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„Nečekejte, až vás někdo 

povede; začněte sami,  

od člověka k člověku.“ 
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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 nejpozději v létě 

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. Pán Ježíš Vám to odplatí 

stonásobně v tomto životě a jednou Vás přijme do nebe k sobě, svým andělům a svatým. 
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27. kontejner 

1. Úvodní slovo 

 

Vážení dárci, milí spolupracovníci a podporovatelé díla Matky Terezy, 

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

s prostředky, které jste nám svěřili. 

Vašich darů a Vaší pomoci si velmi vážíme. Povzbuzují nás, abychom ve své práci na záchraně životů 

našich nejubožejších sester a bratří pokračovali s ještě větším úsilím. Zvláště si ceníme pomoci Vás, kteří 

pomáháte dlouhá léta pravidelně, i Vás, kteří posíláte měsíčně malé částky. Bůh nehledí na velikost daru, ale 

na dárcovu lásku. Prosíme dobrého Boha, aby nám takových lidí poslal co nejvíce. Za všechny dobrodince, 

podporovatele a spolupracovníky necháváme každou neděli sloužit mši svatou. 

Díky Vám jsme mohli sestrám Misionářkám lásky odeslat do 

Kolkaty jeden kontejner, plně naložený 13 tunami zdravotnického 

materiálu v hodnotě 7 596 260 Kč (podrobnosti na str. 12 ).   

Pro Vaše povzbuzení a vzdělávání spolupracovníků jsme vydali 

další tři čísla časopisu Občasník, přednášeli jsme na školách a ve 

farnostech o životě a díle Matky Terezy v Indii, spravovali nadační 

vývěsky, půjčovali životopisy Matky Terezy, filmy aj. Stejně jako 

v roce 2011 jsme šířili informace o záchraně nenarozených dětí před 

umělými potraty a nevyléčitelně nemocných, ohrožených eutanázií. 

Z příspěvku Nadačního investičního fondu jsme přidělili nadační příspěvek organizacím, zabývajícím se 

prevencí umělých potratů. 

Prostřednictvím Vaší dobroty jsme mohli obdarovat samého Krista. Pán Ježíš hodnotí Vaši pomoc 

nejchudším, jako byste ji prokázali jemu osobně. Za Vaši vytrvalou pomoc se Vám odmění svým 

požehnáním a pomocí na přímluvu blahoslavené Matky Terezie, a štěstím věčného života. „Pojďte, 

požehnaní Otce mého, a vládněte královstvím připraveným pro vás od ustavení světa! Neboť jsem byl 

hladový, a dali jste mi jíst, byl jsem žíznivý, a dali jste mi pít, pocestný jsem byl, a přijali jste mě, nahý jsem 

byl, a oblékli jste mě, nemocen jsem byl, a navštívili jste mě, v žaláři jsem byl, a přišli jste ke mně.“ (Mt 25, 

34-36)  

Prosíme, povězte o naší pomoci Misionářkám lásky lidem ve svém okolí, aby si i oni mohli zasloužit 

Boží požehnání konáním skutků milosrdenství. 

Jménem Božím i Božích nejpotřebnějších Vám ze srdce děkujeme a prosíme Vás, abyste zachovali 

Kristu v jeho nejchudších nadále svou přízeň a pomoc i v dalších letech. „Kdo však vytrvá do konce, ten 

bude spasen.“ (Mk 13, 13) 

Za správní radu Nadace svatého Františka z Assisi 

                                                               Mgr. Dana Jarošová 

          předsedkyně správní rady Nadace                                                                                                         

 

 

Výňatek z dopisu sestry Camilly, MC, z Kolkaty, ve kterém nás informuje o využití obsahu 27. kontejnerové 

zásilky (sestry ji přijaly v Kolkatě 14.5.2012). 

Kolkata 30. března 2013 

Drahá Dano, Petro a ostatní z Nadace sv. Františka z Assisi: 

Pokoj Páně ať je vždy s Vámi! 

Velice děkujeme za váš e-mail z 1. března, ve kterém jste nás informovali o přípravě dalšího kontejneru. 

V příloze naleznete pětistránkový dokument s detailními informacemi o tom, jak jsme rozdělili obsah vašeho 

27. kontejneru (poznámka - Centra Misionářek lásky, do kterých byly dary přerozděleny, dokumentuje mapa 

na str. 14). 

Sestry a bratři byli velice šťastní, že obdrželi léky a zdravotnický materiál. Děkují a chválí Boha za štědrost 

českých lidí. Pokud budete potřebovat nějaké další informace, neváhejte prosím, a obraťte se na mě. 

Naší vděčností je naše modlitba za vás a za vše, co pro nás konáte! 

Přejeme vám šťastné a požehnané Velikonoce! Kéž nás Vzkříšený Pán naplní pokojem, láskou a radostí! 

Vaše v Ježíši 

Sr. M. Camillus M.C.  
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2. Základní informace o Nadaci sv. Františka z Assisi  

 

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

Kontaktní adresa:  Elišky Krásnohorské 59, 618 00 Brno 

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 kongregace Misionářky lásky s 

jejich zkušenostmi a s jejich dobrotou (Společnost založená v Indii  r. 1948 Matkou Terezou); 

 záchrana nenarozených dětí, 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:   Mgr. Dana Jarošová 

Členové:    Ing. David Cichra 

Mgr. 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 a dozorčí 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). 

 
 

 

 

 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
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3. Světová bída 

Chudoba ve světě 

Kolik obyvatel České republiky si myslí, že jsou chudí? Kolik našich spoluobčanů si myslí, že žije 

v materiálním nedostatku? Ale jedná se o skutečnou chudobu, o skutečnou bídu, kdy člověk musí 

dennodenně zápasit o holé přežití, o zaopatření nejzákladnějších potřeb, které my považujeme za 

samozřejmé? Takových lidí bude u nás jistě velmi málo. Když se někdo v ČR považuje za chudého, míní 

tím, že je chudý v porovnání s někým, kdo žije ve větší materiální hojnosti, nikoliv, že by neměl co jíst, kde 

spát, neměl přístup ke vzdělání či lékařské péči.  

Na světě ale existuje skutečná chudoba, taková chudoba, kdy člověk nemá nic než pár velmi 

obnošených svršků a jeho životní prostor se točí kolem často jediné otázky – jak dnes nakrmím sám sebe a 

své děti a kde večer složím svou hlavu? Taková chudoba se nazývá absolutní chudobou. Jedná se o 

nezajištění základních lidských potřeb, které obvykle zahrnují potravu, pitnou vodu, hygienická 

zařízení, oblečení, přístřeší, lékařskou péči a vzdělání. Nesouvisí pouze s množstvím finančních 

prostředků, týká se také dostupnosti sociálních služeb
1
. Absolutní chudoba představuje určitý stav, který je 

v časovém období poměrně stálý a je stejný v jednotlivých zemích. 

Hranice chudoby 

Absolutní chudoba bývá obvykle hodnocena podle výše finančních prostředků, které má člověk na 

zajištění svých potřeb v průběhu jednoho dne. V současné době je na celosvětové úrovni za hranici 

absolutní chudoby považována částka 1,25 dolaru na jeden den. Pokud tuto částku přepočítáme na naši 

měnu, dostaneme se na hodnotu zhruba 24 Kč. A jistě dobře víme, co si za ni můžeme u nás koupit a zda 

bychom za tuto částku dokázali dlouhodobě žít.  

A kolik lidí na celém světě žije pod touto hranicí absolutní chudoby? Oficiálně se udává
2
, že v roce 

2008 žilo pod touto hranicí 22,4 % obyvatel Země. To znamená 1,4 miliardy lidí (pro srovnání je to 

134krát více než počet obyvatel České republiky či více než počet obyvatel Číny).  

Rozdíly mezi vyspělým a rozvojovým světem 

Velkým problémem stále zůstávají extrémní rozdíly mezi počtem lidí v absolutní chudobě mezi 

vyspělými a rozvojovými státy, resp. mezi bohatým severem a chudým jihem. Tak např. v hospodářsky 

nejvyspělejších zemích světa – USA, Japonsku, nejvyspělejších zemích Evropy, Austrálii, Novém Zélandu a 

Kanadě se obyvatelé žijící pod uvedenou hranicí absolutní chudoby prakticky nevyskytují. Avšak v jižní Asii 

žije pod hranicí chudoby 36 % obyvatel a v subsaharské Africe dokonce téměř 50 % obyvatel.   

Tyto extrémní rozdíly úzce souvisejí s rozdíly v příjmech a bohatství zemí a také ve velmi 

nerovnoměrném rozdělení moci mezi státy ve světě. Příjmy nejchudších 40 % obyvatel čítají pouhých 5 % 

celosvětových příjmů, na druhou stranu 20 % nejbohatších obyvatel získává 75 % celosvětových příjmů
3
. 

Jinak řečeno, nejchudších 10 % obyvatel se na celosvětových příjmech podílí pouze 0,5 %, zatímco 

nejbohatších 10 % získává z celosvětových příjmů 59 %
4
.   

Hrubý domácí produkt (makroekonomický ukazatel měřící ekonomickou výkonnost zemí) 41 velmi 

zadlužených zemí, ve kterých žije 567 miliónů obyvatel, je nižší než celkový majetek 7 nejbohatších 

lidí světa
5
. Pro omezování absolutní chudoby je velmi nepříznivé rychlé prohlubování rozdílů v příjmech 

mezi bohatými a chudými zeměmi stejně jako mezi lidmi žijícími v absolutní chudobě a největšími 

světovými boháči. Zatímco v roce 1960 nejbohatších 20 % lidí mělo 30ti násobek příjmu nejchudších 20 %, 

v roce 1997 to již bylo 74krát více
6
. 

Ohrožení dětí 

Absolutní chudoba nejvíce postihuje ty, kteří se jen těžko dokážou postarat sami o sebe. Jedná se 

zejména o děti. V současnosti žije na světě okolo 2,2 miliardy dětí (1,9 miliardy dětí žije v rozvojových 

zemích), z nichž 1 miliarda, tedy skoro každé druhé dítě, žije v chudobě. Zhruba 27-28 % všech dětí žijících 

                                                                    
1 http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm 
2 http://data.worldbank.org/topic/poverty 
3 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/ 
4 http://data.worldbank.org/indicator 
5 http://data.worldbank.org/indicator 
6 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1999/ 

http://data.worldbank.org/topic/poverty


Nadace svatého Františka z Assisi 

 
 

6 

v rozvojových zemích trpí podvýživou, nejvíce z nich žije v jižní Asii a subsaharské Africe. Z 1,9 miliardy 

dětí z rozvojových zemí jich 640 miliónů (1 ze 3 dětí) žije bez odpovídajícího bydlení,  400 miliónů (1 z 5) 

bez přístupu k pitné vodě, 270 miliónů (1 ze 7) bez přístupu k lékařské péči a 121 miliónů bez zajištěného 

vzdělání.  

Podle údajů UNICEF každý den umírá v důsledku chudoby 21 tisíc dětí
7
. Každoročně 1,4 miliónu 

dětí zemře v důsledku toho, že nemají zajištěnou pitnou vodu a odpovídající hygienická zařízení. Ohroženy 

jsou zejména nejmladší děti. V roce 2003 zemřelo na celém světě 10,6 miliónů dětí mladších 5 let (pro 

srovnání to představuje počet dětí ve Francii, Německu, Řecku a Itálii).  

Náklady na odstranění chudoby 

Přestože v současnosti absolutní chudoba nabývá na světě ohromných rozměrů, náklady na její 

odstranění nejsou v porovnání s postradatelnými výdaji vyplývajícími z našeho blahobytu nijak vysoké. Již 

v roce 1998 OSN ve své zprávě o vývoji světa
8
 publikovala porovnání nákladů na odstranění chudoby a 

nákladů na zajištění některých materiálních požitků ve vyspělých zemích. Tyto údaje shrnuje následující 

tabulka. 

 

Výdaje ve vyspělých zemích v miliardách USD (dolarů) 

Kosmetika v USA 8 

Zmrzlina v Evropě 11 

Parfémy v Evropě a USA 12 

Jídlo pro domácí mazlíčky v Evropě a USA 17 

Zábavní průmysl v Japonsku 35 

Cigarety v Evropě 50 

Alkoholické nápoje v Evropě 105 

Narkotika ve světě 400 

Vojenské výdaje ve světě 780 

Výdaje potřebné k zajištění přístupu k základním potřebám obyvatel 

 ve všech rozvojových zemích v miliardách USD (dolarů) 

Základní vzdělání 6 

Pitná voda a hygienická zařízení 9 

Gynekologická péče 12 

Základní zdraví a výživa 13 

 

A jaký byl od té doby dosažen pokrok v zajištění základních potřeb obyvatel trpících absolutní 

chudobou? Došlo k přehodnocení výdajů obyvatel vyspělých zemí? Jistě v některých zemích došlo k poklesu 

počtu obyvatel postižených chudobou, ale v jiných zemích, zvláště těch, kde zuří války, se situace nelepší. 

Podobně nejspíš nedochází k zásadnímu přehodnocení výdajů obyvatel vyspělých zemí, a to ani tváří 

v tvář současné ekonomické krizi. 

 

 

 
 

 

                                                                    
7 http://www.globalissues.org/article/715/today-21000-children-died-around-the-world 
8 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1998/ 
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4. Nejchudší z chudých zastupují Ježíše Krista 

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, duševně nemocní, nemocní 

AIDS a lidé postižení různými nemocemi 

tropického pásma, kteří jsou předsudky okolí 

vylučováni za okraj společnosti, 

 nenarozené děti usmrcované umělými 

potraty, kterým je odcizeno základní lidské 

právo - právo na život, a také ti, kteří jsou 

usmrcováni eutanázií, 

 duchovně osamocení, hledající Boha a smysl 

života, 

 další Kristovi nejmenší. 

 

Osmitýdenní nenarozené dítě, usmrcené potratem vysátím  

(zdroj: The Center for Bio-Ethical Reform) 

 

 

Bohatý mládenec 

Z Evangelia podle svatého Matouše, kapitola 19, verše 16 - 30 

A hle, kdosi k němu přistoupil a řekl: „Mistře dobrý, co dobrého mám činit, abych dostal život věčný?“ 

On mu odvětil: „Co se mne ptáš po dobrém? Jediný je dobrý, Bůh. Chceš-li však vejít do života, zachovávej 

přikázání!“ Říká jemu mladík: „Která?“ A Ježíš řekl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš 

křivé svědectví, cti otce svého i matku svou a miluj bližního svého jako sebe samého!“ Říká jemu mladík: 

„To všechno jsem zachovával od svého mládí. Co mi ještě chybí?“ Ježíš mu odvětil: „Chceš-li být dokonalý, 

jdi, prodej, co máš a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi; a přijď a následuj mne!“ Když uslyšel jinoch to 

slovo, odešel smutně, neboť měl mnoho majetku. 

Ježíš pak řekl svým učedníkům: „Vpravdě pravím vám: Boháč vejde těžko do království nebeského. A 

opět pravím vám: Snáze velbloud projde uchem jehly, než boháč vejde do království nebeského.“ Když to 

učedníci uslyšeli, velice se divili a řekli: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš však pohleděl na ně a řekl jim: 

„U lidí je to nemožné, ale u Boha je všechno možné.“ 

Tu mu řekl Petr: „Hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou; co tedy za to dostaneme?“ Ježíš jim 

řekl: „Vpravdě pravím: Vy, kteří jste mne následovali, budete při znovuzrození, až Syn člověka zasedne na 

svém slavném trůně, sedět na dvanácti trůnech a soudit dvanáct pokolení izraelských.“   

„A každý, kdo pro jméno mé opustí dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo manželku 

nebo dítky nebo pole, stokrát více dostane a zdědí život věčný. Mnozí pak první budou posledními a 

poslední prvními.“ 
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5. Indické Misionářky lásky Matky Terezy - spolehlivé zprostředkovatelky Vaší 

a naší pomoci nejchudším 

Dvacet sedm kontejnerových zásilek  naplněných zdravotnickým materiálem, které jsme v průběhu 

14 let mohli odeslat nejchudším z chudých, bylo určeno kongregaci sester a bratří Misionářek a Misionářů 

lásky, kterou v roce 1948 založila v Kolkatě Matka Tereza, a která dnes čítá více než 5 tisíc sester, bratří a 

kněží.  

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

Kongregace má vynikající zakladatelku, která byla Církví v roce 2003 prohlášena za blahoslavenou. 

Vaši pomoc sestry a bratři rozdělují s největší láskou a s největšími zkušenostmi získanými za 64 roky 

služby. Žijí v nejdůslednější evangelijní chudobě, veškerou pomoc potřebným poskytují bezplatně a 

pomáhají výhradně tam, kde dosud nikdo nepomáhá a kde je život člověka 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 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 odplatili. Ale když strojíš hostinu, povolávej chudé, zmrzačené, kulhavé a slepé! 

Blaze pak ti bude, poněvadž takoví nemají čím ti odplatit. Bude ti však odplaceno při vzkříšení 

spravedlivých.“ (Lk 14, 12-14)  

Blahoslavená Matka Tereza nás učí: 

„Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších 

bratří, pro mne jste udělali. (srov. Mt 25,40) To je mé přikázání: Milujte se 

navzájem, jak jsem já miloval vás. (srov. Jan 15,12) Odstraňte tato 

přikázání a celé velké dílo Kristovy Církve se rozpadne v trosky. Neboť 

Ježíš přišel na svět, aby dal lásce k bližnímu její náležité místo v srdcích 

lidí. Řekl: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 

lásku k sobě navzájem. (srov. Jan 13,35) Toto přikázání bude trvat po celou 

věčnost. Pravou lásku k našemu bližnímu projevujeme tím, že mu přejeme 

jen to dobré, a to dobré také uskutečňujeme.“
9
 

„Všichni toužíme po nebi, kde je Bůh. Ale být s ním v nebi můžeme 

všichni už teď, můžeme s ním být šťastni v tomto okamžiku. Ale být s ním 

teď šťastný znamená milovat, jak On miluje, pomáhat, jak On pomáhá, 

dávat, jak On dává, sloužit, jak On slouží, zachraňovat, jak On zachraňuje – a být s ním stále, čtyřiadvacet 

hodin denně.“
 9
 

Z kázání papeže Jana Pavla II. během blahořečení Matky Terezy z Kolkaty 19. října 2003: 

„Kdo chce být mezi vámi první, ať je služebníkem všech.“ (Mk 10, 44) 

Tato Ježíšova slova učedníkům, která na tomto náměstí před chvílí zazněla, 

ukazují, jaká je cesta, která vede k evangelijní velikosti. Je to cesta, kterou 

sám Kristus prošel až ke kříži; cesta lásky a služby, která překračuje 

jakoukoliv lidskou logiku. Být služebníkem všech!  

Touto logikou se dala vést Matka Tereza z Kolkaty, zakladatelka 

Misionářek a Misionářů lásky, kterou jsem dnes s radostí zapsal do seznamu 

blahoslavených. Osobně jsem vděčný za tuto odvážnou ženu, kterou jsem 

vždy cítil blízko sebe. Je obrazem milosrdného Samařana, protože vždy 

sloužila Kristu v nejchudších z chudých. Ani konflikty a války ji nedokázaly 

zastavit.  

Přicházela, aby se mnou mluvila o svých zkušenostech služby 

hodnotám Evangelia. Vzpomínám například, že po převzetí Nobelovy ceny 

míru řekla: „Dozvíte-li se, že se nějaká žena nechce starat o své dítě nebo 

chce jít na potrat, přesvědčte ji, aby mi to dítě přinesla. Já ho budu milovat, 

protože v něm vidím znamení Boží lásky.“  

                                                                    
9 Myšlenky Matky Terezy, Angelo Devananda MC 

Blahoslavený Jan Pavel II.: 

„V úsměvu Matky Terezy, 

v jejích slovech a skutcích 

Ježíš znovu procházel po 

cestách tohoto světa jako 

Milosrdný Samařan.“ 
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Mezi nejubožejšími z ubohých Misionářky lásky pečují zejména: 

 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 ze slumů, pro které zakládají kvalitní školy se základy vzdělání. Následně jsou děti 

posílány do vyšších škol k dalšímu vzdělávání, 

 o děti, které se narodily s nemocí AIDS, a děti, jejichž rodiče zemřeli na AIDS – zakládají pro ně 

domovy, 

 o nemocné - malomocné a nemocné tuberkulózou, AIDS, malárií, tyfem a dalšími nemocemi. 

Misionářky lásky je vyhledávají, léčí a zajišťují jim důstojný život, 

 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, 

 o vyhoštěné pacienty, kteří si nemohou zaplatit léčení ve státní nemocnici, 

 o duchovně nejchudší, kteří hledají nebo postrádají smysl života – Misionářky lásky je připravují 

k přijetí svátostí, vyučují katechismu, modlitbě, přivádějí děti a dospělé na mši svatou, povzbuzují 

rodiny i jednotlivce k četbě Písma svatého.  

„Ať sestry přivádějí děti na mši svatou. Snažte se dělat cokoliv, abyste je získaly. Musíte-li pro některé dítě 
běžet, udělejte to, a kéž dá Bůh ve svém nekonečném milosrdenství světlo i milost té duši, pro kterou jste 

podstoupily všechny obtíže. Neztrácejte nikdy ze zřetele Boží milosrdenství. Nebojte se námahy a pomozte dětem, 

aby se naučily milovat mši svatou, chápat její význam, zapojit se do ní prostými modlitbami a zpěvy.“
 9
  

                                                                                                                                            Matka Tereza 

Misionářky lásky provozují ve 137 zemích 5 kontinentů 765 domů pro nejpotřebnější - budují pro ně 

bezplatné ošetřovny, rehabilitační centra pro malomocné, noční útulky, domovy pro opuštěné umírající, pro 

postižené AIDS, útulky pro těhotné matky, organizují katolické akční skupiny, návštěvy ve věznicích, 

návštěvy v rodinách, centra pro plánování rodiny, denní jesle, zásobovací programy, domovy pro opuštěné, 

postižené a duševně zaostalé děti, domovy pro svobodné matky atd. Vzdělávací činnost sester a bratří 

zahrnuje různé typy škol, kurzy šití, rukodělné práce a obchodní kurzy, výuku katechismu, nedělní 

katechetické školy. 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. Ve svých leprosáriích (nemocnice pro 

malomocné) poskytují kvalifikovanou léčbu zcela zdarma a nezištně desítkám tisíc malomocných (státní 

léčebny v Indii od roku 2006 přestaly malomocné přijímat). Dále pečují s velkou láskou o tisíce opuštěných 

dětí a umírajících. 

  

Ukázka péče bratří Misionářů lásky o nemocné: Vánoce s trpícími nákazou HIV/AIDS 

V mužském oddělení Shanti Danu se Kristus rodí v úsměvech lidí nemocných AIDS, v jejich mukách a 

touze po životě. Díky péči bratrů Misionářů lásky se zdravotní stav pacientů zlepšuje a oni se následně učí 

pečovat o ostatní. Dopis napsal bratr Yesudas, M.C. (zkráceno) 
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„Drazí přátelé, naše oddělení v domově Shanti Dan velice zkrásnělo. Je zde krásná nová cesta, jsou zde 

krásně vymalované nové budovy, a okolí je zdobeno kvetoucími rostlinami a 

zelenými stromy.  A především všechna krása tohoto místa spočívá v lidech, kteří 

zde žijí. Oni činí vše krásným.  

Na začátku března jsem viděl šedesátiletou vdovu, která v nemocnici plakala 

a ptala se lékaře: „Bude můj syn Kesto Majhi žít?“ Její sedmadvacetiletý syn vážil 

pouhých 25 kg a ležel na nemocničním lůžku v posledním stadiu nákazy HIV. 

Udělaly se mu velké proleženiny a nemohl se hýbat. Lékař neodpověděl, ale 

vlídně na ni kývl a ona se obrátila na mně a zeptala se: „Bude můj syn žít?“ A její 

syn na mě také hleděl upřeně, aniž promluvil. Tiché gesto a mocný pohled touhy 

po životě a naději. Přijali jsme ho v Shanti Bhavanu. V den, kdy k nám byl 

dovezen, ho uviděl jeden z našich bratří z Afriky a zeptal se mě: „Bude žít?“. 

Odpověděl jsem: „Ano“. Ale on řekl: „To je nemožné.“ 

Tady v Shanti Bhavanu uprostřed beznadějných situací potkáváme Boží 

zázraky. Zdravotní stav Kesto Majhiho se pomalu zlepšil. Jeho proleženiny se 

zhojily, jeho tvář začala zářit a objevila se v něm naděje a důvěra. Pomalu začal chodit a jeho zdraví se 

zlepšilo. Nyní pomáhá ostatním nemocným v našem domově. Úsměvy obou, syna i jeho matky, jsou pro nás 

oslavou Vánoc. 

A stejné je to u Gurmeeta Singha. Cestoval se svou manželkou dlouhou cestu z Ludhiany, abychom ho 

přijali u nás v Shanti Bhavanu. Nemocnice v Ludhianě mu nedala naději, že bude žít, a jeho rodiče ho 

nechtěli. Měl zmrzačené ruce a nohy a nemohl se sám pohybovat. Tento Gurmeet Singh vyšel po čtyřech 

měsících z našeho domova, aby se znova chopil své práce elektrikáře. Máme mnoho příběhů lidí, kteří jsou 

na pokraji smrti a přitom nacházejí život a lásku. Jejich životy, úsměvy a radost jsou pro nás Vánocemi 

každý den. 

Krásné na naší práci v Shanti Danu je dávat lidem naději a tím oslavovat Boha. Naše sestry přinášejí 

naději 320 duševně nemocným ženám, 62 duševně a tělesně postiženým dívkám, 22 ženám a dětem trpícím 

nemocí HIV/AIDS. Život Agenes, duševně postižené mladé dívky, byl zachráněn péčí sester. Sama nyní 

může něžně pečovat o Pratikshu, která je postižená duševně i tělesně. 

Naše práce tady v Shanti Bhavanu uvnitř Shanti Danu s muži a dětmi trpícími nemocí HIV/AIDS je 

zázrakem Boží lásky, která působí i přes naše nedostatky a slabosti. Po celý rok byl náš dům plný 

k prasknutí. Náš život a práce s těmito lidmi jsou požehnáním.“
10

 

6. Pomoc Nadace svatého Františka z Assisi indickým nejchudším v roce 2012 

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 sv. Františka z Assisi, 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 pro pomoc nejubožejším 

„Pojďme spolu vykonat něco krásného pro Boha“, přednášky o životě a díle Matky Terezy v Indii, 

vzdělávací vývěsky, nabídka informačních letáků, provoz internetových stránek Nadace. 

                                                                    
10 Zdroj: redakce AsiaNews.it ze 17.12.2012,  http://www.asianews.it/news-en/Missionaries-of-Mother-Teresa:-

Christmas-with-HIV-sufferers-26645.html 

http://www.asianews.it/news-en/Missionaries-of-Mother-Teresa:-Christmas-with-HIV-sufferers-26645.html
http://www.asianews.it/news-en/Missionaries-of-Mother-Teresa:-Christmas-with-HIV-sufferers-26645.html
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Pravidelná setkávání spolupracovníků Nadace  

Pořádali jsme je v Brně a v Praze. Čistili jsme a opravovali zdravotnické pomůcky -  berle, francouzské 

hole, invalidní vozíky. Pro dárce jsme připravovali děkovné a informační materiály Nadace. Uvádíme 

informace o místu a čase pracovních setkání, abyste se k naší práci mohli připojit. 

V Brně  

Místo: Suterén fary kostela svatého Jakuba, Rašínova č. 5, Brno – Město. Čas setkání: každou středu 

mezi 17. až 19. hodinou (mimo školní prázdniny). Další informace získáte na telefonním čísle 608 879 663, 

Ing. David Cichra. 

V Praze 

Místo: Klášter Šedých sester III. řádu svatého Františka, Bartolomějská 9a, Praha 1 – Staré Město. 

Čas setkání: jednou za 14 dní ve středu od 17 do 20 hodin (mimo školní prázdniny). Další informace 

poskytneme na telefonním čísle 732 858 163, RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.  

„Musíme pracovat s velikou vírou, vytrvalostí, účinností, ale především s velikou láskou a radostí; 

neboť bez toho by byla naše práce jen prací otroka, který slouží přísnému pánu.“
9
     Matka Tereza 

Odeslání 27. kontejnerové zásilky 

V loňském roce jsme odeslali do Kolkaty jeden velkoobjemový kontejner s 13 tunami zdravotnického 

materiálu v celkové hodnotě 7 596 260 Kč. 

Nakoupili jsme, od dodavatelů darem získali a odeslali zdravotnický materiál za 7 575 920 Kč.  

Z toho: Léky a léčiva (25 000 tablet antibiotik, 160 000 tablet léků proti bolesti Panadol, Veral a Ibuprofen, 

852 000 tablet vitaminového preparátu ABC multivitamin, 100 800 šumivých tablet Calcia C neo, eff., 

1 500 kg hroznového cukru Glukopur, 360 l dezinfekce do ran Betadine a 8 800 tub masti Betadine) celkem 

za  3 168 567 Kč; 

Obvazový a zdravotnický materiál (gázu, obvazy, pružná obinadla, vatu), 2 000 infuzních souprav, 

injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice aj.  za  4 407 353 Kč. 

Mimo nového zboží jsme do kontejneru naložili věcné dary od různých dobrodinců. Pro zmrzačené 

malomocné věnovali lidé dobré vůle z Prahy a Brna, Domovy seniorů z Přelouče a Pardubic 93 párů berlí 

pro děti a dospělé a 6 invalidních vozíků. Dobrodinci dále přispěli gázou, obvazy, buničitou vatou,  vitamíny 

a dalším zdravotnickým materiálem.  Opuštěným kojencům jsme odeslali 9 kojeneckých lahví s náhradními 

savičkami, darovanými maminkami ze Zlínska. To vše v celkové hodnotě 20 340 Kč. 

Kontejner  jsme začali plnit v noci 25. března ve výrobně obvazů v Červeném Kostelci, zbytek 

zdravotnického materiálu  jsme doplnili druhého dne v Brně - Modřicích. Po udělení pečeti brněnskými  

celníky byl kontejner dopraven tahačem přímo do německého přístavu v Hamburku. Nalodění na loď 

„HANJIN UNITED KINGDOM“ korejské lodní společnosti HANJIN proběhlo 1. dubna 2012. Dopravní 

loď doplula do kolkatského přístavu přes transitport v Singapuru 14. května 2012. 

Kruhový graf znázorňuje podíl jednotlivých druhů zdravotnického materiálu na celkové finanční 

hodnotě 27. kontejneru. 
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Kontejnerová loď společnosti HANJIN.  

 

Dárci ze Slovenské republiky 

Naši přátelé a spolupracovníci na Slovensku shromáždili za rok 2012 úctyhodný finanční obnos 195 108,- 

Kč. Jsme jim vděčni za jejich dlouholetou spolupráci a věříme, že je náš dobrý Bůh štědře odmění za jejich 

vytrvalou obětavost. 
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Kontejner byl v Singapuru přeložen na menší loď, která plula přímo do kolkatského přístavu. Vaše dary pak byly 

rozděleny do 42 středisek pro malomocné, které Misionářky lásky provozují v 10 indických státech. Největší část 

darů putovala do 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. 

 

 

Pomoc dopravená kontejnery v letech 1999 až 2012 – 289,2 tuny zdravotnického materiálu 

v hodnotě více než 76,24 milionů Kč (viz tabulka). 
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Papež František s postiženým chlapcem. 

Pořadí  

kontejneru 

Datum 

vypravení z Brna 

Hodnota darů (Kč) Hmotnost naložených 

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 

26. 28. 2. 2011 6 635 905   14,1 6. 4. 2011 

27. 26. 3. 2012 7 596 260   13 14. 5. 2012 

Celkem   76 247 810 289,2 1999 - 2012 

 

7. Ochrana života od početí do přirozené smrti 

Nadace ji realizuje: 

♠ propagací učení katolické Církve v péči o dosud 

nenarozený život, 

♠ finanční podporou projektů zachraňujících nenarozené děti 

před umělým potratem, čerpanou z úročeného příspěvku 

Nadačního investičního fondu (NIF),  

♠ osvětovou činností (vzdělávací vývěsky, přednáškový 

program, výroba a distribuce informačních materiálů), 

♠ pomocí těhotným matkám, nacházejícím se v tísni, která 

ohrožuje život jejich dítěte. 

Ročně přichází v ČR o život odhadem až 

14,5 milionu  nenarozených dětí, které jsou usmrcovány 

chirurgicky a falešnými „antikoncepčními“ prostředky 

(hormonální pilulky, podkožní injekce, náplasti, tyčinky, 

kroužky, nitroděložní tělíska). To je denně smrt až 39 

626 nenarozených dětí. 
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Metoda usmrcení v roce 2012 Počet uživatelek Počet potracených dětí 

falešné „antikoncepční“ hormonální 

prostředky s potratovým účinkem (pilulky, 

náplasti, tyčinky, injekce, kroužky) 

1 110 434 žen 2 220 868 až 12 214 774 

nitroděložní tělíska 171 115 žen 2 224 495 

vysátí, chirurgický nůž, injekce -       24 218 

prostředky po styku  - úmysl zabíjet, počet utajován 

proces umělého oplodnění (IVF), výzkumy - počet utajován 

 

To je celkem 4 469 581 až 14 463 487 usmrcených dětí v ČR v roce 2012 (Počty potratů falešnou 

antikoncepcí a nitroděložními tělísky jsou vypočteny metodou australského farmaceuta Johna 

Wilkse, B.Pharm MPS MACPP). 
 

Katolická Církev chrání lidský život od početí do přirozené smrti 

„Naše děti! Toužíme po nich, milujeme je! Co však je s těmi miliony ostatních dětí? Mnoho lidí se velmi 

zajímá o děti v Indii a Africe, kde jich mnoho umírá na podvýživu, hlad atd. Ale 

miliony jiných umírají z vůle své vlastní matky. A v tom je dnes největší 

překážka míru: neboť jestliže je matka schopna a ochotna zabít vlastní dítě, co 

ještě brání, abych já zabil tebe a ty mě? Mezi tím není žádný rozdíl.“
9
 

Matka Tereza 

 

Svatá Gianna Beretti Mollová (1922-1962), patronka matek, lékařů, 

nenarozených dětí 

Narodila se 4. října 1922 v italské Magentě. Pocházela z početné, hluboce 

věřící katolické rodiny. Vystudovala medicínu. Pomýšlela na práci v misiích 

v Brazílii, kde působil její bratr kapucín. Nakonec jí to fyzické zdraví 

nedovolilo, proto se provdala. S manželem Pietrem měli tři zdravé děti. V září 

1961, na konci druhého měsíce těhotenství, se jí začal vyvíjet nezhoubný 

děložní nádor. Rozhodla se dítě s velkým rizikem donosit a podstoupila vyoperování nádoru. Před porodem 

řekla manželovi: „Budeš-li si muset vybírat mezi mnou a dítětem, pak žádné váhání, vyber si dítě! Já si to 

přeji, zachraňte je!“ Dne 21. 4. 1962 se císařským řezem narodila dcerka Gianna Emmanuela. Navzdory 

všem snahám lékařů zachránit matku i dítě, ráno 28. dubna uprostřed velkých bolestí, Gianna následkem 

horečky z otravy krve zemřela. 

Papež Jan Pavel II. ji blahořečil 24. dubna 1994 a 16. května 2004 ji prohlásil za svatou. Na kanonizační 

mši svaté byli přítomni manžel Pietro, dcera Laura, syn Pierluigi a nejmladší Gianna Emmanuela. 

Svatořečení bylo velkým svátkem 

pro celou Církev a zvláště pro ty, 

kteří se zasazují za ochranu života. 

Na slavnosti Jan Pavel II. řekl: 

„Dnes představujeme tuto ženu jako 

vzor křesťanského života 

a dokonalosti. Nikdo nemá větší 

lásku než ten, kdo položí svůj život 

za druhé (srov. Jan 15, 13). To se 

potvrdilo jedinečným způsobem, 

když tato matka obětovala život za 

své dítě ... Proto chceme vzdát úctu 

všem matkám, které se obětavě věnují svým rodinám, chceme uctít všechny odvážné matky, které trpí pro své 

děti a jsou připraveny ke každé oběti, aby je přivedly na svět a zachránily před nebezpečím ... Děkujeme 

vám, hrdinské matky, za vaši lásku! Děkujeme vám za odvážnou víru a důvěru v Boha! Děkujeme vám za 

oběť života ....“ 

Gianna Emmanuela na Maracanském stadionu v Brazílii, na Druhé mezinárodní oslavě rodiny v roce 

1997, vypověděla: „Drahá maminko, děkuji ti za to, že jsi mi darovala život dvakrát: Když jsi mě počala a 

když jsi dovolila, abych se narodila… Snažím se, aby můj život byl přirozeným pokračováním tvého, tvé 

radosti ze života, tvého nadšení, a abych našla jeho plný smysl ve sdílení a věnování se těm, kdo žijí 

Dcera Gianna Emmanuela 

Mollová svědčí o svatém životě 

své matky (Polsko, 2011). 
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Gianna Erin, Patrick, Gianna Maria Comparini, Mary Collins -   některé z dětí, 

narozených díky přímluvě svaté Gianny 

v utrpení. Drahá maminko, přimlouvej se za všechny matky a rodiny, které se na tebe obracejí a tobě se 

svěřují.“ 

Svědectví o vyslyšení proseb: 

Modlitba novény (devítidenní pobožnosti) ke svaté Gianně během těhotenství 

Když jsem čekala svou dcerku, dozvěděla jsem se o svaté Gianně. Modlila jsem se k ní novénu během 

těhotenství. Měla jsem snadný porod a moje dcera se narodila zdravá. Nyní má pět let a daří se jí velmi 

dobře. Od: Ma. Cristina,  Silang, Cavite, Filipíny 

Těhotná s rakovinou 

O svaté Gianně jsem se dozvěděla díky mé švagrové. Díky Bohu! Devátého června 2004 mi lékaři 

zjistili II. stadium non-Hodgkinova lymfomu (zhoubný nádor z mízních uzlin, může postihovat i jiné tkáně) 

a papilární nádor štítné žlázy (zhoubný nádor štítné žlázy). Patnáctého června 2004 jsem zjistila, že čekám 

své čtvrté dítě. Samozřejmě jsem ukončení těhotenství odmítla. Ale musela jsem u své nemoci počkat na 

chirurgický zákrok do doby, kdy ho mé dítě bude schopno zvládnout. V srpnu během sedmihodinové 

operace mi odebrali část sleziny (kde byl nádor) a celou štítnou žlázu. O tři týdny později jsem zavčas 

nastoupila na chemoterapii. Část léčby jsem odložila, protože nebylo jasné, jaký může mít vliv na naše dítě. 

Tři týdny po poslední chemoterapii, 25. ledna 2005, se Grace Gianna narodila. Vážila 3 kg a byla zcela 

zdravá! Podstoupila jsem ještě čtyři chemoterapie lymfomu a dvě chemoterapie nádoru štítné žlázy, což jsem 

nemohla udělat během těhotenství.  

Už 1,5 roku je nemoc na ústupu! Chvála našemu dobrému Bohu!! Grace Gianna se také těší výbornému 

zdraví! Před operací jsme byli s manželem pozváni naším arcibiskupem Raymondem Burkem do jeho domu. 

Modlil se s námi. Měl relikvii svatebních šatů svaté Gianny a mohli jsme tuto relikvii uctít. Žijeme nyní 

s útěchou, že se za nás svatá Gianna přimlouvá! Tento měsíc vyhlásil arcibiskup Burke novou farnost v naší 

arcidiecézi. Nese název farnost svaté Gianny! 

Zdroj: další příklady vyslyšení modliteb naleznete na internetových stránkách americké společnosti 

Saintgianna.org, http://www.saintgianna.org/readthankyou.php 
 

 

1. Vzdělávací vývěsky 

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

obrazových materiálů a filmů, svědectví matek z ČR a ze zahraničí, které si život dítěte i přes zdravotní 

http://www.saintgianna.org/readthankyou.php
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obtíže vybojovaly, svědectví početných rodin, morální nedovolenost potratů, umělého oplodnění, potratové 

antikoncepce a eutanázie, příklady maminek, které daly přednost životu svého dítěte před svým, o šťastném 

a úspěšném životě postižených lidí, atd. 

2. Informační materiály 

Nabízeli jsme letáky dokumentující růst člověka před narozením a způsoby umělých potratů, příběhy 

těhotných maminek, letáky o potratové antikoncepci, 

letáky nabízející pomoc těhotným matkám v tísni a leták 

vysvětlující závady umělého oplodnění. Z pěti vývěsek, 

umístěných v léčebném zařízení a v kostelech v Brně a 

Lázních Bohdaneč, je čtenářům umožněn volný odběr 

uvedených letáků, fotografií blahoslavené Matky Terezy, 

fotografií a novén svaté Gianny Beretti Mollové a 

salvadorského arcibiskupa Oscara Romera. 

V roce 2012 jsme zájemcům poskytli 310 letáčků 

„Aby se mohli narodit“, 165 letáčků „Falešná 

antikoncepce“, 100 letáčků „Život je dar“, 22 letáčků 

„Umělé oplodnění“, 65 Nabídek  pomoci těhotným matkám v tísni, 800 fotografií blahoslavené Matky 

Terezy, 150 fotografií a 109 novén ke svaté Gianně Beretti Mollové, 163 fotografií a 95 novén k Oscaru 

Romerovi. Nabízeli jsme dokumentární film o svaté Gianně Beretti Mollové „Láska je volba“. 

 

3. 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: 

1. Katolická Církev o povinnosti každého člověka chránit život nenarozeného dítěte. Dojde-li skutečně 

k umělému potratu, 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 za životy 

nenarozených dětí. 

4. Jak řešit sociální, zdravotní (postižené dítě, nemoc matky), 

nebo jinou tíseň (mimoděložní těhotenství,…). Příklady matek, 

které podstoupily tvrdý boj za život dítěte. Jak potratáři 

klamou matky při nucení k interrupci. 

5. Mladým - prožití období vzdělávání, zodpovědný výběr 

manžela/manželky, čestná známost.  

O tuto přednášku nás může požádat skupina osob i jednotlivec kdekoliv na území ČR i na Slovensku. 

Přednášky pořádáme zcela zdarma. Kontakt pro objednávky: mobilní telefon 776 781 066. 

 

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 pro ně bezpečné ubytování, překonat hmotnou 

tíseň, předat do adopce dítě, o které se matka není schopna postarat atd. 

Kontakt: telefon 776 781 066, e-mail: nenarozeny.zivot@centrum.cz 

 

Příspěvek z Nadačního investičního fondu (NIF) 

Nadaci svatého Františka z Assisi byl v roce 1999 prostřednictvím Fondu národního majetku ČR 

poskytnut příspěvek z Nadačního investičního fondu ve výši 4 822 000,- Kč, a to na základě usnesení č. 413 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nadace celý nadační příspěvek uložila ve formě termínovaného 

vkladu dne 1. 12. 1999. Nyní je veden u České spořitelny na účtu č. 2146566399/0800. 

mailto:nenarozeny.zivot@centrum.cz
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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. 2011 do 31. 12. 2011 byl 48 889,72 Kč. 33 000,- Kč z této částky bylo 

rozděleno v 15. kole. Zbytku, tj. 15 889,72 Kč bylo použito na minimální mzdy zaměstnanců Nadace. 

(Příspěvky dárců pro nejubožejší jsou využívány výhradně na nákup zdravotnického materiálu pro 

nejubožejší v Indii, 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 prevenci umělého 

potratu. 

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. týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte); 

- 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 2012 

Organizace Projekt Kč Účel 

Sdružení Za dětský život 

Jihlava 

Aby se mohli narodit 20 000,- Kč Tonery a cartridge do tiskáren  

Občanské sdružení 

Babybox pro odložené děti - 

Statim 

Babybox 13 000,- Kč Náklady na výrobu babyboxu  

Celkem za 15. kolo  33 000,- Kč  

8. Osvětová činnost 

Naší snahou je pomoci lidem dobré vůle, aby se prohloubila jejich víra, vzrostla láska, obětavost a 

vytrvalost, aby plodem tohoto živého vnitřního života se stala aktivní účast na pomoci Kristovým 

nejubožejším. Usilujeme o to, aby si všichni lidé mohli zasloužit nebe konáním skutků tělesného i 

duchovního milosrdenství. 

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni 

dojdou milosrdenství.“ (Mk 5, 3) 

„Čím těsněji jsme sjednoceny 

s Bohem, tím větší je pak naše láska a 

ochota sloužit chudým z celého srdce. 

Láska Boží k nám a naše láska k němu 

plodí velkorysou, ochotnou a 

radostnou službu chudým.“
9
  

                  Matka Tereza 

a/ V roce 2012 jsme pokračovali ve 

vydávání informačního časopisu pro dárce, spolupracovníky a podporovatele díla Matky Terezy 
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„Občasník Nadace sv. Františka z Assisi“.  Vydali jsme tři čísla: č. 16 - leden 2012, č. 17 - květen 2012, č. 

18 - září 2012.  

Obsah časopisu má ustálenou podobu – aktuální činnost Nadace, ukázky bídy ve třetím světě, 

povzbuzení z Evangelia a od církevních učitelů a světců ke konání skutků milosrdenství, ochrana 

počínajícího a končícího lidského života a možnosti spolupráce s námi. Občasníky byly půjčovány a čteny 

jednotlivci i ve farních společenstvích, domovech pro seniory a ve školách. Poštou a e-mailem jsme dárcům 

rozeslali 203 kusy tištěných Občasníků. Všechna dosud vydaná čísla Občasníku si můžete stáhnout z našich 

internetových stránek: 

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

b/ O potřebách a možnosti pomoci nejubožejším se snažíme informovat 

prostřednictvím 11 vzdělávacích vývěsek, které jsou umístěny v 6 městech: 5 

vývěsních tabulí se nachází v katolických kostelech a 6 na veřejných místech. 

Zájemcům o vyvěšované materiály jsme je ihned zasílali poštou nebo e-mailem. 

Pokud budete mít zájem, můžete převzít péči o další vývěsky na vhodných 

místech z materiálů, které Vám poskytneme. 

c/ Uspořádali jsme 10 přednášek s promítáním a besedou o životě a díle 

Matky Terezy a její péči o nejubožejší v Indii. Přednášky pro mládež 

proběhly v rámci náboženské výuky na  Církevní škole v Brně, dále ve 

Valašském Meziříčí a na ZŠ v Náměšti nad Oslavou. Pro dospělé jsme 

přednášeli v klubu seniorů, v modlitebních společenstvích a ve farním 

společenství žen. Celkem si přednášky vyslechlo 198 žáků a 110 dospělých. V rámci přednášek jsme nabídli 

zájemcům 16 DVD s dokumentárním filmem „Odkaz Matky Terezy“. 

Obsah přednášky „O životě a díle Matky Terezy v Indii“:  
1. Život chudých v indickém velkoměstě. 

2. Matka Tereza, její život a dílo. 

3. Domovy Misionářek lásky v Indii pro malomocné, umírající a pro opuštěné děti. 

4. Jak pomáhá Misionářkám lásky naše Nadace. 

O tuto přednášku nás může požádat skupina osob i jednotlivec kdekoliv na území ČR i na Slovensku. 

Přednášku pořádáme pro všechny účastníky zcela zdarma. Kontakt pro objednávky přednášek: mobil 

776 781 066, email: nadace.svfr@seznam.cz 

d/ Rozdali jsme nebo zapůjčili lidem dobré vůle 88 životopisů „Matka chudých“ od Renza Allegri a 50 

tištěných životopisů „Matka Tereza“ od Navina Chawly. Oba životopisy jsou doplněny barevnými 

fotografiemi, dokumentujícími péči Misionářek lásky o indické nejchudší svěřence a kontejnerovou pomoc 

naší Nadace. 

e/ Správa internetových stránek, umístěných na adrese  

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/, kterou zdarma ve 

svém volném čase zajišťuje jeden z našich spolupracovníků. 

f/ O nakládce 27. kontejneru informovaly veřejnost internetové 

zpravodajské portály. 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
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Den před nakládkou upozornil portál prvnízprávy.cz na chystanou akci článkem „Česká nadace vypraví 

do Indie kontejner pro chudé“. Následujícího dne vydal Náchodský deník článek „Velkoobjemový kontejner 

se zdravotnickým materiálem poputuje do Indie“, který je umístěn na adrese: 
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/velkoobjemovy-kontejner-s-obvazovym-materialem-poputuje-do-indie-

20120327.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další články o vypravení 27. kontejneru naleznete na těchto odkazech:   
http://ispigl.blogspot.cz/2012/03/zdravotnicky-material-za-6-milionu-do.html 

http://www.sousede.cz/-zpravy-z-regionu/index/rss/qlc/268439061 

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/ceska-nadace-vypravi-do-indie-kontejner-pro-chude/ 

V městské části Brna Modřice, kde byl kontejner ve skladišti bývalé Fruty nakládán, vyšel ve Zpravodaji 

č. 5/2012 na str. 38 a 39 článek „27. kontejner se zdravotnickým materiálem do Indie odeslán!“  

http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/velkoobjemovy-kontejner-s-obvazovym-materialem-poputuje-do-indie-20120327.html
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/velkoobjemovy-kontejner-s-obvazovym-materialem-poputuje-do-indie-20120327.html
http://ispigl.blogspot.cz/2012/03/zdravotnicky-material-za-6-milionu-do.html
http://www.sousede.cz/-zpravy-z-regionu/index/rss/qlc/268439061
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/ceska-nadace-vypravi-do-indie-kontejner-pro-chude/
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g/ Během roku jsme vydali informační leták „Pojďme spolu vykonat něco krásného pro Boha“ v počtu 

5 390 kusů a nabízeli jej převážně katolickým věřícím za pomoci spolupracovníků celé ČR. 
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Letáček o pomoci Nadace svatého Františka z Assisi na životě ohroženým lidem v Indii. 

1. strana letáku 
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2. strana letáku 

 

 



Nadace svatého Františka z Assisi 

 
 

25 

Zveme Vás ke spolupráci na Božím díle 
 

Jak znásobit naši společnou pomoc indickým nejubožejším?  

Pán Ježíš nám přikazuje: „To je moje přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Větší 

lásky nemá nikdo nad tu, kterou má ten, kdo dává svůj život za své přátele“ (Jan 15, 12-13). Konejme tedy 

horlivě skutky milosrdenství, neboť podle toho budeme jednou souzeni: „Neboť jsem lačněl, a dali jste mi 

jíst; žíznil jsem, a dali jste mi pít; pocestný jsem byl, a přijali jste mě; nahý jsem byl, a oděli jste mě; 

nemocen jsem byl, a navštívili jste mě; v žaláři jsem byl, a přišli jste ke mně. Co jste tak učinili/neučinili 

jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili/neučinili“ (srov. Mat 25, 35-36, 40. 45). 

Bůh od nás očekává vzorný křesťanský život jako předpoklad pro to, aby mohl podpořit svým požehnáním 

každé dobré dílo na zemi. „Hledejte tedy nejprve království Boží a jeho spravedlnost, a toto všechno bude 

vám přidáno!“ Snažme se následovat svého Pána v jeho chudobě vlastním skromným a nenáročným 

způsobem života, modlitbou a osobní obětí. Ušetříme tak hojnost pozemských prostředků pro ty nejchudší a 

získáme přízeň Božského Srdce pro naši věčnost i pro náš vlastní pozemský život. 

Možnosti pomoci: 

 finančním příspěvkem na účet číslo 2028869399/0800; nakoupíme za něj zdravotnický materiál a 

odešleme jednou ročně do Kolkaty, 

 účastí na společném rozdávání informačních letáků; tuto práci organizujeme na vybraných místech ČR. 

Bližší informace získáte na telefonních číslech 608 879 663, nebo 732 858 163. 

 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, školám, farnostem, Domovům seniorů,  

 věcnými dary (vata, gáza, injekční jehly a stříkačky, dřevěné podpažní berle, mechanické invalidní 

vozíky, chodítka), 

 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, 

 osvětou pro záchranu života 2 až 3 miliard nenarozených dětí, umírajících ročně umělými potraty 

(nabízením letáků, textů, fotografií, filmů lidem dobré vůle),  

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

konkrétní pomoc, viz str. 18 poskytnutím našeho telefonního čísla 776 781 066),  

 překladatelskou prací z/do cizích jazyků, 

 studiem sociální a teologické literatury (v případě zájmu Vám doporučíme vhodné tituly). 
 

„Víte, mladí začínají rozumět. Chtějí sloužit svýma rukama a milovat svým srdcem. A to naprosto, ne jen 

povrchně.“
11

 Matka Tereza 

 

 

 

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 30. 7. 2013, a to shromažďováním finančních příspěvků na účet číslo 

2028869399/0800. 

Průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období 1. 8. 2011 až 31. 7. 2012 bylo dne 24. 8. 2012 předloženo 

ke kontrole Krajského úřadu Pardubického kraje. Potvrzení o správnosti vyúčtování v souladu s rozhodnutím 

a právními předpisy bylo zasláno Krajským úřadem Pardubického kraje 10. 9. 2012. 

                                                                    
11 Matka Tereza, Desmond Doig 
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Struktura získávání prostředků: 

- finanční dary 

- osobní oslovení dárců prostřednictvím informačních materiálů Nadace, přednášek a vývěsek;  

- nepeněžní dary 

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

- dary organizací (podpažní berle, francouzské hole, chodítka, invalidní vozíky), 

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

vozíky), 

- zdarma poskytnuté služby (grafické práce, odvozy připravených zásilek, skladovací prostory); 

- slevy od výrobců a dodavatelů. 

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

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

Zpráva pro příjemce nebo do rubriky Textová zpráva aj. 

 

Z milých dopisů našich dárců a spolupracovníků: 

 

 

„Musíme milovat, až to bolí! Nestačí říci: ,Miluji.‘ Musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutků. 

A jak se dělá ono, až to bolí‘? Před nějakým časem jsme neměly v našem dětském domově cukr pro děti. 

Jeden čtyřletý chlapec zaslechl, že ,Matka Tereza nemá cukr pro děti.‘ Šel domů a řekl rodičům: ,Nebudu jíst 

tři dny cukr, protože chci dát svůj cukr Matce Tereze.‘ Po třech dnech ho k nám rodiče přivedli. Byl tak 

malý, že sotva uměl vyslovit moje jméno, a přece mě naučil, co to znamená milovat velkou láskou. Nezáleželo 

na tom, kolik dal, ale že dal s tak velkou láskou, až ho to bolelo.“
9
            Matka Tereza 

 

 

 

 



Nadace svatého Františka z Assisi 

 
 

27 

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 2012 činila 4 692 188 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 

 

Ing. Václav Dvořák 30 000,- Kč  Ladislav Mandík 35 000,- Kč 

Esatrade s.r.o. 50 000,- Kč  Ing. Kamil Osuský 50 000,- Kč 

Libuše Foltýnová 25 000,- Kč  Františka Šebelová 12 000,- Kč 

Jan Jeřábek 20 000,- Kč  MUDr. Jakub Ventruba 30 000,- Kč 

Ivo Krčál 15 000,- Kč  Vít Žilinský, Pneuservis 30 000,- Kč 

Martin Krčál 20 000,- Kč    
 

 

Věcné dary 

Pro malomocné věnovali lidé dobré vůle z Prahy a Brna, Domovy seniorů z Přelouče a Pardubic 93 páry berlí 

pro děti a dospělé a 6 invalidních vozíků. Dobrodinci dále darovali gázu, obvazy, buničitou vatu, vitamíny, léky, 

masti, čistící pěny, inkontinenční kalhotky pro dospělé, podložky pod pacienty, dětské hygienické ubrousky, 

hračky. Odloženým  kojencům věnovaly zlínské maminky 15 kojeneckých láhví se  4 náhradními savičkami. 

 

Nadaci byly darovány dvě nemovitosti. Jednou z nich je byt v Olomouci, který se Nadace v současnosti snaží 

prodat na přání zemřelé zůstavitelky Ludmily Papicové. Výtěžek z prodeje bude použit na pomoc nejchudším. 

Druhou nemovitostí je rodinný dům v Brně, který darovala naše zemřelá členka dozorčí rady Ing. Helena 

Hrazdirová. Tento dům v minulosti sloužil a bude sloužit i nadále jako středisko organizace pomoci nejchudším. 

Nadační příspěvky 

Jeden nadační příspěvek  byl poskytnut k nákupu a odeslání 

zdravotnického materiálu a dalších životně nezbytných potřeb 

ve velkoobjemovém kontejneru kongregaci Misionářek lásky v Indii 

(Missionaries of Charity, Kolkata, India), a to v hodnotě 4 415 651 Kč. 

 

 

Ochrana života nenarozených dětí 

 

Finanční dary 
 Celková částka finančních příspěvků, které fyzické osoby věnovaly v roce 2012 na tento účel, činila 

25 700 Kč. Na výrobu a tisk osvětových materiálů bylo vynaloženo 40 975 Kč. 

Nadační příspěvky 

Na projekty pro záchranu ohrožených nenarozených dětí byly v rámci veřejně vyhlášeného Programu 

primární a sekundární prevence interrupce poskytnuty 2 nadační příspěvky v hodnotě 33 000 Kč. Jednotlivé 

projekty jsou uvedeny v kapitole „Příspěvek z Nadačního investičního fondu (NIF) “, str. 19. 
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PODĚKOVÁNÍ 
Náš velký dík patří všem, kteří pomohli naplňovat poslání Nadace – pomáhat nejubožejším - finančními 

nebo věcnými dary, zdarma poskytovanými službami, obětavou prací, modlitbou, osobními obětmi, 

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. 

Děkujeme všem společnostem, podnikům a firmám, které naši práci podpořily finančními a věcnými dary; 

zaměstnancům firmy Batist, seniorům a všem pomocníkům, kteří pomohli při nakládce kontejneru; 

redaktorům, kteří o odesílání kontejnerů informovali veřejnost. Velký dík vyjadřujeme rodině z Hlučínska za 

zdarma poskytnuté grafické práce a tisk misijního letáčku na pomoc nejubožejším, a všem, kteří pomáhali 

zajistit přednášky o životě a díle Matky Terezy. 

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 

Rozpis nákladů a výnosů 

Rozpis nákladů                             (v celých Kč) MISIE NŽ Celkem 

Poštovné 15 980   15 980 

Mzdové náklady 192 438   192 438 

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 65 430   65 430 

Zákonné pojištění zaměstnanců 810   810 

Poplatky bankovní 2 054   2 054 

Nadační příspěvky celkem 4 415 651   4 415 651 

z toho:  dopravné za kontejnery 90 124   90 124 

             zdravotnický materiál a jiné potřeby 4 275 960   4 275 960 

             ostatní 8 592     

             ostatní služby 40 975 40 800 81 775 

Náklady celkem 4 692 363 40 800 4 733 163 

     

Rozpis výnosů                           (v celých Kč) MISIE NŽ Nájem Celkem 

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 4 692 188 40 975 2 841 4 736 004 

Převod z úroků NIF 15 890     15 890 

Úroky 6 719     6 719 

Výnosy celkem 4 714 797 40 975 2 841 4 758 613 

 

Stav peněžních prostředků                                       (v celých Kč) k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012 

Bankovní účty celkem 9 033 668    8 807 631    

z toho: Česká spořitelna a. s. 1346868389/0800 705 860    926 944    

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

            Česká spořitelna a. s. 2028869399/0800 3 505 808    3 058 687    

Peníze – pokladna 37 800    500    
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Rozvaha 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení             (v celých Kč) k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012 

Hmotný investiční majetek – budovy  564 863    5 858 503    

Hmotný investiční majetek – pozemky 287 105    287 105    

Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -243 395    -262 600    

Peníze - pokladna 37 800    500    

Bankovní účty 9 033 668    8 807 632    

Ostatní pohledávky (Union banka) 44 631    44 631    

Aktiva celkem 9 724 672    14 735 771    

   

PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku                  (v celých Kč) k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012 

Vlastní zdroje celkem: 9 100 699    14 111 795    

   - Jmění celkem 9 109 432    14 095 078    

      z toho: Fondy – zdroje: 2 584 442    2 295 653    

                        - Fondy – Misie 2 478 895    2 213 252    

                        - Fondy – Nenarozený život 56 657    43 182    

                        - Úroky – NIF 48 890    39 219    

                  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  851 022    831 817    

                  Pozemek 243 918    243 918    

                  Byt (dědictví určené k prodeji na podporu misií)   750 000    

                  Rodinný dům   4 543 640    

    - Neuhrazená ztráta minulých let  -93 561    -8 733    

    - Hospodářský výsledek od počátku roku 84 828    25 450    

Ostatní přímé daně 1 620    1 620    

Zúčtování s institucemi (sociální a zdravotní pojištění) 7 200    7 205    

Zúčtování se zaměstnanci 12 620    12 618    

Bezúročná půjčka 602 533    602 533    

Neuhrazená faktura dodavatele 0    0    

Pasiva celkem 9 724 672    14 735 771    

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

NŽ -  záchrana nenarozeného života  

Poznámky:  

 V roce 2012 tvořily náklady související se správou Nadace 6,27 % z celkově poskytnutých příspěvků. Tyto 

náklady byly hrazeny z výnosu NIF a z vlastních úspor členů správní a dozorčí rady Nadace. 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 2012 na tento účel. 

 

 

 

 



Nadace svatého Františka z Assisi 
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12. Zpráva auditora 

 

 

 

 


