  berle, francouzské hole, invalidní vozíky, kompletovali kojenecké lahve, vkládali do 
informačních letáků složenky, děkovné dopisy od sester z Kolkaty a aktualizační lístky. Tiskli jsme propagační 
materiály pro dárce a seznamovali účastníky setkání se sociální naukou Církve. Tato setkání budou pokračovat i 
v roce 2012, proto uvádíme základní informace o místu a čase konání, abyste se k naší práci mohli připojit. 

Brno  
Místo: Suterén fary kostela svatého Jakuba, Rašínova č. p. 5, Brno – Město. 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 Šedých sester,* Bartolomějská 9a, Praha 1 – Staré Město. Čas setkání: každých 14 dní ve 

středu od 17 do 20 hod (mimo školní prázdniny). Další informace na telefonním čísle 732 858 163, RNDr. Petra 
Štěpančíková, Ph.D.  

 *Do února 2012: Klášter sester Voršilek na ulici Ostrovní č. p. 11, Praha 1 – Nové Město. 

Odeslání 26. kontejnerové zásilky 

     V roce 2011 jsme odeslali pro svěřence Misionářek lásky zdravotnický materiál v 1 velkoobjemovém 
kontejneru o hodnotě 6 635 905 Kč a hmotnosti darů 14,1 tuny. 

Do 26. kontejneru, který jsme z Brna odeslali 28. února 2011, jsme po domluvě se sestrami v Kolkatě 
nakoupili, darem od dodavatelů získali a odeslali zdravotnický materiál v hodnotě 6 621 205 Kč. Z toho jsme 
uhradili:  - léčiva (léky proti bolesti Panadol a Veral, 828 000 tablet vitaminového preparátu ABC multivitamin, 
298 000 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 Betadine) za 1 879 542 Kč, - obvazový materiál (gázu, obvazy, 
pružná obinadla, vatu), 5 invalidních vozíků, 2000 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgické 
rukavice aj. celkem za 2 517 753 Kč.  

Pro zmrzačené malomocné pacienty Misionářek lásky darovali dobrodinci dalších 5 invalidních vozíků, 
75 párů berlí a 8 chodítek pro dospělé, gázu, obvazy, buničitou vatu, injekční stříkačky, vitamíny a kalcium. Pro 
odložené indické kojence věnovaly maminky, zejména prostřednictvím sdružení Campanella o.s. z Českého 
Těšína, 75 kojeneckých lahví s náhradními savičkami. To vše v celkové hodnotě 14 700 Kč.  

Kontejner jsme začali plnit v noci 27. února v Červeném Kostelci ve výrobně obvazů, zbytek zdravotnického 
materiálu jsme naložili druhého dne v Brně ve skladu bývalé Fruty v Brně Modřicích. Po proclení na brněnské 
celnici byl zapečetěný kontejner dopraven pozemní cestou do Mělníku a poté železnicí do německého přístavu 
Bremerhaven. Nalodění na loď „JERVIS BAY“ lodní společnosti MAERSK-LINE proběhlo 11. března.  
Kontejner byl rozpečetěn do rukou Misionářek lásky v Kolkatě 6. dubna 2011. S Vaší pomocí jsme ihned začali 
připravovat pro sestry 27. kontejner, opět se zdravotnickým materiálem, který jsme odeslali do Kolkaty 
26. března 2012).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakládka 26. velkoobjemového 
kontejneru 
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Obsah 26. kontejneru podle finanční hodnoty 

 

 

Vaše dary byly rozděleny do středisek pro malomocné, které 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. (Podrobnosti jsou uvedeny v dopise sestry Sudhy z července 2011, str. 3) 

 

Pomoc dopravená kontejnery v letech 1999 až 2011 – 276,2 tuny vyžádaného zdravotnického materiálu 
v hodnotě více než 68,6 milionů Kč ve 26 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
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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
26. 28. 2. 2011 6 635 905 14,1 6. 4. 2011

Celkem   68 651550 276,2 
 
 
 
 
 

Zaoceánská loď Jervis Bay dopravila 26. kontejner na překladní místo do Colomba. Odtud byl dopraven další lodí 
do Kolkaty -  přímo do rukou sester Misionářek lásky.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nadace svatého Františka z Assisi 
 

16 
 

a/ Kontejnery se zdravotnickým materiálem odeslané do Indie v letech 1999 až 2003 
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b/ Kontejnery se zdravotnickým materiálem odeslané do Indie v letech 2004 až 2011 
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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 (organizování vzdělávacích vývěsek, přednáškový program, 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 14,85 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 40 688 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 2011 

falešné „antikoncepční“ hormonální 
prostředky s potratovým účinkem … 

1 145 981 žen, to odpovídá podle odhadů až 12 605 791 
skrytým potratům  

nitroděložní tělíska …  170 774 žen, to odpovídá podle odhadů až 2 220 062 skrytým 
potratům  

chirurgické potraty ve 
vražednických zařízeních  

podle statistik UZIS Praha bylo usmrceno 25 227 dětí  

To je celkem až 14,85 milionu zavražděných dětí v roce 2011. (Výpočty potratů falešnou antikoncepcí 
a tělísky provedeny podle údajů australského farmacisty Johna Wilkse, B.Pharm MPS MACPP) 

 
 
Katolická Církev chrání lidský život od početí do přirozené smrti 
 
Matka Tereza o potratech:   
     „Často říkám a jsem si tím jista, že největším ničitelem míru na světě je dnes 
potrat. Když matka může zabít své vlastní dítě, co potom může zastavit vás a mě 
před zabíjením jeden druhého? Jediný, kdo má právo vzít život, je ten, kdo ho 
stvořil a dal. (Ani Bůh život ve skutečnosti nebere, ale vymění život pozemský za 
život věčný podle spravedlnosti zemřelého – buď v nebi, nebo v pekle). Nikdo jiný 
nemá to právo: žádná konference, žádná vláda.“  
    „Jsem si jista, že v hloubi své duše víte, že nenarozené dítě je lidská bytost 
milovaná Bohem, stejně jako vy nebo já. Jak někdo, kdo si je toho vědom, může 
úmyslně takový život ničit? Děsí mě myslet na všechny ty lidi, kteří ubíjejí své 
svědomí, aby mohli provádět potrat. Až zemřeme, staneme tváří tvář před Bohem, 
Tvůrcem života. Kdo vydá počet Bohu za miliony dětí, které neměly šanci žít, 
zakusit lásku?“ 

„Pokud existuje dítě, které nechcete nebo které nemůžete uživit nebo dát mu vzdělání, dejte to dítě mně. 
Neodmítnu žádné. Dám domov nebo najdu milující rodiče pro něho či pro ni. Bojujeme proti potratu adopcí a 
tisíce dětí jsme dali do pečujících rodin. A je krásné vidět lásku a jednotu, kterou dítě přináší do rodiny.“ 
„Dítě je nejkrásnější dar Boha rodině, národu. Nikdy neodmítejme tento dar od Boha. Prosím každého z vás, 
abyste vždy měli víru vidět a milovat Boha v každé osobě, nenarozené včetně. Bůh vám žehnej.“ 

 

Zdroj: Výňatek z Prohlášení Matky Terezy na Mezinárodní konferenci o populaci a vývoji v Káhiře 9. září 1994; 
anglický originál na adrese:   

http://www.ewtn.com/New_library/population.htm 
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1. Vzdělávací vývěsky 

Obsahují informace o pokrocích lékařské vědy při záchraně a péči o zdraví nenarozených, 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. 

 
2. 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 na Slovensku. 
Přednášky pořádáme zcela zdarma. Kontakt pro objednávky: mobil 776 781 066. 

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

dokumentující růst člověka před narozením a způsoby umělých potratů, leták „Příběhy statečných matek, které si 
musely život nenarozeného dítěte vybojovat“, „Falešná antikoncepce“, „Nabídky pomoci těhotným matkám 
v tísni“. Z pěti vývěsek, umístěných v kostelech v Brně a Lázních Bohdaneč, je čtenářům umožněn volný odběr 
uvedených letáků, fotografií blahoslavené Matky Terezy, Služebníka Božího Oscara Romera, svaté Gianny Beretti 
Mollové a textů devítidenních modliteb (novén) k Oscaru Romerovi.  

Půjčovali jsme pro potřebu výuky studentů filmy „Němý výkřik“, „Toto je potrat“.    

V roce 2011 bylo zájemcům nabídnuto 763 letáčků „Aby se mohli narodit“, 260 letáčků o hormonální a 
nitroděložní potratové „antikoncepci“, 150 letáčků „Příběhy statečných matek“, 763 nabídek pomoci těhotným 
matkám v tísni, 550 fotografií blahoslavené Matky Terezy, 171 textů novény a 112 
fotografií arcibiskupa Oscara Romera, 274 fotografií svaté Gianny Beretti Mollové. 

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 těhotných 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: mobil 776 781 066, e-mail: nenarozeny.zivot@centrum.cz 
 Děvčátko maminky, jíž 

jsme pomohli radou. 
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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. 2010 do 31. 12. 2010 byl 78 223,55 Kč. 41 000,- Kč z této částky bylo rozděleno 
ve 13. kole. Zbytku, tj. 37 223,55 Kč bylo použito na mzdy 2 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 2011 
 

Organizace Projekt Kč Účel 
Sdružení Za dětský život Jihlava Aby se mohli 

narodit 
32 000,- Tonery a cartridge do 

tiskáren. 
Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - 
Statim 

Babybox 9 000,- Náklady na výrobu 
babyboxu. 

Celkem za 14. kolo  41 000,-
 

 

8. Osvětová činnost 
Naše 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. 
Usilujeme o to, aby si i 
další lidé mohli zasloužit 
nebe konáním skutků milosrdenství. „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mk 5, 3) 
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a/ V 2011 jsme pokračovali ve vydávání informačního časopisu pro dárce a další zájemce „Občasník Nadace 

sv. Františka z Assisi“.  Vyšla jeho další 3 čísla: 13/březen 2011, 14/červenec 2011, 15/říjen 2011.  
Obsah časopisu má ustálenou podobu – aktuální činnost Nadace, globální problémy nejubožejších 

v rozvojových zemích, povzbuzení z Evangelia a od církevních učitelů ke konání skutků milosrdenství, příklady 
svatých v péči o nejubožejší, ochrana počínajícího a končícího života. 
Občasníky byly půjčovány a čteny i jednotlivci ve farních 
společenstvích, domovech pro seniory, ve školách. Rozeslali jsme 
dárcům Nadace a nabídli dalším zájemcům 670 kusů tištěných 
Občasníků a další exempláře jsme nabízeli elektronicky e-mailem. 
Všechna čísla Občasníku si můžete přečíst a stáhnout z našich 
internetových stránek a jsou umístěna na: 
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php 

 

b/ O potřebách a možnosti pomoci nejubožejším v Indii a 
nenarozeným dětem v ČR se snažíme informovat čtenáře prostřednictvím 11 vzdělávacích vývěsek, které jsou 
umístěny v 6 městech v kostelech (4 kostely) i na veřejných prostranstvích (6 veřejných míst). Pokud budete mít 
zájem a chuť, můžete převzít péči o další vývěsky na vhodných místech z materiálů, které Vám poskytneme!   

Zájemcům o materiály z vývěsek jsme tyto ihned zasílali poštou nebo emailem.  
 
c/ Poskytovali jsme přednášky i psané informace k pochopení této 

problematiky. Uspořádali jsme 6 přednášek s promítáním a besedou 
o životě a díle Matky Terezy a její péči o nejubožejší v Indii. Přednášel 
přímý návštěvník Domovů sester Matky Terezy v Kolkatě. Přednášky 
proběhly v domovech seniorů, na katolické faře a v kostele, v Domě 
kultury, v Klubu seniorů, na Obecním úřadě. Zúčastnilo se jich 205 
posluchačů včetně dětí a učitelů základní církevní školy.   

      Obsah přednášky „O životě a díle Matky Terezy v Indii“:  
1. Život chudých v indickém velkoměstě. 
2. Matka Tereza a její kongregace Misionářky lásky. 
3. Domovy Misionářek lásky v Indii pro malomocné, umírající a pro opuštěné děti. 
4. Malomocenství (lepra). 
5. Organizace pomoci nejubožejším od Nadace sv. Františka z Assisi. 

     O přednášce, která se uskutečnila v Klubu seniorů v Třešti, informoval časopis Věžník třešťské katolické 
farnosti v čísle 73/2011. O tuto přednášku nás může požádat i jednotlivec nebo skupina osob kdekoliv na území 
ČR i na Slovensku. Přednášku pořádáme pro všechny účastníky zcela zdarma. Kontakt pro objednávky: mobil 
776 781 066. 

 

Rozdali jsme nebo zapůjčili lidem dobré vůle 70 tištěných životopisů „Matka chudých“ od R. Allegri a 110 
tištěných životopisů „Matka Tereza“ od N. Chawly. 
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d/ Během roku jsme několikrát vydali aktualizovaný informační leták „Pojďme spolu vykonat něco 
krásného pro Boha“ v počtu 8 800 a nabízeli jej převážně katolíkům za pomoci spolupracovníků po celé ČR. Před 
Vánoci jsme do letáku vkládali speciální lístek s prosbou o příspěvek na obdarování Ježíše v chudých.    

 

O nakládce 26. kontejneru se zdravotnickým materiálem jsme veřejnost informovali prostřednictvím 
sdělovacích prostředků.   

Televize: Televizní záznam nakládání kontejneru můžete sledovat na internetových stránkách Regionální 
televizní agentury RTA na adrese: http://www.rta.cz/index.html?article=142069 v rámci pořadu „Minuty 
z regionu“ z 1. 3. 2011. Video má název „Kontejner s humanitární pomocí putuje do Kolkaty“.  

 Tisk: Článek o nakládce 26. kontejneru uveřejnil Brněnský deník na internetu pod názvem „Dvanáct a půl 
tuny naděje poputuje z Brna do Indie“. Přečíst si jej můžete na internetových stránkách Nadace sv. Františka z 
Assisi http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/26_kontejner_bd.php 
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Příloha: Letáček o pomoci Nadace svatého Františka z Assisi na životě ohroženým lidem v Indii. 
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Jak můžete s námi spolupracovat při záchraně těch nejubožejších 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 na vybraných místech 
ČR. Bližší informace získáte na telefonních číslech: Brno 608 879 663, Praha 732 858 163. 
 
 finančním příspěvkem na účet číslo 2028869399/0800, nakoupíme za něj vyžádaný zdravotnický materiál a 

odešleme jednou ročně 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, Domovům seniorů, školám,  
 věcnými dary (vata, gáza, injekční jehly a stříkačky, dřevěné podpažní berle, mechanické 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 

(nabízením letáku, textu, fotografií, filmu lidem dobré vůle),  
 pomocí nastávajícím matkám v tíživé situaci, ohrožující život jejich nenarozeného dítěte (povzbuzení, 

konkrétní pomoc viz str. 19, poskytnutím našeho telef. čísla 776 781 066),  
 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.  

Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2010 pod č. j. KrÚ/53704/2010 povolil novou veřejnou sbírku na tři 
roky od 30. 7. 2010 do 13. 7. 2013, a to shromažďováním finančních příspěvků na účet číslo 2028869399/0800. 

Průběžná vyúčtování veřejné sbírky za období 30. 7. 2010 až 31. 1. 2011 a 1. 2. 2011 až 31. 7. 2011 byla dne 21. 
4. 2011 a 13. 10. 2011 předložena ke kontrole Krajského úřadu Pardubického kraje. Potvrzení o správnosti 
vyúčtování v souladu s rozhodnutím a právními předpisy byla zaslána Krajským úřadem Pardubického kraje 26. 5. 
a 19. 10. 2011. 
 
Struktura získávání prostředků: 

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

- nepeněžní dary 
- dary od výrobců (zdravotnický materiál, vitamíny aj.), 
- dary organizací (podpažní berle, francouzské hole), 
- dary drobných dárců (zdravotnický materiál, kojenecké láhve a savičky, berle, invalidní vozíky), 
- zdarma poskytnuté služby (grafické práce, 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 2011 činila 4 785 467,- 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.  60 000,00 Kč  Martin Krčál  20 000,00 Kč

ACTIMEDIX s.r.o.  40 000,00 Kč  Josef Linek  12 000,00 Kč

Jan Baránek, s.r.o.  33 000,00 Kč  Ladislav Mandík  70 000,00 Kč

Ing. Tomáš Mertlík  400 000,00 Kč  Ing. Filip Štěpančík, Ph.D.  75 033,57 Kč

Esatrade s.r.o.  50 000,00 Kč  MUDr. Jakub Ventruba  40 000,00 Kč

Ivo Krčál  14 000,00 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 75 párů podpažních berlí, 8 chodítek pro dospělé, gázu, hydrofilní obinadla, buničitou vatu, 
injekční stříkačky, vitamíny a kalcium. „ŠANCE“, družstvo handicapovaných darovalo 5 mechanických invalidních 
vozíků. 

Od maminek z občanského sdružení Campanella v Českém Těšíně pod vedením paní Romany Plonkové jsme 
v 26. kontejneru odeslali 75 kojeneckých lahví se savičkami pro odložené kojence v péči Misionářek lásky. 

10. 10. 2011 
Milá paní Jarošová, 
už je na čase, abych Vám napsal, a zároveň poděkoval za 
obdržené Občasníky.  
Víte, už jsem překročil 83 let, a proto, že žiji sám, tak mi 
už práce kolem mé osoby zabírá mnohem více času jako 
dřív, a také mi mnohdy schází elán ke psaní. Nekouřím a 
hospody ani pivo nemiluji, proto můžu to, co jiní takto 
zbytečně utratí, dát ve prospěch těm potřebným.  
Přečtené Občasníky dávám do farního kostela. Nevím, 
jestli se někdo našel, aby také přispíval Nadaci 
sv. Františka. Zde je to v pohraničí, odkud bylo německé 
obyvatelstvo vyhnáno, a tak je zde směs lidí různých 
národností. 
Je zde veliká nezaměstnanost, různé podniky přestaly 
exitovat, a dokonce i bývalé zemědělské družstvo 
neexistuje, dá se říci, že bylo rozkradené. 
Ať Vám Pán Bůh žehná!     

M. M. 
 

31. 1. 2011 
Moc Vám děkuji za zaslání Občasníků. Mám radost, že mohu trošku přispět na tolik důležitou záchranu. Děkuji Vám moc, 
ráda je zapůjčím lidem dobré vůle. Prosím, zašlete mi složenky, je-li to možné, i starší čísla Občasníku. 
Děkuji   I.B. 



Nadace svatého Františka z Assisi 
 

27 
 

Nadační příspěvky 
Jeden nadační příspěvek určený v roce 2011 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 4 451 153,- Kč. 

Záchrana života ohrožených nenarozených dětí 

Finanční dary 
 Celková částka finančních darů, které fyzické osoby věnovaly v roce 2011 na tento účel, činila 78 870,- Kč. 

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

poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě 41 000,- 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. 
Zvláštní poděkování patří žákům a učitelům základních a středních škol z Východního Slovenska, kteří opakovaně 

pomáhají  v rámci předvánoční sbírky na nákup zdravotnického materiálu pro nejchudší v Indii.     
Děkujeme redaktorům, kteří o odesílání kontejnerů do Indie 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 

Rozpis nákladů                                 (v celých Kč)  MISIE   NŽ   Celkem  

Poštovné 31 497 41 383 72 880
Mzdové náklady 192 872    192 872

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 65 576    65 576

Zákonné pojištění zaměstnanců 812    812

Poplatky bankovní 2 174    2 174

Nadační příspěvky celkem 4 451 153   4 451 153
z toho:  dopravné za kontejnery 96 664    96 664

            zdravotnický materiál a jiné potřeby 4 342 855    4 342 855

            ostatní 11 634    11 634

Náklady celkem 4 744 084 41 383 4 785 467
 

Rozpis výnosů                                     (v celých Kč)  MISIE   NŽ  Nájem  Celkem 

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 4 785 467 41 383 1 421 4 828 271
Převod z úroků NIF 37 224     37 224

Úroky 4 800     4 800

Výnosy celkem 4 827 491 41 383 1 421 4 870 295
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Stav peněžních prostředků   (v celých Kč) k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 

Bankovní účty celkem 8 084 670  9 033 668  
z toho: Česká spořitelna a. s. 1346868389/0800 694 287  705 860  

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

           Česká spořitelna a. s. 2028869399/0800 2 568 383  3 505 808  

Peníze – pokladna 24 169  37 800  

Rozpis nákladů a výnosů 
 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení             (v celých Kč) k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 

Hmotný investiční majetek – budovy  564 863  564 863  
Hmotný investiční majetek – pozemky 43 187  287 105  
Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -224 190  -243 395  
Peníze 24 169  37 800  
Bankovní účty 8 084 670  9 033 668  
Ostatní pohledávky (Union banka) 44 631  44 631  

Aktiva celkem 8 537 330  9 724 672  

PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku                 (v celých Kč) k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 

Vlastní zdroje celkem: 7 909 757  9 100 699  
   - Jmění celkem 8 003 318  9 109 432  

      z toho: Fondy – zdroje: 1 703 041  2 584 442  

                        - Fondy – Misie 1 605 498  2 478 895  

                        - Fondy – Nenarozený život 19 320  56 657  

                        - Úroky – NIF 78 223  48 890  

                  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  870 227  851 022  

                  Pozemek   243 918  

    - Neuhrazená ztráta minulých let  -157 341  -93 561  

    - Hospodářský výsledek od počátku roku 63 780  84 828  

Ostatní přímé daně 0  1 620  
Zúčtování s institucemi (sociální a zdravotní pojištění) 7 200  7 200  
Zúčtování se zaměstnanci 14 240  12 620  
Bezúročná půjčka 602 533  602 533  
Neuhrazená faktura dodavatele 3 600  0  

Pasiva celkem 8 537 330  9 724 672  
 

Pozn.: MISIE - pomoc nejchudším svěřencům Misionářek lásky v Indii 
NŽ - záchrana nenarozeného života  

Poznámky:  

 V roce 2011 tvořily náklady související se správou Nadace 6,58 % z celkově poskytnutých příspěvků. Podle statutu Nadace 
sv. Františka z Assisi nesmí tyto náklady převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých příspěvků. Náklady tedy tuto 
stanovenou hranici nepřesáhly. 

 Všechny dary dobrodinců na pomoc nejubožejším jsou použity na péči o nejchudší z chudých v Indii prostřednictvím 
Misionářek a Misionářů lásky. Celková částka vynaložená na mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců byla, stejně 
jako v minulých letech, hrazena výhradně z darů, které věnovaly soukromé osoby v roce 2011 na tento účel. 
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12. Zpráva auditora 

 


