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S Vaší pomocí pracujeme na přípravě 29. kontejneru pro nejchudší z chudých, o které pečuje 

řehole Misionářek lásky v Indii. Rádi bychom jej sestrám odeslali nejpozději v létě roku 2014.   

 

 

 

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. Při 

posledním soudu řekne svým věrným: „Pojďte, požehnaní mého Otce, vládněte královstvím, 

připraveným pro vás od ustavení 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 oděli jste mě; nemocen jsem byl, 

a navštívili jste mě; v žaláři jsem byl, a přišli jste ke mně.“  (Mt 25, 34-36) 

 
 

 

 

 



Nadace svatého Františka z Assisi 

 
 

3 

1. Úvodní slovo  

Vážení dárci, milí spolupracovníci a podporovatelé díla Matky Terezy, 

jako každoročně Vám předkládáme Výroční zprávu a v ní informace, jak jsme hospodařili s Vašimi 

prostředky, které jste nám svěřili na pomoc indickým nejubožejším. 

Díky Vaší pomoci jsme mohli odeslat do Kolkaty jeden velkoobjemový kontejner, plně naložený 12,6 

tunami zdravotnického materiálu v hodnotě 4 304 548,50 Kč. Děkujeme ze srdce všem, kteří jste se podíleli 

na jeho přípravě a odeslání ať už finanční pomocí, věcnými dary, osobní účastí na pracovních setkáních 

v Praze a Brně nebo obětováním svých modliteb, utrpení, nemocí a bolestí. Vaši lásku zde i na věčnosti 

odmění Bůh. 

Zakladatelka Misionářek lásky blahoslavená Matka Tereza má nyní mnohem více příležitostí, jak 

pomáhat z nebe svým nejmilejším a nejchudším, než za svého života. Má blízko k Bohu i k lidem, jak 

potřebným, tak i pomáhajícím. Její pomoc a ochranu živě pociťujeme. Za každý rok prožitý v lásce ke 

Kristovým nejpotřebnějším jsme k nebi blíže nejen věkem, ale i krásou duše. 

Máme radost z Vaší obětavosti. Těšíme se, že s Vámi můžeme i v roce 2014 spolupracovat k oslavě 

Boha konáním skutků tělesného i duchovního milosrdenství. „Buďte tedy milosrdní, jako milosrdný je i váš 

Otec.“ (Lk 6,36)  

  

Za správní radu Nadace svatého Františka z Assisi 

                                                                                       

                              Mgr. Dana Jarošová 

             předsedkyně správní rady Nadace                                                                                                         

 

 

 

 

 

Poděkování Misionářek lásky za 28. kontejner  

Výňatek z dopisu sestry Camilly, MC, který je plný vděčnosti za Vaše dary:   

NIRMALA SHISHU BHAVAN 

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

78 A. J. C. Bose Road 

Calcutta, India 700014 

2. února 2014 

Drahá Dano, Petro a přátelé z Nadace svatého Františka z Assisi, 

Pokoj, láska, radost našeho Pána Ježíše Krista ať je s Vámi po celý rok 2014! 

Díky za Váš e-mail z 22. ledna 2014. Byly jsme tak zaneprázdněné všemi našimi pracemi, že naše sestry 

neměly čas otevřít e-mail. Proto tedy zpožděná odpověď… 

Využívám této příležitosti a děkuji Vám a všem, kteří se zapojili do sbírání, nákupu i zabalení léků 

a zdravotnického materiálu, které jste poslali s takovou láskou. Představují pro nás velkou pomoc v našich 

domovech pro nemocné, umírající a opuštěné, trpící malomocenstvím, podvyživené a nemocné děti 

a dospělé, kteří navštěvují naše bezplatné ošetřovny. Jakmile dokončím přehled rozdělení zásilky, pošlu Vám 

jeho kopii. 

Nepotřebujeme toho více, abychom mohli být vděční. To, co potřebujeme, je být vděčnější za to, co už 

máme. Druzí vidí, co děláme, ale Bůh vidí, proč to děláme. Chudí a potřební jsou všude předmětem Boží 

lásky a péče, ale budou poznávat Jeho starostlivost lépe, když budeme hledat cesty ke sdílení lásky. A tak, 

moji drazí přátelé, Bůh je opravdu s Vámi se všemi, když připravujete zásilky těchto léků a zdravotnického 

materiálu pro naše chudé. 

Naše vděčnost je naší modlitbou o Boží požehnání pro Vás pro všechny po celý tento nový rok 2014. 

Vaše v Ježíši 

Sestra M. Camillus, M.C. 

                               

28. kontejner - Brno, 15. 7. 2013 
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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, kteří jsou ve společnosti 

přehlíženi, odsunováni na poslední místo, nebo jsou ze společnosti vylučováni. 

    

      

Správní rada: 

Předsedkyně:   Mgr. Dana Jarošová 

Členové:    Ing. David Cichra 

Mgr. Marta Kohoutková 

Mgr. Darina Kolesárová 

MVDr. Petr Kříž, Ph.D.  

Dozorčí rada: 
Předsedkyně:   RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. 

Členové:    Ing. Ivana Kolesárová 

Ing. Ján Sitko  

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.  Chudoba v Indii  

Indie je v novinách, v televizi i na internetu představována jako rychle se rozvíjející země jižní Asie 

s vlastním kosmickým výzkumem, rozvíjejícím se farmaceutickým a automobilovým průmyslem 

a rostoucím odvětvím počítačových technologií. Tento rozvoj se však dotýká jen poměrně malé skupiny 

obyvatel, zbytek žije v otřesných podmínkách hraničících s beznadějí a otroctvím. 

V Indii žije třetina nejchudších lidí světa.
1
 Počet Indů žijících v absolutní chudobě dosahoval v roce 

2010 400 milionů, tedy 32,7 % obyvatel Indie. Z každých 100 Indů jich téměř 69 žije s příjmem nižším než 

40 Kč na den a dalších 25 žije za méně než 80 Kč na den.
2
 Tato částka jim musí stačit na jídlo, ošacení, 

ubytování, lékařskou péči, dopravu do školy či zaměstnání.  

 

Ohrožení dětí 

Počet dětí trpících podvýživou je odhadován na 42,5 %.
3
 Okolo 49 % podvyživených dětí světa, 34 % 

nedostatečně vyvinutých a 46 % zanedbaných dětí světa žije v Indii. Nedostatečným vývojem (zakrnělostí) 

je postiženo 58 % dětí mladších 5 let.
4
 Zakrnělost je následek nízké porodní váhy dítěte, nedostatečné výživy 

a chudokrevnosti matky. Podvýživa je často spojená s výskytem celé řady nemocí, jako jsou průjmová 

onemocnění, malárie a spalničky.  

Lékařská péče o děti a matky je zcela nedostatečná, což se projevuje ve vysoké novorozenecké 

a kojenecké úmrtnosti. Více než polovina indických žen rodí doma ve velmi nehygienickém prostředí a bez 

pomoci vyškolených zdravotníků, což vede k infekcím a komplikacím. Na Indii připadá 29 procent všech 

novorozeneckých úmrtí na světě. Více než 300 000 dětí zemře každoročně během prvních 24 hodin 

po porodu.
5
 

 

Příčiny chudoby 

Chudoba v Indii má řadu různých příčin. Některé vyplývají z tradičního uspořádání společnosti –

přetrvávajícího kastovního systému (tj. rozdělení Indů do vrstev, které nemají stejný přístup ke vzdělání, 

práci, společenskému postavení. Toto nespravedlivé dělení má původ v indickém náboženství – hinduismu.) 

Další příčiny jsou výsledkem řady ekonomických reforem a rozsáhlého úplatkářství.  
Přestože byl kastovní systém oficiálně zrušen již před 64 lety, je hluboce zakořeněn ve smýšlení lidí 

a neoficiálně stále přetrvává a určuje tak fungování společnosti. Chudobou je, zvláště na venkově, nejvíce 

postižena nejníže postavená skupina v kastovním systému – tzv. nedotknutelní (dalité), kteří jsou vylučováni 

ze společnosti, zejména kvůli představě o jejich rituální nečistotě. Nesmějí se např. dotknout jídla osoby 

z vyšší vrstvy, neboť následkem kontaktu by mohlo dojít k znesvěcení jídla. Indický hinduismus, který věří 

v převtělování (duše se po smrti člověka převtělí do jiného tvora), také učí, že se člověk narodil jako dalita 

za trest za hříchy, kterých se dopustil ve svém minulém životě. Proto to společnost bere tak, že dalitovi není 

třeba pomáhat – musí si odtrpět své minulé hříchy. 
Ačkoliv podle zákona z r. 2009 je vzdělání právem všech dětí, mají dalité často velmi omezené 

možnosti. Jejich děti navštěvují státní školy, jejichž kvalita je mnohem nižší, než na soukromých placených 

školách. Často jsou nuceny sedět ve třídách odděleně od ostatních žáků, přičemž vyloučení z kolektivu jim 

znesnadňuje aktivní zapojení se do výuky. 

Dalité také těžko shánějí jakoukoliv práci. Ve společnosti jsou tradičně spojováni s tzv. nečistými 

povoláními, ke kterým jsou jako kasta předurčeni, jako je například odklízení mrtvých těl či uhynulých 

zvířat nebo čištění veřejných toalet. Ačkoliv ruční odstraňování výkalů bylo v r. 1993 zákonem zrušeno, je 

možné se s tímto povoláním v některých státech stále setkat.
6
 Pojí se s ním celá řada zdravotních komplikací 

v důsledku chybějících ochranných pomůcek jako jsou rukavice a masky. K hlavním zdravotním rizikům 

jsou řazeny zejména chudokrevnost, průjmová onemocnění, problémy se zažívacím ústrojím, onemocnění 

dýchacího ústrojí, kožní onemocnění, výskyt žloutenky a oční nemoci trachomu, která může vést až 

ke slepotě.
7
 

                                                                    
1
 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10003228/India-has-one-third-of-worlds-poorest-says-World-Bank.html 

2
 http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IND 

3
 http://www.nytimes.com/2009/03/13/world/asia/13malnutrition.html?_r=2& 

4
 http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j9SLwOtMSF1-

32cS1MGtNRs9YPPA?docId=CNG.7cbdd5e68a3767b04a77f6d5083fdf35.101 
5
 http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM-FULL-REPORT_2013.PDF 

6
 Voháňková M. (2011): Situace dalitů v Indii a úloha neziskových organizací při jejich emancipaci. KKSP, CMF, Univerzita Palackého 

v Olomouci, Bakalářská práce, 48s. 
7
 Human rights watch (2007). Hidden apartheid : Caste discrimination against India´s „untouchables“. New York. CHR & GJ and Human 

rights watch. http://www.chrgj.org/docs/IndiaCERDShadowReport.pdf 

http://www.nytimes.com/2009/03/13/world/asia/13malnutrition.html?_r=2&
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j9SLwOtMSF1-32cS1MGtNRs9YPPA?docId=CNG.7cbdd5e68a3767b04a77f6d5083fdf35.101
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j9SLwOtMSF1-32cS1MGtNRs9YPPA?docId=CNG.7cbdd5e68a3767b04a77f6d5083fdf35.101
http://www.chrgj.org/docs/IndiaCERDShadowReport.pdf
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Dítě po umělém potratu 

vysátím. 

 Do nebe volající diskriminace dalitů byla také zaznamenána při nedávných třech největších přírodních 

katastrofách, kdy jim byl odpírán přístup k humanitární pomoci. Při záchranných pracích po zemětřesení 

v Gudžarátu (r. 2001) dalité i muslimové neměli stejný přístup ke zdrojům pitné vody, elektřiny 

a provizornímu přístřeší jako vyšší kasty a žili v oddělených táborech.
8
 Po vlně tsunami, která zasáhla Indii 

v prosinci 2004, komunity postižených rybářů bránily dalitům využívat dočasných ubytování v komunitních 

centrech a chrámech a byl jim odpírán přístup i k pitné vodě v nádržích, které poskytl UNICEF, z obav, že 

by se jejich přítomností zařízení rituálně znečistila. Při záplavách v Biháru v roce 2008 lidé z vyšších kast 

žádali, aby dalité nebyli v dočasných táborech ze strachu, že bude toto místo jimi znečištěno
9
 a záchranné 

čluny buď zachraňovaly lidi z nižších kast jako poslední, anebo vůbec.
10

 Dále jsou dalité znevýhodněni 

v přístupu ke zdravotní péči, kdy se nezřídka stává, že nejsou přijati do nemocnice a pokud jsou přijati, 

nedostává se jim péče jako ostatním pacientům, neboť se jich lékaři nechtějí dotknout, aby se rituálně 

neznečistili.
11

 

K této skupině lidí patří třeba malý Amid, který každé ráno hledá obživu v odpadkovém kontejneru na 

předměstí Nového Dillí. I přes svůj smutný úděl je na tom ještě poměrně dobře. Žije totiž ve velkoměstě, kde 

jsou k nedotknutelným mnohem shovívavější než na venkově. I přesto je pro Amida a jeho rodinu obtížné 

vymanit se ze sociální pasti, do které je jejich původ uvrhl. „Chtěl bych chodit do školy jako ostatní děti 

a naučit se číst a psát,“ svěřuje se Amid smutně. Aby jeho rodina mohla vůbec přežít, musí chlapec hodně 

pracovat, což znamená hledat cokoli cenného v popelnicích. Na školu pak už nezbývá čas, natož peníze. Bez 

vzdělání má však Amid jen mizivou šanci na důstojný život v dospělosti.
12

 

Ekonomické reformy často zpřetrhaly hospodářské vazby ve společnosti. Po dlouhou dobu byla indická 

hospodářská politika určována státním plánováním a kontrolou hospodářství, posléze došlo k neuvážené 

liberalizaci, která obzvláště nepříznivě zasáhla venkov a celé zemědělství. Spolu s podporou pěstování 

technických plodin na úkor potravin došlo k růstu cen potravin, což rozšířilo hlad, který nejvíce zasáhl chudé 

venkovské obyvatelstvo. V roce 2007 měla průměrná venkovská rodina o 100 kg méně potravin než v roce 

1997. Nemožnost zajistit si obživu v zemědělství vede venkovské obyvatelstvo ke stěhování do slumů 

obklopujících velká města, čímž se celková situace ještě zhoršuje. Takové hospodářské reformy způsobily 

vysoký počet sebevražd zemědělců. Jen v letech 1997 - 2007 podle nejnižších odhadů spáchalo sebevraždu 

na 200 tisíc zemědělců.
13

   

Indie zavedla řadu různých programů na omezení chudoby. Jejich úspěšnost však je zásadním 

způsobem ovlivněna vysokou korupcí státní správy. Prostředky programů jsou rozkrádány a úspěch 

programů je velmi zveličován či dokonce vymýšlen. Peníze na vymýcení chudoby tak mizí v kapsách 

úředníků, aniž by se dostaly k těm, kdo je potřebují. Jedním z mála úspěšných řešení zůstávají 

činnosti četných nevládních neziskových organizací, či církevních a řeholních společenství (např. 

Misionářky lásky). 

4. Nejchudší z chudých zastupují Ježíše Krista 

Jsou to vyděděnci společnosti v pravém slova smyslu:  

 nenarozené děti usmrcované umělými potraty a také ti, kteří jsou 

usmrcováni eutanázií; je jim odcizeno základní lidské právo – 

právo na život, 

 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); tyto nemoci pro nedostatek peněz na léky 

a špatné hygienické podmínky v rozvojových zemí způsobují smrt 

mnoha dětí, 

 nemocní, starci a stařenky, kteří jsou bez sociálního zabezpečení, 

                                                                    
8 Human rights watch (2001). Caste discrimination: a global concern. http://www.hrw.org/legacy/reports/2001/globalcaste/ 
9
 Flood victims face caste discimination (2008). http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7610999.stm 

10
 Ramesh, R. (2008). India´s untouchables being denied flood relief, say aid agencies. 

http://www.guardian.co.uk/world/2008/sep/02/india.naturaldisasters 
11

 Human rights watch (2007). Hidden apartheid : Caste discrimination against India´s „untouchables“. New York. CHR & GJ and Human 

rights watch. http://www.chrgj.org/docs/IndiaCERDShadowReport.pdf 
12

 http://www.rozvojovka.cz/clanky/688-zivot-nedotknutelnych.htm 
13

 http://www.counterpunch.org/2009/02/12/the-largest-wave-of-suicides-in-history/ 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7610999.stm
http://www.guardian.co.uk/world/2008/sep/02/india.naturaldisasters
http://www.chrgj.org/docs/IndiaCERDShadowReport.pdf
http://www.rozvojovka.cz/clanky/688-zivot-nedotknutelnych.htm
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Indický venkov. 

Podvyživený 

chlapec. Ubohé příbytky v indickém Dharáví. 

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, 

 duchovně osamocení, hledající Boha a smysl života, 

 další Kristovi nejmenší. 

                                                                                                                                                                         

Podobenství o boháči a chudém Lazarovi  

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

ležel jeden žebrák, jménem Lazar, plný vředů. Rád by se byl nasytil drobty, které padaly se stolu boháčova, 

(ale nikdo mu je nedával). Ba i psi přicházeli a lízali mu vředy.“  

„Ten žebrák zemřel a byl donesen anděly do lůna Abrahámova. Také boháč zemřel a byl pohřben. Když 

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

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

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

v tvém životě, a Lazaru zle. Nyní pak on se zde těší, ty se však trápíš. A mimo to je mezi námi a vámi 

stanovena veliká propast, aby nemohli přijít odtud k vám, ani odtamtud sem ti, kteří by chtěli.‘ I řekl: 

‚Prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do domu mého otce, neboť mám pět bratrů, ať jim vážně domluví, aby 
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také oni nepřišli do tohoto místa trápení.‘ Ale Abrahám mu řekl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ty ať 

poslouchají!‘ On však pravil: ‚Ne, otče Abraháme! Ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘ 

Tu mu řekl: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, neuvěří, i kdyby někdo z mrtvých vstal.‘ “   (Lk 16,19-31) 

Pokoušíme se změnou politických a hospodářských systémů vytvořit společnost, ve které by byla 

rovnost v jídle, bydlení, oblékání, zábavě i v odpočinku. Ale čím více se v celém světě o to snažíme, tím 

nápadněji v něm narůstá rozdíl mezi těmi, kteří denně bohatě hodují, a těmi, kteří ve své bezmocnosti čekají 

na drobečky z jejich stolů.  

A tyto rozdíly jsou příliš velké a časté, než aby se daly popřít. 

Ježíš Kristus nám tady představil boháče a chudého ve dvou opačných polohách. Nejprve je boháč 

v pozemském ráji a chudý Lazar v pozemském pekle. Potom je ve věčném pekle boháč a Lazar šťastný 

v lůně Abrahámově. 

Evangelium nevzpomíná, že by se boháč dostal na místo muk pro nějakou nemravnost, krádež, podvod 

nebo vraždu.  

Dostal se tam – podle tohoto podobenství – jednoduše proto, že dokázal být bohatý vedle chudého bez 

toho, aby dbal o vyrovnání sociálního rozdílu.  

Podle Božího právního pořádku je tedy trestné být boháčem mezi chudými a hanebné mít ve štěstí sólo.  

Jestliže jsme lidé a křesťané, nemůžeme s chutí hodovat, jestliže přitom na nás hledí něčí hladové oči.  

Nemůžeme se oblékat nad poměry, kde jiní nemají, čím přikrýt svoji nahotu.  

Nemůžeme vlastnit neobydlené domy, jestliže jsou takoví, kteří nemají, kde hlavu složit.  

A Amerika rozhodně nemůže vydat za jediný rok (1967) 530 milionů dolarů na konzervované potraviny 

pro psy (v roce 2007 desítky miliard dolarů)
14

 a 125 milionů pro kočky, jestliže v Indii a v Číně trpí děti 

podvýživou a umírají hlady proto, že jim právě tyto dolary chybějí.  

Vidíme někoho v bídě a možná si řekneme: „Hraje karty a pije. Když bude pracovat a šetřit, bude mít 

jako já …“ 

Všimněme si, že jsme tím, nechtíc, přiznali svoje další bohatství. To duchovní … 

Liším se od jiných dobrou výchovou, nepropíjím, nemrhám. Snažím se, a proto mám. Dobře, 

v pořádku. Ale co jsem udělal, aby i oni byli takoví a měli také, co potřebují? 

Církev se už tisíciletí snaží mravně pozdvihnout jednotlivce i společnost, a tím je i hmotně zabezpečit 

… Kdy, jak a čím jsem podpořil tento její velký záměr? Nejsem duchovní zbohatlík, který má své poklady 

pro sebe a na Lazary ani nehledí?  

A to, že znám Ježíše Krista jako cestu k časnému pokoji i věčnému štěstí, že poslouchám jeho 

Evangelium a ve Svátosti přijímám jeho samého, že patřím do Boží rodiny, do jeho Církve, to je další – a lze 

říci – největší moje bohatství … 

Ale kolik mám přitom kolem sebe takových, kterým se nedostalo nic, nebo téměř nic z toho, co já 

v tomto ohledu vlastním? 

Nezapomeňme, a zvláště v tomto případě, že boháč z podobenství si zasloužil peklo jen za to, že byl 

boháčem mezi nuznými.  

Bratře, sestro, podívejme se na sebe, jak bydlíme, jak jsme oblečeni, nasyceni … Podívejme se, jak 

jsme vychováni a vzděláni, jak jsme vybaveni do života postavením, přáteli, vlivem, protekcí … 

Jak jsme obsluhováni Církví, stále zásobováni přiměřenou stravou Božího slova a eucharistického 

chleba … A potom se podívejme okolo, na nevytopené byty, příliš skromné kuchyně, prázdné žaludky 

a ještě prázdnější peněženky, neoblečené a nevychované děti, kterým nemá kdo podat drobečky, padající 

z hmotně i duchovně bohatých stolů.  

A nezapomeňme, že toto vidět a nic proti tomu nepodniknout, se podle Božího řádu trestá nejvyšší 

sazbou – doživotím v mukách.  

Jestliže toto Kristovo podobenství poslouchalo srdce, ruce rozhodně nezůstanou nečinné.  

Zdroj: A. Faudenom. Počuli sme slovo Pánovo. Slovenský ústav Cyrila a Metoda, Rím 1977, str. 822-826  

                                                                    
14 Doplňujeme údaje z novějších statistik: V USA se na pejsky utratí desítky miliard dolarů. Zdroj: Kho, N.D.: Pets in America have 

$40 billion spent on them by doting owners, 10. 10. 2007, http://www.sfgate.com/cgi-

bin/article.cgi?file=/c/a/2007/10/10/MNNFS8O0V.DTL 

Pro srovnání doplňujeme, jaké jsou výdaje českých majitelů domácích mazlíčků: „Podle posledního průzkumu společnosti GfK Češi 

v roce 2012 jen za krmivo a hygienické potřeby pro psy a kočky utratili přes pět miliard korun. Téměř stejnou částku pak 

v obchodech nechali za chovatelské potřeby.“ Zdroj: Vojtěch Janda: Miliony na vodítku aneb Když se má zvíře lépe než člověk, 29. 

3. 2014, http://praha.5plus2.cz/luxus-pro-zvirata-034-/prahar.aspx?c=A140328_211102_ppd-prahar_p2vja 

 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2007/10/10/MNNFS8O0V.DTL
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2007/10/10/MNNFS8O0V.DTL
http://praha.5plus2.cz/luxus-pro-zvirata-034-/prahar.aspx?c=A140328_211102_ppd-prahar_p2vja
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5. Indické Misionářky lásky Matky Terezy - spolehlivé zprostředkovatelky Vaší 

a naší pomoci nejchudším 

Dvacet osm kontejnerových zásilek naplněných zdravotnickým materiálem, které jsme v průběhu 15 let 

mohli odeslat pro nejchudší z chudých, bylo určeno kongregaci sester a bratří Misionářek a Misionářů lásky.  

V roce 1948 ji v Kolkatě založila Matka Tereza a dnes čítá více než 5 000 sester, bratří a kněží.  

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

Kongregace má vynikající zakladatelku, která byla roku 2003 prohlášená za blahoslavenou. Vaši pomoc 

sestry a bratři rozdělují s největší láskou a s největšími zkušenostmi získanými za 65 let 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)  

Matka Tereza nás učí
15

 

O Domově umírajících 

„Pomáháme chudým umírat s Bohem. Pomáháme jim prosit Boha 

za odpuštění. To je záležitost člověka, který umírá, a Boha. Nikoho 

jiného. Nikdo jiný nemá právo vstupovat. Pomáháme jim nalézt mír, 

protože nejdůležitější je zemřít v pokoji s Bohem. Žijeme, aby oni 

mohli zemřít a odejít tak, jak věří, ať už jsou to hinduisté, muslimové, 

buddhisté, křesťané nebo jakékoli jiné víry.  

Zpočátku jsme nebyly přijímány, měly jsme obrovské těžkosti. 

Dlouhou dobu chodili mladí lidé, vyhrožovali a demolovali, co se dalo. 

Naši chudí byli vystrašeni. Jednou jsem mladým řekla: ,Jestliže mě 

chcete zabít, udělejte to, půjdu rovnou do nebe. Musíte však přestat 

s těmito nesmysly. Tak to dál nejde.‘ O něco později to skončilo a byl 

klid.“ 

O utrpení  

„Bez našeho utrpení by naše činnost byla pouze sociální prací, 

která by byla velice dobrá a užitečná, ale která by nebyla vázána 

na Ježíše Krista a ani by neměla podíl na vykoupení. Ježíš nám chtěl pomoci tím, že přijal náš život, naši 

osamělost, agónii a smrt. Pouze tím, že se stal jedním z nás, nás vykoupil. Zvolily jsme totéž; celá osamělost 

chudých lidí, nejen jejich materiální, nýbrž i duchovní bída, musí být vykoupena a my se musíme na tom 

podílet tím, že se staneme jedněmi z nich, že jim přineseme Boha a je samotné Bohu.“ 

O  chudých 

„Chudí jsou obdivuhodní lidé. Jednoho večera jsme šly ven a posbíraly jsme čtyři osoby z ulice. Jedna 

z nich byla ve velmi špatném stavu. Řekla jsem sestrám: ,Vy se postarejte o ty tři ostatní, já si vezmu 

na starost tuto ženu.‘ Pak jsem pro ni udělala všechno, co jsem ve své lásce mohla. Uložila jsem ji opatrně 

na lůžko a její tvář se rozzářila nádherným úsměvem. Vzala mě za ruku a řekla jen dvě slova: ,Děkuji vám,‘ 

a zemřela.“
16

 

„Jednoho dne jsem chodila po ulicích Londýna, když tu jsem spatřila na ulici sedět sehnutého sešlého 

člověka. Vypadal velmi osaměle a opuštěně. Požádal mě, abych se k němu sklonila. Zastavila jsem se tedy, 

vzala jsem ho za ruku a potřásla jí. Zeptala jsem se ho, jak se mu daří. – Moje ruka bývá vždy velmi teplá. – 

Vzhlédl ke mně a řekl: ,Ach, po tak dlouhé době cítím teplo lidské ruky; po tak dlouhé době!‘ Jeho oči se 

                                                                    
15 Malcolm Muggeridge: Něco krásného pro Boha.  
16 Matka Tereza, myšlenky na každý den. Angelo Devananda, MC 

 

Matka Tereza v Římě, r. 1997 
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rozzářily a celý se napřímil… Jen ta trocha tepla lidské ruky vnesla radost do jeho života. To je třeba zakusit. 

Musíte mít široce otevřené oči a jednat také tak.“ 

„Naše sestry pracují také v Austrálii. Chodíme do domů chudých lidí, kde uklízíme a děláme všechny 

ostatní práce, které jsou právě potřeba. Jednou jsem přišla do domu nějakého muže a zeptala se ho, zda mohu 

uklidit jeho dům. Řekl: ,Je mi dobře.‘ A já řekla: ,Bude vám ještě lépe, když mi to dovolíte udělat.‘ Dovolil 

mi tedy uklidit svůj dům. Při úklidu jsem našla v rohu jeho pokoje velikou lampu plnou špíny. Zeptala jsem 

se ho: ,Vy nerozsvěcujete tu lampu?‘ Řekl: ,Pro koho? Už léta ke mně nikdo nepřišel.‘ Zeptala jsem se tedy: 

,Rozsvítíte tu lampu, jestliže k vám přijdou sestry?‘ Přitakal. Vyčistila jsem tu lampu a sestry začaly chodit 

do jeho domu. Lampa vždy svítila. Úplně jsem na něho zapomněla. Po dvou letech jsem dostala vzkaz: 

,Řekněte mé přítelkyni, že světlo, které rozsvítila v mém životě, stále svítí.‘‘ 

O duchovní chudobě 

„Nikdy nezapomenu na zkušenost, kterou jsem udělala při 

návštěvě jednoho domova, v němž pečovali o staré lidi. Byli to rodiče 

dětí, které je sem umístily a zapomněly na ně. Viděla jsem, že ti lidé 

mají všechno, co potřebují. Byli obklopeni krásnými věcmi, ale všichni 

se dívali ke dveřím. Ani u jednoho jsem neviděla na tváři úsměv. 

Obrátila jsem se na zdravotní sestru s otázkou: ,Čím to je, že se všichni 

tito lidé dívají stále ke dveřím, a že se neusmívají, ačkoliv jim nic 

nechybí? Jsem zvyklá vidět úsměv na tvářích našich chudých, dokonce 

s úsměvem i umírají.“ Odpověděla: ,Tak je to téměř stále. Čekají 

a doufají, že je přijde syn nebo dcera navštívit.‘ Trpí, protože na ně 

zapomněli. Zde je třeba lásky. Tento druh chudoby vstupuje i do našich 

vlastních domovů. I tam může být nedostatek lásky. Možná, že máme 

ve vlastní rodině někoho, kdo se cítí opuštěný, kdo je nemocný, kdo má 

starosti – to vše mu ztěžuje život. Máme na ně čas? Jsme ochotni je vyslechnout?“     

Byl jsem nemocen a ošetřili jste mě 

„Jedna sestra mi vyprávěla, že spolu s několika dalšími sestrami sebraly před několika dny na ulicích 

Bombaje muže a přinesly ho domů. Dostaly jsme velikou budovu, kterou jsme upravily na dům 

pro umírající. Tam jej tedy sestry přinesly a postaraly se o něj s velkou láskou a úctou. Ihned zpozorovaly 

rozpadávající se tkáň na jeho zádech. Když ho umyly a položily do postele, sestra mi řekla, že neviděla ještě 

nikdy takový výraz štěstí jako na tváři toho muže. Zeptala jsem se jí: ,Co jsi cítila, když jsi odstraňovala ty 

červy z jeho těla?‘ Podívala se na mne a řekla: ,Ještě nikdy jsem nepocítila Kristovu přítomnost, nikdy jsem 

opravdově nevěřila Ježíšovým slovům: Byl jsem nemocen a ošetřili jste mne! Ale zde byl Ježíš přítomen a já 

jsem to poznala podle tváře toho muže.‘ To je Boží dar.“ 

Apoštolka nežádoucích 

(výňatek z dopisu určeného spolupracovníkům) 

„Nejtěžší nemocí dneška není malomocenství a tuberkulóza, ale spíše pocit nechtěnosti a opuštěnosti ode 

 všech. Největším zlem je nedostatek lásky a dobročinnosti, velká lhostejnost k bližnímu, který žije na okraji 

společnosti a je ohrožen vykořisťováním, vydíráním, chudobou a nemocí. 

Jedině v nebi se dozvíme, jak mnoho jsme dlužni chudým za to, že nám pomohli lépe milovat Boha.“  

 

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, 
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 o umírající – nemocné, 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.  

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. 

 

Moc lásky Matky Terezy - rozhovor se sestrou Gilbertou, Misionářkou lásky 

         Sestra Marie Gilberta vstoupila k Misionářkám lásky v roce 1965. Žila mnoho let v Latinské Americe 

a než se stala regionální představenou, pracovala 8 let v Kolkatě; v domě, kde probíhá výchova mladých 

sester.   

Sestra Gilberta říká: „Jsem svědkyní velké úcty k životu, kterou Matka Tereza inspirovala. Každý den 

přichází množství manželských párů do našich domovů s přáním adoptovat si opuštěné děti. Tyto páry 

trpělivě čekají, dokud není celý proces hotov a všechny dokumenty připraveny. Tito lidé následují její učení: 

,bojujte proti potratu adopcí.‘ Bohužel víme, že existuje kultura smrti, ale zde je vidět naopak spíše velká 

úcta k životu. 

Jak je odkaz Matky Terezy důležitý pro dnešní svět? 

Naše zakladatelka blahoslavená Tereza z Kolkaty hovořila o lásce s láskou. Matka vždy nabízela lásku 

a naději těm nejvíce znevýhodněným. Její život byl spojením prostoty, oběti a síly ve službě druhým. Jejím 

heslem bylo sloužit nejchudším z chudých, její cesta „utišení Ježíšovy žízně“.  

Jak mezi vámi žije její charisma? 

Matka Tereza zasvětila svůj život přinášení naděje zoufajícím, přikryla je láskou. I nyní se my, 

Misionářky lásky, dáváme do služby nejchudším z chudých, abychom utišily Ježíšovu žízeň. Nejsme sociální 

pracovnice. Dnes jsou chudí jak ti, kdo postrádají hmotné statky, tak i ti, kdo strádají na duchu. Naším 

posláním je sloužit oběma skupinám s láskou. Matka Tereza to vyjádřila velmi jasně: „Nezáleží na velikosti 

našich skutků, ale na lásce, kterou vkládáme do toho, co konáme.“ Do našeho domu Asha Dan (Dar naděje) 

v Byculle, v centru Bombaje, jsou každý den přinášeni umírající z ulic. Tak i nejchudším z chudých je dána 

šance zakusit důstojnost skrze lásku. Mnozí strávili mnoho let na ulici, zatímco další – muži a ženy – byli 

zanecháni na ulici svými příbuznými, neboť jsou v konečné fázi smrtelné choroby… sloužíme jim s radostí 

a s úsměvem. A to vše díky učení Matky Terezy. Mnoho trpěli tělesně i duševně nezájmem, jakož 

i naprostou chudobou, ale zde umírají zahrnuti láskou.  
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Zakusila jste někdy při své službě pronásledování nebo nepřátelství? 

Kdekoli jsem byla, vždycky jsem byla přijata přátelsky, ale vím, že na některých místech, bohužel, není 

naší misi porozuměno a setkává se s nepřátelstvím. Naše sestry ovšem – anebo spíše Matku Terezu – lze  

poznat nejen podle jednoduchého sárí s modrými pruhy, ale především podle toho, že se staráme o staré, 

nemocné, opuštěné, umírající a nemilované.  

Máte nová povolání? Inspiruje Matka Tereza stále? 

Misionářky lásky mají nová povolání. Byla jsem posledních osm let ve formačním domě a z milosti 

Boží tam mnoho dívek řeklo „ano“ Božímu volání. Charisma služby a obětování Matky Terezy vede mnoho 

dívek k odevzdání svých životů službě ostatním. Vedle povolání přicházejí lidé ze všech společenských 

vrstev do Domu Matky Terezy, aby se modlili u jejího hrobu. Nadto stovky nadšených dobrovolníků, kteří 

jsou osloveni tím, co četli nebo viděli nebo slyšeli o Matce Tereze a jejím díle, přicházejí z celého světa, aby 

sloužili v různých domech sester. A sloužíce celým svým srdcem nacházejí smysl svého bytí a spolu s ním 

radost a mír ve svých životech a vracejí se zpátky pokornější díky moci lásky.  

Zdroj: http://www.asianews.it/news-en/Mother-Teresa:-the-power-of-love-almost-100-years-after-her-birth-

15999.html, zkráceno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pomoc Nadace svatého Františka z Assisi nejubožejším v roce 2013 

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

kongregaci Misionářky 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, provoz internetových stránek Nadace. 

 

Pravidelná setkávání spolupracovníků Nadace  

Pořádali jsme je v Brně a v Praze. Na setkáních jsme čistili a opravovali zdravotnické pomůcky - berle, 

francouzské hole, invalidní vozíky; pro dárce jsme připravovali děkovné dopisy a informační materiály 

Nadace. Uvádíme zde informace o místu a čase těchto pracovních setkání, pokud byste měli zájem a chuť se  

k naší práci 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.  

http://www.asianews.it/news-en/Mother-Teresa:-the-power-of-love-almost-100-years-after-her-birth-15999.html
http://www.asianews.it/news-en/Mother-Teresa:-the-power-of-love-almost-100-years-after-her-birth-15999.html
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Odeslání 28. kontejnerové zásilky 

V roce 2013 jsme odeslali do Kolkaty 1 velkoobjemový kontejner s  12,6 tunami zdravotnického 

materiálu v celkové hodnotě  4 304 548,50 Kč. 

V noci 14. 7. jsme zahájili nakládku obvazového materiálu ve firmě Batist Medical a.s. v Červeném 

Kostelci a pokračovali druhý den v Brně nakládáním léků, léčiv, dalšího obvazového materiálu, 

mechanických invalidních vozíčků a věcných darů. Po naplnění byl kontejner převezen na brněnskou celnici. 

Po celním odbavení a zaplombování byl přepraven do německého přístavu Hamburku a 21.července  

naloděn na loď „APL QINGDAO“ korejské lodní společnosti HYUNDAI Merchant Marine. Plavba lodi 

do Kolkaty se uskutečnila přes transitport v Singapuru; Misionářky lásky převzaly kontejner v kolkatském 

přístavu 3. října 2013.  Do kontejneru jsme naložili:  

Léky a léčiva  - 25 000 tablet antibiotik, 160 000 tablet léků proti bolesti Panadol, Veral a 

Ibuprofen,  852 000 tablet vitaminového preparátu ABC multivitamin, 32 400 tablet B komplex mitte, 

100 800  šumivých tablet Calcia neo, eff., 1 500 kg hroznového cukru Glukopur, 360 l dezinfekce do ran 

Betadine a 8 800 tub masti Betadine za 1 784 855 Kč;  

Obvazový a zdravotnický materiál (gázu, obvazy, pružná obinadla, vatu), dále 11 mechanických 

invalidních vozíčků, 2 000 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice a další celkem 

za 2 519 693,50 Kč.  

Protože jsme nakupovali od osvědčených a vyzkoušených výrobců, ušetřili jsme na pořizovacích 

nákladech cca 3 300 000 Kč. 

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

malomocné věnovali organizace i soukromí dárci 59 párů dřevěných a francouzských berlí, 21 chodítek 

a jeden invalidní vozík. Maminky darovaly pro opuštěné kojence 68 kojeneckých lahví s náhradními 

savičkami. Hodnota věcných darů dosáhla 21 500 Kč. Ihned jsme začali s přípravou dalšího, 29. kontejneru, 

který bude na přání sester opět naložen zdravotnickým materiálem.  
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Kruhový graf znázorňuje podíl jednotlivých druhů zdravotnického materiálu na celkové finanční 

hodnotě 28. kontejneru 

 
Vaše dary byly rozděleny do 44 středisek pro malomocné, které Misionářky lásky provozují v 9 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. 

  

Dary od dobrodinců                    

(invalidní vozíky, berle,                               

kojenecké lahve …) Dezinfekce do ran                                

(roztok a masti) 

Hroznový cukr 

Hydrofilní obvazy 

Infúzní soupravy 

Injekční jehly a stříkačky 
Kalcium 

Léky 

Multivitamíny 

Nesterilní gáza 

Obvazová vata 

Operační rukavice 

Samolepící                                            

fixace 

Sterilní gáza                                          

a tampony 

Fixační obvazy                                            

a prubany 
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     Pomoc dopravená kontejnery v letech 1999 až 2013  

Pořadí  

kontejneru 

Datum 

vypravení z Brna 

Hodnota darů  

 (Kč) 

Hmotnost naložených 

darů (tun) 
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 

28. 15. 7. 2013 4 304 549 12,6 3. 10. 2013 

Celkem   80 552 359 301,8 1999 - 2013 

 

Dárci ze Slovenské republiky 

Naši přátelé a spolupracovníci na Slovensku shromáždili za rok 2013 úctyhodný finanční obnos 

269 442,- Kč. Jsme jim vděčni za jejich dlouholetou spolupráci a věříme, že je náš dobrý Bůh štědře odmění 

za jejich vytrvalou obětavost zde na zemi a jednou na věčnosti. 

 

7. Ochrana života od početí do přirozené smrti 

Nadace ji uskutečňuje: 

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

dítěte, 

♠  seznamováním lidí dobré vůle s učením katolické Církve o povinnosti chránit 

život člověka od okamžiku početí, 

♠ osvětovou činností (vzdělávací vývěsky, příprava a distribuce informačních 

materiálů, přednáškový program), 

♠  finanční podporou projektů zachraňujících nenarozené děti před umělým 

potratem, čerpanou z úročeného příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF),  

V ČR může přijít ročně o život až 14, 4 milionů nenarozených dětí, které jsou 

usmrcovány chirurgickými potraty a falešnými „antikoncepčními“ prostředky. 

Denně je tak usmrceno až  39 444 nenarozených chlapečků a děvčátek. 

Nenarozené dítě 

staré osm týdnů. 
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Metoda usmrcení  Počet uživatelek 

metody 

Počet potracených dětí  

falešné „antikoncepční“ hormonální prostředky 

s potratovým účinkem (pilulky, náplasti, tyčinka, 

injekce, vaginální kroužek) 

 1 087 979  cca 2 176 000 až 11 968 000   

nitroděložní tělíska 184 959  cca 2 405 000 

chirurgický potrat - 23 979      

prostředky po styku  - úmysl zabíjet, počet utajován 

proces umělého oplodnění (IVF), výzkumy - počet utajován 

Celkem potracených dětí  2 202 384 až 14 396 979 

 Počty dětí, potracených falešnou antikoncepcí, jsou vypočteny na základě údajů australského 

farmaceutického konzultanta Johna Wilkse, B. Pharm., MPS, AACPA, MHPA. 

 

Katolická Církev chrání lidský život od početí do přirozené smrti 

Výňatek z promluvy papeže Františka na 10. mezinárodní konferenci katolických porodníků 

a gyneokologů.  
„Rozšířené smýšlení užitečnosti a s ní spojená „kultura vyřazování“, které dnes zotročují srdce a rozum 

mnoha lidí, má vysoké náklady. Požaduje, abychom odstranili lidské 

bytosti, zejména ty, které jsou fyzicky nebo sociálně nejslabší. Naší 

odpovědí na toto smýšlení je rozhodné a neváhající přitakání životu. 

„Prvotním právem lidské bytosti je její život. Člověk má také další dobra, 

z nichž některá jsou cennější, avšak život je základním statkem 

a podmínkou všech ostatních.“ (Kongregace pro nauku víry, Deklarace 

o vyvolaném potratu, 18. 11. 1974, 11).  Věci mají nějakou cenu a jsou 

prodejné, avšak lidé mají důstojnost. Jejich hodnota je vyšší než hodnota 

věcí a není na prodej. Mnohokrát se však ocitáme v situacích, kdy vidíme, 

že to, co stojí nejméně, je právě život člověka. Z tohoto důvodu se lidský 

život v poslední době stal skutečnou prioritou církevní nauky. Církev 

upozorňuje zejména na bezbranný život – tedy na postižené, nemocné, 

nenarozené děti, malé děti a staré lidi.  

V křehkosti lidského bytí má každý z nás rozpoznat tvář Pána, který  

 ve svém lidském těle zakoušel lhostejnost a samotu, k níž často 

odsuzujeme ty nejchudší z nás, jak v rozvojových zemích, tak 

v blahobytných společnostech. Každé nenarozené dítě, které je 

nespravedlivě odsouzeno k potratu, má tvář Ježíše Krista, tvář Pána, jenž ještě před narozením a potom ihned 

po něm zakouší odmítnutí světa. A také každý starý člověk, byť nemocný nebo na konci svých dní, v sobě 

nese Kristovu tvář. Není možné je odepsat, tak, jak nám to navrhuje „kultura vyřazování“. Nelze je vyřadit! 

Drazí přátelé lékaři, vy, kteří jste povoláni, abyste pečovali o lidský život v jeho počáteční fázi, svými 

slovy a skutky všem lidem připomínejte, že je tento život v každé své fázi a v každém věku posvátný a že je 

vždy kvalitní. A to nikoliv pouze z hlediska víry, nýbrž z vědeckých a rozumových důvodů! Neexistuje 

lidský život, který by byl posvátnější či kvalitativně významnější než druhý. Důvěryhodnost zdravotního 

systému se nepoměřuje jenom jeho účinností, nýbrž hlavně jeho ohledem a láskou vůči lidem, jejichž život je 

vždy posvátný a nedotknutelný. 

Nezanedbávejte nikdy modlitbu k Pánu Bohu a Panně Marii, abyste měli sílu vykonávat dobře svou práci 

a s odvahou svědčit o „Evangeliu života“. S odvahou, ano? Dnes je totiž zapotřebí odvahy. Mnohokrát vám 

děkuji.“  
Zdroj: Rádio Vatikán, internetová adresa http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18871 
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Televizní štáb NBC přijel do Kolkaty natočit interview s Matkou Terezou a vytvořit dokumentární film 

o jejím každodenním životě. Novinář a kameraman ji doprovázeli na každodenní pochůzce městem, i když 

se, jako obyčejně, vydala přehrabovat obrovské hromady odpadků. Matka Tereza věděla, že na tato 

páchnoucí místa poznamenaná rozkladem, kam opuštění lidé, toulaví psi, kočky a myši chodí v zoufalství 
                                                                    
17 Renzo Allegri, Matka chudých, 1996, str. 7 - 8 

Papež František žehná 
matce i dítěti. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18871
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hledat něco k snědku, jsou často pohazovány i „odpadky“ lidství: nevinná stvoření, kterým byl odepřen 

dar života. Matka Tereza už jich zachránila mnoho. Proto bylo toto hrůzné místo její pravidelnou 

a povinnou zastávkou. 

Vyhrnula si rukávy, jak to při práci dělává, a mozolnatýma rukama začala prohrabovat ohavnou špínu, 

z níž se člověku zvedal žaludek. Kameraman s novinářem zhnuseně postávali 

za ní s maskou na ústech, aby se chránili před zápachem a nákazami.  

Najednou její ruce něco zachytily. Z hnijících odpadků vytáhla malý 

uzlíček: tělíčko novorozence, špinavé, potřísněné krví, se zavřenýma očima  

a dosud neodstřiženou pupeční šňůrou. Bleskově, a přitom s okouzlující něhou 

začala v té maličké bytůstce křísit život. Třásla jí, energicky ji masírovala. 

Dokonce se pustila i do dýchání z úst do úst, ale miminko nereagovalo, zdálo se, 

že je s ním konec. „Možná je lepší ho nechat umřít,“ poznamenal novinář. 

Matka Tereza po něm vrhla spalující pohled: „Ne!“ vykřikla, „je ještě živé, 

a všechno, co je živé, je náš bližní, je to Bůh!“ S novou silou se vrátila ke svému 

zoufalému úsilí a miminko se za pár okamžiků rozkřičelo. S radostným 

zvoláním si ho přitiskla k srdci a odnesla domů. Bylo zachráněno! Žilo!    

 

Pomoc Nadace ohroženým nenarozeným dětem 

1. Osvěta  

a/ 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 

obtíže vybojovaly, svědectví početných rodin, morální nedovolenost potratů, umělého oplodnění, potratové 

antikoncepce a eutanázie, příklady maminek, které daly přednost životu dítěte před svým atd.  

b/  nabídka letáků, fotografií, filmů 

Nabízeli jsme letáky dokumentující vývoj a růst dítěte před porodem a způsoby umělých potratů, 

příběhy těhotných maminek v tísni, letáky o falešné potratové antikoncepci, letáky nabízející pomoc  

matkám, leták vysvětlující potraty spojené s umělým oplodněním. Od pěti vývěsek, umístěných v léčebném 

zařízení a v kostelech v Brně a Lázních Bohdaneč, si mohou zájemci letáky zdarma odebírat. 

V roce 2013 jsme poskytli 586 letáčků „Aby se mohli narodit – hovoří doktor Diamond“, 664 letáčků 

„Pod falešným názvem ,antikoncepce‘ se skrývá usmrcování nenarozených dětí“, 143 letáčků „Umělé 

oplodnění“, 118 letáčků „Život je dar“, 625 letáčků „Nabídka pomoci těhotným matkám v tísni“, 277 

fotografií a 45 novén ke svaté Gianně Beretti Mollové, 73 fotografií blahoslavené Matky Terezy, 1 ks DVD 

„Láska je volba“ o sv. Gianně B. Mollové. 

 

c/ 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. 
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2. Proč usmrcují hormonální „antikoncepce“, nitroděložní tělíska a umělé oplodnění miliony a 

ve světovém měřítku miliardy dětí ročně? Chirurgické potraty a jejich následky. 

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

4. Jak řešit sociální, zdravotní nebo jinou tíseň (mimoděložní těhotenství,…). Příklady matek, které 

podstoupily tvrdý boj za život dítěte. Jak lékaři - 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. 

 

2. Konkrétní pomoc těhotným matkám v tísni, 

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

jsou k potratu donucovány psychickým nebo fyzickým nátlakem, nebo nepravdivými informacemi 

potratářů. 

Co např. pomáháme křesťansky řešit  

♥   v  bytové tísni pomůžeme najít vhodné ubytování, 

♥   matce s nedokončeným vzděláním poradíme či vyjednáme dokončení studia,  

♥   při fyzickém nebo psychickém nátlaku pomůžeme najít bezpečné ubytování, 

♥   při potřebě utajit těhotenství a porod poradíme a pomůžeme jednat,                                                                                                                                                                                                             

♥  při rizikovém těhotenství pomůžeme najít schopného a čestného lékaře,  

     který bude stejně intenzivně pečovat o matku i dítě,                      

♥   v případě nemožnosti dítě vychovávat je pomůžeme svěřit do adopce. 

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

 

Příspěvek z Nadačního investičního fondu (NIF) na projekty, zaměřené na prevenci umělého potratu 

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. 2012 do 31. 12. 2012 byl 39 218,93 Kč. 22 000,- Kč z této částky bylo 

rozděleno v 16. kole. Zbytku, tj. 17 218,93 Kč bylo použito na minimální mzdu zaměstnankyně 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 s tématem ochrany 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); 

mailto:nenarozeny.zivot@centrum.cz
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- 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 2013 

Organizace Projekt Kč Účel 

Charita Český Těšín Zlepšení služeb určených 

budoucím maminkám 

7 000,- Kč Pračka a ložní prádlo pro 

novorozence 

Občanské sdružení Babybox pro 

odložené děti - Statim 

Babybox 8 000,- Kč Náklady na výrobu 

babyboxu  

DCH Brno, Oblastní charita 

Blansko 

Pramen svaté Máří 

Magdalény 

7 000,- Kč Pračka a židle 

Celkem za 16. kolo  22 000,- 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. Usilujme společně o to, abychom si  

všichni mohli zasloužit nebe konáním skutků 

tělesného i duchovního milosrdenství. „Blahoslavení 

milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mk 5, 3) 

a/ V roce 2013 jsme pokračovali ve vydávání 

informačního časopisu pro dárce, spolupracovníky a 

podporovatele díla Matky Terezy „Občasník Nadace 

sv. Františka z Assisi“.  Vydali jsme dvě čísla: č. 19 - 

leden 2012, č. 20 – prosinec 2013.  

Obsah časopisu má ustálenou podobu – aktuální činnost Nadace, povzbuzení z Evangelia, od církevních 

učitelů a světců ke konání skutků tělesného i duchovního milosrdenství, ochrana počínajícího a končícího 

lidského života, možnosti spolupráce s námi. Poštou, e-mailem a osobním odběrem v rámci přednášek jsme 

nabídli 545 kusů Občasníků. Dosud vydaná čísla si můžete stáhnout z našich internetových stránek 

na adrese:  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: pět vývěsních tabulí se nachází v katolických kostelech a šest 

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

místech z materiálů, které Vám poskytneme. 

c/ Uspořádali jsme 8 přednášek o životě a díle Matky Terezy v Indii. Přednášky pro děti proběhly 

na Křesťanské základní škole v Jihlavě a pro mládež na internátě Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. 

Pro dospělé jsme přednášeli ve 4 farních společenstvích a v Komunitním centru Matky Terezy v Praze. 

Celkem si přednášky vyslechlo 73 žáků a 106 dospělých. V rámci přednášek jsme zdarma nabízeli 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php
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dokumentární film „Odkaz Matky Terezy“, misijní letáky, Občasníky Nadace, životopisy Matky Terezy 

a její fotografie.  

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

2.  Matka Tereza, její život a dílo. Malomocenství (lepra). 

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

4.  Organizace naší pomoci. 

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/ Životopisy Matky Terezy: Rozdali jsme nebo zapůjčili lidem dobré vůle 91 výtisků textu „Misionářky 

lásky“ (je to výtah ze životopisu „Matka chudých“ od italského 

novináře Renza Allegri) a 48 brožur „Matka Tereza. Fascinující 

příběh jejího života.“ (opis stejnojmenné knihy Navina Chawly). 

Oba texty jsou doplněny barevnými přílohami, dokumentujícími 

péči Misionářek lásky o indické nejchudší, a kontejnerovou pomoc 

Nadace. Rádi Vám na požádání oba texty zapůjčíme. 

 

      e/ Správa internetových stránek, umístěných na adrese 

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

zajišťuje jeden z našich spolupracovníků. 

 

f/ O nakládce 28. kontejneru v Červeném Kostelci a v Brně informovaly veřejnost internetové portály: 

- Náchodský deník.cz vydal 16. 7. 2013 článek „Kontejner pomoci vypluje z Hamburku“, který je 

umístěn na adrese: http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/kontejner-pomoci-vypluje-z-hamburku-20130716.html; 

- Parlamentní listy.cz vydaly 16. 7. 2013 článek „Do Indie odjel už 28. kontejner se zdravotnickým 

materiálem pro chudé a malomocné“, umístěn je na adrese: 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Do-Indie-odjel-uz-28-kontejner-se-zdravotnickym-

materialem-pro-chude-a-malomocne-279123; 

- internetové stránky města Červený Kostelec informovaly 15. 7. 2013 článkem „V Batistu byl 

naložen kontejner s humanitární pomocí, doputuje až do Indie“, umístěn na adrese: 

http://www.cervenykostelec.cz/aktuality/2013-07-v-batistu-byl-nalozen-kontejner-s-humanitarni-pomoci-doputuje-

az-do-indie; 

-   Sestřička.com vydal 15.7. 2013 článek „Kontejner humanitární pomoci do Indie vypluje z Hamburku“, 

je umístěn na adrese: http://sestricka.com/kontejner-humanitarni-pomoci-do-indie-vypluje-z-hamburku; 

V tištěném Červenokosteleckém zpravodaji ze září 2013, v sekci Zrcátko měsíce, vyšla krátká zpráva 

o nakládce kontejneru pod názvem „V Batistu byl naložen kontejner s humanitární pomocí Indii“. 

 

 

 

 

 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
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http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Do-Indie-odjel-uz-28-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-chude-a-malomocne-279123
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Do-Indie-odjel-uz-28-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-chude-a-malomocne-279123
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g/ Během roku jsme vydali aktualizovaný informační leták „Pojďme spolu vykonat něco krásného  

Boha“, přitom 8 350 kusů jsme nabídli převážně katolickým věřícím za pomoci spolupracovníků celé ČR. 

1. strana letáku  
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2. strana letáku 
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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 zpráva) lidem dobré vůle, 

 vysvětlováním významu skutků milosrdenství a získáváním pomoci pro 1 miliardu lidí umírajících 

hladem a bídou, 

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

(nabízením letáků, textů, fotografií, filmů),  

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

modlitba, 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). 

 

„Být spolupracovníkem znamená pracovat s někým, mít s ním podíl nejen na úspěších, ale také na jeho 

únavě, pokoření a hanbě. Ti, kteří sdílejí všechno spolu, jsou partnery, dávají lásku za lásku, utrpení 

za utrpení. … Obyčejný voják bojuje ztracený někde v řadě, ale ten nejvěrnější se snaží být blízko svého 

velitele, aby s ním sdílel jeho osud. To je to jediné, na čem záleží, neboť to znamená žít Kristovým životem.“    

                                                                                                                                          Matka Tereza 

9. Získávání finančních prostředků a darů 

Veřejná sbírka 

Krajský úřad Pardubického kraje vydal 20. 7. 2010 pod č. j. KrÚ/53704/2010 sp. zn.: SpKrÚ 500/2010 

OOPKŽÚ Nadaci sv. Františka z Assisi osvědčení o konání veřejné sbírky na tři roky od  30. 7. 2010  

do 16. 7. 2013 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. 
Průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období 1. 8. 2012 až 16. 7. 2013, stejně jako konečné vyúčtování 

veřejné sbírky, bylo dne 16. 7. 2013 předloženo ke kontrole Krajského úřadu Pardubického kraje. Potvrzení 

o správnosti vyúčtování v souladu s rozhodnutím a právními předpisy bylo zasláno Krajským úřadem 

Pardubického kraje 15. 8. 2013. Výtěžek sbírky dosáhl částky 11. 720. 155,34 Kč. Výtěžku této sbírky jsme 

použili k nákupu a dodání zdravotnického materiálu, který jsme odeslali ve třech zapečetěných 

velkoobjemových kontejnerech přímo do rukou Misionářek lásky do Indie 
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Krajský úřad Pardubického kraje dne 15. 8. 2013 pod č. j. KrÚ 57464/2013 sp. zn.: SpKrÚ 51647/2013 

OOPKŽÚ opět vydal osvědčení o konání nové veřejné sbírky od 20. 8. 2013 na dobu neurčitou, a to 

shromažďováním finančních příspěvků na účet číslo 2028869399/0800. 

Struktura získávání prostředků: 

- finanční dary 

- osobní oslovení dárců prostřednictvím informačních materiálů Nadace, v rámci přednášek 

a materiálů na vývěskách;  

- 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Před několika týdny jsem dostala dopis od děvčátka z Ameriky. Dívka se připravovala k prvnímu 

svatému přijímání. Řekla rodičům: ,Nedělejte si starosti s mými šaty k prvnímu svatému přijímání. Půjdu 

ve své školní uniformě. A nechystejte také žádnou oslavu. Dejte mi, prosím, místo toho peníze, chci je poslat 

Matce Tereze.‘ Podívejte se, jak už ta malá dívenka uměla milovat, až to bolelo.“                   Matka Tereza 

 

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 2013 činila 4 602 385,- 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.  
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Přehled dárců nad 10 000 Kč 

 

ACTIMEDIX s.r.o. 25 000,00 Kč   MUDr. Jakub Ventruba 15 000,00 Kč 

Esatrade s.r.o. 50 000,00 Kč   MUDr. Jakub Ventruba 20 000,00 Kč 

Jan Duchoň 12 000,00 Kč   Petr Víšek 50 000,00 Kč 

Jan Procházka 13 000,00 Kč  Tomáš Vrána 12 000,00 Kč 

Ladislav Mandík 37 000,00 Kč  Vít Žilinský, Pneuservis 30 000,00 Kč 
 

 

Věcné dary 

Pro invalidní svěřence Misionářek lásky věnovali: Hospic svatého Štěpána v Litoměřicích 14 párů 

francouzských berlí, 2 chodítka a jeden invalidní vozík; Domov Na zámku v Lysé nad Labem 19 chodítek; 

Domov Sue Ryder v Praze tři páry dřevěných berlí; dobrodinci z Prahy, Moravy, Ostravska a dalších míst ČR 

darovali 40 párů berlí a dva páry francouzských berlí. Maminky z Těšínska darovaly pro opuštěné kojence 56 

kojeneckých lahví s osmi náhradními savičkami, maminky ze Zlínska přispěly 12 kojeneckými lahvemi se 

savičkami.  

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 4 414 630,- Kč. 
 

Ochrana života nenarozených dětí 

Finanční dary 

Celková částka finančních příspěvků, které fyzické osoby věnovaly v roce 2013 na tento účel, činila  

28 209,-  Kč. Na výrobu a tisk osvětových materiálů jsme vynaložili 57 522,- Kč.   

Nadační příspěvky 

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

primární a sekundární prevence interrupce poskytnuty 3 nadační příspěvky v hodnotě 22 000,- Kč. 

Jednotlivé projekty jsou uvedeny v kapitole „Příspěvek z Nadačního investičního fondu (NIF) na projekty, 

zaměřené na prevenci umělého potratu“, str. 18 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Náš velký dík patří všem, kteří pomohli naplňovat poslání Nadace – pomáhat nejubožejším - finančními 

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

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

zaměstnancům firmy Batist a všem pomocníkům, kteří s námi nakládali kontejner;                           

redaktorům, kteří o odesílání kontejneru 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 k Ježíši a její skutky odmění 

na zemi i na věčnosti Bůh. 
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11. Finanční zpráva 

 

 

Rozpis nákladů a výnosů 

 

 

Rozpis nákladů    (v celých Kč)  MISIE   NŽ   Celkem  

Poštovné 22 909   22 909 

Mzdové náklady 98 936   98 936 

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 33 638   33 638 

Zákonné pojištění zaměstnanců 511   511 

Poplatky bankovní 3 930   3 930 

Nadační příspěvky celkem 4 414 630   4 414 630 

z toho: dopravné za kontejnery 107 646   107 646 

            zdravotnický materiál a jiné potřeby 4 305 308   4 305 308 

            ostatní 1 676   1 676 

Ostatní služby 27 830 57 522 85 352 

Náklady celkem 4 602 384 57 522 4 659 906 

 

 

Rozpis výnosů         (v celých Kč)  MISIE   NŽ   Celkem  

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 4 602 385 57 522 4 659 907 

Převod z úroků NIF 17 218   17 218 

Úroky 8 234   8 234 

Výnosy celkem 4 627 837 57 522 4 685 359 

 

 

Stav peněžních prostředků   (v celých Kč) k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013 

Bankovní účty celkem 8 807 631    7 885 855    

z toho:  Česká spořitelna a. s. 1346868389/0800 926 944    1 626 023    

           Česká spořitelna a. s. 2146566399/0800          

nadační jmění 

4 822 000    4 822 000    

            Česká spořitelna a. s. 2028869399/0800 3 058 687    1 437 832    

Peníze – pokladna 500    68 980    
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Rozvaha 

 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení   

(v celých Kč) 
k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013 

Hmotný investiční majetek – budovy  5 858 503    5 858 503    

Hmotný investiční majetek – pozemky 287 105    287 105    

Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -262 600    -281 805    

Peníze 500    68 980    

Bankovní účty 8 807 632    7 885 855    

Ostatní pohledávky (Union banka) 44 631    44 631    

Aktiva celkem 14 735 771    13 863 269    

   

PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku         

(v celých Kč) 
k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013 

Vlastní zdroje celkem: 14 111 795    13 851 879    

   - Jmění celkem 14 095 078    13 809 709    

      z toho: Fondy – zdroje: 2 295 653    2 029 488    

                        - Fondy – Misie 2 213 252    1 985 475    

                        - Fondy – Nenarozený život 43 182    17 124    

                        - Úroky – NIF 39 219    26 889    

                  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  831 817    812 613    

                  Pozemek 243 918    243 918    

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

                  Rodinný dům 4 543 640    4 543 640    

    - Zisk z minulých let -8 733    16 717    

    - Hospodářský výsledek od počátku roku 25 450    25 453    

Ostatní přímé daně 1 620    0    

Zúčtování s institucemi (sociální a zdravotní pojištění) 7 205    3 826    

Zúčtování se zaměstnanci 12 618    7 564    

Bezúročná půjčka 602 533    0    

Pasiva celkem 14 735 771    13 863 269    
 

 

Vysvětlení: MISIE - pomoc nejchudším svěřencům Misionářek lásky v Indii 

            NŽ - záchrana nenarozeného života  

Poznámky:  

 V roce 2013 tvořily náklady související se správou Nadace 4,25 % z celkově poskytnutých příspěvků. Podle 

statutu Nadace sv. Františka z Assisi nesmí tyto náklady převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých příspěvků. 
Náklady 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 jedné zaměstnankyně byla, stejně jako v minulých letech, hrazena výhradně z darů, které věnovaly 

soukromé osoby v roce 2013 na tento účel a z výnosu příspěvku NIF. 
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12. Zpráva auditora 

 
 

 


