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„… A tak se vždy potkávejme 

s úsměvem, protože úsměv je 

počátek lásky. A až se budeme 

vzájemně milovat, naprosto 

přirozeně budeme chtít také něco 

pro druhé vykonat.“ 

                              Matka Tereza 

Výroční zpráva 2014 
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„Je tu jeden naléhavý úkol: pohnout svědomím věřících a nevěřících – udělat šik z lidí dobré vůle 

– s tím cílem, aby spolupracovali a poskytli potřebné materiální nástroje pro práci s dušemi“ 

(sv. José Maria Escrivá).  
 
 
 

Prosíme, povězte o naší pomoci lidem ve svém okolí, aby se i oni mohli zapojit do konání skutků 

tělesného i duchovního milosrdenství a vyprosit si Boží požehnání. 
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1. Úvodní slovo  
 

Vážení dárci, milí spolupracovníci, dobrodinci a podporovatelé díla Matky Terezy, 

připravili jsme pro Vás Výroční zprávu s výsledky Vaší a naší pomoci v roce 2014, odeslané našim 

bratřím a sestrám do indické Kolkaty. 

Srdečně děkujeme Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili 

do příprav a odeslání 1 velkoobjemového kontejneru, který jsme tak mohli odeslat 

sestrám Misionářkám lásky pro jejich nejchudší z chudých. 

Jménem Misionářek lásky Vám děkujeme za Vaši chápající lásku, štědrost 

a všechny oběti, které jste pro tuto zásilku přinesli a svými modlitbami posvěcovali. 

Bůh jako štědrý dárce pokoje a Ten, který slíbil, že odmění i jednu sklenici studené 

vody, podanou z lásky, kéž nás miluje a naplní svým pokojem a požehnáním.     

Pán Ježíš Vaši práci vděčně oceňuje, protože když zachráníme 

ty nejpotřebnější, hodnotí to a odměňuje stejně, jako bychom to vykonali pro něho.   

Prosíme, přimlouvejte se za nás, aby Pán Bůh a svatí vzali naši společnou 

pomoc indickým nejchudším i nenarozeným dětem pod svou nebeskou ochranu. Blahoslavená Matko Terezo 

z Kolkaty, oroduj za nás!  

                                                                                     Mgr. Dana Jarošová  
                                                                                        předsedkyně správní rady Nadace  

Poděkování Misionářek lásky za 29. kontejner, odeslaný v roce 2014  

Výňatek z dopisu sestry Camillus, MC    

                                                                                                 

 

Vánoce 2014 

Drahá Dano, Petro, bratři a sestry, 

Pokoj Páně ať je vždycky s Vámi! 

Jelikož se Vánoce rychle blíží a my směřujeme naše myšlenky 

k Narození našeho Spasitele, JEŽÍŠE, vzpomínáme na to, jak Maria 

s Josefem vytvořili Svatou Rodinu. Protože právě skončil mimořádný 

Synod o rodině, ráda bych připojila modlitbu o rodině, kterou složil papež 

František: 

„Ježíši, Maria a Josefe, ve vás vidíme zář opravdové lásky, k vám se 

s důvěrou obracíme. Svatá Rodino Nazaretská, učiň také z našich rodin 

místa setkávání a modlitby, opravdové školy evangelia a malé domácí 

církve. 

Svatá Rodino Nazaretská, ať už nikdo v rodinách nezažívá násilí, 

uzavřenost a rozdělení: kdo je raněn nebo pohoršen, ať rychle zakusí útěchu a zahojení. 

Svatá Rodino Nazaretská, učiň, ať více dbáme o posvátnost a nedotknutelný charakter rodiny a její krásu 

v Božím plánu. Ježíši, Maria a Josefe, milostivě vyslyšte naši prosbu. Amen.“ 

V rodině se muž a žena milují navzájem a milují dítě, které naopak, když vyrůstá v této láskyplné 

atmosféře, miluje své rodiče – vzniká zde společenství lásky ve společných radostech a utrpení, ve službě, 

v odpouštění, v podpoře, ve společné zábavě, ve společné práci. V současnosti se zdá, že smysl 

pro společenství se hroutí, a začíná to v rodině. Přejeme-li si žít v míru a štěstí, podporujme společný rodinný 

život. 

Přeji vám šťastné a požehnané Vánoce. Toto posvátné období roku inspiruje k vroucí modlitbě, aby Vám 

Kristus ve své dobrotě daroval svou lásku, své nejvelkolepější dary, aby naplnil Vaše srdce a požehnal Váš 

domov a všechny, které milujete, láskou, pokojem a radostí. 

Nevím, jak poděkovat každému z Vás v Nadaci sv. Františka z Assisi za všechnu lásku, námahu, oběti 

a trpělivost, se kterými jste odeslali zásilku léků a zdravotnického materiálu, kterou jsme konečně obdrželi ... 

Jistě rádi uslyšíte, že již rozdělujeme léky a zdravotnický materiál do našich center, kde na ně dychtivě čekali. 

S láskou a prosbou o Boží požehnání, aby Vás dítě Ježíš naplnilo svým pokojem, láskou a radostí po celé 

období Vánoc a po celý milostiplný nastávající nový rok 2015! 

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 tělesně i duchovně nejubožejším aktivně zapojit; 

 duchovně strádajícím pomáhat nalézt smysl života.  

Způsob pomoci:   

-  materiální podpora nejchudších z chudých prostřednictvím kongregace Misionářky lásky v indické 

Kolkatě s jejich zkušenostmi a dobrotou (nákup, příprava a odeslání zdravotnického materiálu 

ve velkoobjemovém kontejneru).  

-  záchrana nenarozených dětí ohrožených umělým potratem (všestranná pomoc těhotným matkám 

v tísni, poskytování nadačních příspěvků z NIF pro podporu projektů v rámci „Programu primární 

a sekundární prevence interrupce“.)  

-  osvětová činnost zaměřená k záchraně a důstojnému životu těch, kteří jsou ve společnosti přehlíženi, 

odsunováni na poslední místo, nebo jsou ze společnosti vylučováni (Občasník Nadace sv. Františka 

z Assisi, letáček pro pomoc nejubožejším „Pojďme spolu vykonat něco krásného pro Boha“, letáky 

k ochraně nenarozeného života, přednášky, informační vývěsky).  

 

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. Ján Sitko 

Ing. Ivana Kolesárová  

 

 

 

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, VS 001 - ochrana nenarozeného života.     

 

 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
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3. 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 eutanazií; 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 zemích způsobují smrt mnoha dětí, 

 nemocní, 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, 

 duchovně osamocení, hledající Boha a smysl života, a další Kristovi nejmenší. 

  Právě o tyto nejpotřebnější se stará kongregace Misionářky lásky ve 135 zemích celého světa. 

 

 

 

 

 

 

 

Popis fotografií:        

1 - Záplavy v Bangladéši   

2 - Pastevec s ovcí u vyschlého jezera          

3 - Rodina z indického venkova 

4 - Děti pracující na rekonstrukci silnice v Novém Dillí (Indie)    

5 - Těhotná indická maminka jde porodit do 5 km vzdáleného zdravotního střediska     

6 - Malomocná žena v pokročilém stádiu nemoci  

7 - Chudí muži rozebírají vysloužilou námořní loď v bangladéšském přístavu          
8 - Silně podvyživený africký chlapec       

9 - Děvčátko u otevřeného odpadního kanálu ve slumu v Bombaji 
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Papež František 

s dětmi 
s Downovým 

syndromem. 

Papež František nás vybízí k pomoci chudým  

„Z naší víry v Krista, který se stal chudým a vždy blízkým chudým 

a vyloučeným, prýští naše starost o celistvý rozvoj těch, kdo jsou ve společnosti 

nejopuštěnější.“ (apoštolská exhortace Evangelii gaudium, Sociální začlenění chudých,  

č.  186)   

 „Proto si přeji Církev chudou a pro chudé. Oni nás mají mnoho co učit. Kromě 

toho, že mají účast na sensus fidei (cit pro víru), poznávají vlastním utrpením trpícího 

Krista… Jsme povoláni objevit v nich Krista, propůjčit jim svůj hlas v jejich 

záležitostech, ale také být jejich přáteli, naslouchat jim, chápat je a přijímat 

tajemnou moudrost, kterou nám Bůh chce sdělit jejich prostřednictvím.“ (č. 196) 

 Zdroj: apoštolská exhortace Evangelii gaudium, 2013, 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19154 

 

Malomocenství v Indii  

Malomocenství, jinak zvané lepra, je nakažlivé onemocnění zejména kůže a nervové tkáně chladnějších 

částí těla (obličej, končetiny). Původcem je bakterie Mycobacterium leprae, která byla objevena již r. 1873.
1
 

Onemocnění se vyskytuje zejména v tropických oblastech Afriky, Jižní a Střední Ameriky a Jihovýchodní 

Asie. Indie je jednou z nejvíce malomocenstvím postižených zemí světa - podílí se více než polovinou na 200 

tisících nových případů ročně na celém světě. V současnosti uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO), 

že na celém světě žije asi 230 000 malomocných oproti roku 1991, kdy činily odhady 10 milionů 

malomocných.
2
  

Malomocenství se projevuje nejprve jednou nebo více menšími změnami na kůži, které jsou buď zarudlé, 

nebo bez kožního barviva, s různým stupněm ztráty citu v těchto místech. S postupem onemocnění se zvyšuje 

počet takových změn. Bakterie M. leprae napadá nervová vlákna, což vede ke ztrátě citlivosti nebo i svalové 

motoriky v postižených místech těla. Dochází k odumírání tkáně. Kvůli snížené citlivosti se nemocní lidé 

snadno poraní a tato poranění potom vedou k vážným zánětům a odumřením postižené tkáně a k deformitám. 

Často bývá napaden i obličej s nosní přepážkou a očními víčky a takové onemocnění může vést až k oslepnutí. 

Znetvoření způsobované onemocněním má velký podíl na strachu, který tato nemoc od starověku mezi lidmi 

vyvolávala. 

Boj proti malomocenství je velice složitý kvůli různým faktorům. Ze strany původce nemoci se jedná 

např. o následující vlastnosti: bakterie není možné izolovat klasickými mikrobiologickými postupy (tudíž 

možnosti jejího výzkumu jsou značně omezené); bakterie proniká do buněk (což znamená, že snáze uniká 

přirozeným obranným mechanizmům lidského organizmu); onemocnění má velmi dlouhou inkubační dobu 

(tj. dobu od nakažení do objevení se prvních příznaků onemocnění, tato doba může činit až 30 let); 

v současnosti nejsou dostupné rychlé a věrohodné metody, jak zjistit nákazu u lidí, u kterých se nemoc dosud 

neprojevila; M. leprae může v organizmu člověka přežít i přes kvalitní léčbu a časem znovu vyvolat 

onemocnění (tudíž je potřebné dlouhodobé sledování pacientů i po vyléčení); M. leprae pravděpodobně může 

přežívat v prostředí, které se může stát zdrojem nákazy.  

K těmto faktorům je např. v Indii třeba připočíst další, které souvisejí s úrovní zdravotnické péče 

a nedostatkem zdravotnických pracovníků, s chudobou obyvatel zejména ve slumech a ve vesnických 

oblastech, nebo se ztíženými možnostmi zdravotníků dostat se k nemocným v odlehlých oblastech. A nelze 

opomenout i pokles zájmu různých národních i mezinárodních organizací o další financování boje s tímto 

onemocněním poté, co byl po mnohaletém úsilí o eliminaci v roce 2005 prohlášen úspěch ozdravovacího 

programu a malomocenství bylo vymazáno ze seznamu nemocí, které v Indii představují závažný problém.
3
 To 

se také v posledních letech projevilo a počty nově zjištěných indických malomocných začínají narůstat.
4
 

Negativní roli při boji s malomocenstvím hraje strach nemocných z vyloučení z rodiny a vesnice, pokud 

by se přišlo na jejich nemoc. Sociální stigma malomocenství s příchodem 21. století se všemi jeho technickými 

objevy a deklaracemi lidských práv stále nevymizelo. To způsobuje, že lidé malomocenství stále ještě často 

dlouho skrývají, až dochází k znetvořeninám končetin, vyžadujících amputace. Léky se také zpravidla vydávají 

                                                                    
1  Votava M. a kol., Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, 2003. 
2  George N. (2014): Stigma hinders efforts to combat leprosy in India. (http://news.yahoo.com/stigma-hinders-efforts-combat-leprosy-india-
103401487.html; navštíveno 20. 4. 2015). 
3  Lockwood D. N. J., Suneetha S. (2005): Leprosy: too complex a disease for a simple elimination paradigm. Bulletin of the World Health 

Organization, Mar; 83 (3): 230-235. 
4  AFP/ek: Stigma stalks India's leprosy sufferers as disease returns. (http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/stigma-stalks-india-

s/1760894.html; navštíveno 13. 4. 2015). 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19154
http://news.yahoo.com/stigma-hinders-efforts-combat-leprosy-india-103401487.html
http://news.yahoo.com/stigma-hinders-efforts-combat-leprosy-india-103401487.html
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/stigma-stalks-india-s/1760894.html
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/stigma-stalks-india-s/1760894.html
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Shantinagar:  1. Klinika, kde jsou jednou týdně prováděny největší amputace znetvořených končetin;                    

2. Malomocní muži v nemocnici; 3.  Mladí manželé s dětmi před svým domkem.  

pouze ve větších městech. Chudí lidé nemají často prostředky ani čas si je chodit pravidelně vyzvedávat.
5
 Dále 

jsou tady miliony vyléčených pacientů, kteří by měli chodit na pravidelné kontroly, aby se zabránilo 

znovupropuknutí nemoci či různým zánětům a vředům, ke kterým jsou čerstvě zahojená místa, postižená 

malomocenstvím, náchylná. Dalším problémem jsou stovky tisíc vyléčených pacientů, které nemoc tělesně 

zmrzačila. Ba co více, diskriminováni jsou i vyléčení pacienti a dokonce zdravé děti nemocných rodičů.
6  

Z výše uvedených údajů vyplývá, že velmi důležitou roli pro osobní osudy těchto milionů malomocenstvím 

postižených lidí budou hrát řeholní řády, charitativní a neziskové organizace. Krásným příkladem mohou být 

v tomto ohledu střediska malomocných, provozovaná kongregací Misionářky lásky. V těchto vesničkách je 

zaručeno, že malomocní pacienti budou dostávat pravidelně potřebné léky po předepsanou dobu. Místa 

napadená malomocenstvím jsou pečlivě ošetřena, aby se předešlo infekci. Dobrovolníci z řad chirurgů 

přicházejí provádět rekonstrukční plastické operace, aby pacient mohl alespoň částečně své postižené 

končetiny používat. Je zajištěno, aby děti malomocných mohly chodit do školy. Vyléčení pacienti, kteří by 

obtížně nacházeli práci a byli by odkázáni na žebrání, zde mohou zůstat a zapojit se do práce v dílnách, 

v hospodářství či pomáhat při ošetřování nemocných. To jim vrací pocit vlastní důstojnosti. Tato střediska řeší 

problém malomocenství ve všech jeho zdravotních i sociálních rozměrech. Slova Matky Terezy jsou velmi 

výstižná: „Neexistují malomocní, pouze malomocenství a to se dá léčit.“ Tedy malomocní se nestávají jakýmsi 

jiným druhem lidí, kterým je potřebné se vyhýbat. Jsou to stejní lidé jako my. Jsou to naši bratři a sestry, naši 

sourozenci, kteří velmi potřebují náš zájem a naši lásku, aby mohli snášet těžkosti způsobené touto nemocí. 

 

Shantinagar - Místo pokoje pro malomocné  

„Vím, že když se dotýkám těla malomocného, které vydává nepříjemný zápach, dotýkám se Kristova těla, 

jako když beru do ruky jeho svátostné tělo v Eucharistii.“    Matka Tereza 

„Shantinagar“ (Místo pokoje) je vrcholem práce Matky Terezy pro malomocné. Je to soběstačná vesnice, 

ve které žijí malomocní jako svobodní občané bez obav, že budou vyhnáni policií, a bez pokořování lidmi, 

kteří by je odháněli za okraj společnosti. 

 Tato vesnice leží 300 kilometrů od Kolkaty, poblíž Asansolu. Matka Tereza ji založila roku 1957. Je 

to oáza zeleně, plná alejí a květinových záhonů. Řídí ji jedna ze sester Matky Terezy. Malomocní tu žijí 

v malých, čistých domcích, každá rodina ve svém. Pracují v obchodech, dílnách, na polích a v chovu prasat 

a slepic. V nemocnici jsou jen nejtěžší případy. Děti, které se tu narodí, chodí do školky a do školy a jsou 

pod trvalým lékařským dohledem, aby se případná nákaza odhalila v samých počátcích a mohla být ihned 

zastavena. 

S malomocnými žijí ve vesnici také zdraví lidé, z velké části spolupracovníci Misionářek lásky, kteří 

svou přítomností a normálním chováním k nemocným předcházejí jakékoli jejich vylučování za okraj 

společnosti, a vracejí tak nemocným důstojnost lidských bytostí, na niž nemocní mají právo. 

„Malomocní se mohou zdát znetvoření,“ tvrdila vždycky Matka Tereza, „ale stejně jako ostatní potřební 

jsou to obdivuhodní lidé, schopni veliké lásky.“   

Zdroj:  R. Allegri. Matka chudých.                                                                                                                                    

                                                                    
5 Chandrika Nath (2005): Leprosy - down but not out, 2005. 
(http://www.scidev.net/Features/index.cfm?fuseaction=readFeatures&itemid=407&language=1) 
6      AFP/ek: Stigma stalks India's leprosy sufferers as disease returns. (http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/stigma-stalks-india-
s/1760894.html; navštíveno 30. 4. 2015). 

 

http://www.scidev.net/Features/index.cfm?fuseaction=readFeatures&itemid=407&language=1
http://www.scidev.net/Features/index.cfm?fuseaction=readFeatures&itemid=407&language=1
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/stigma-stalks-india-s/1760894.html
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/stigma-stalks-india-s/1760894.html
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4. Indické Misionářky lásky Matky Terezy - spolehlivé zprostředkovatelky naší 

společné pomoci nejchudším z chudých  

Dvacet devět kontejnerových zásilek naplněných zdravotnickým materiálem, které jsme v průběhu 16 let 

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

v Indii. 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? 

Matka Tereza, která byla v roce 2003 katolickou Církví prohlášena za blahoslavenou, je vynikající 

učitelkou křesťanské lásky. Říkávala: „Vidím Krista v každém člověku, kterého se dotýkám, protože řekl: ,Byl 

jsem hladový, žíznivý, byl jsem nahý, nemocný, trpěl jsem, neměl jsem příbytek, a ty jsi mě přijal...‘ Je to tak 

jednoduché. Pokaždé, když dávám kus chleba, dávám ho Jemu. Proto musíme najít hladového a nahého. Proto 

jsme neodlučitelně spojeni s chudými.“ 

Vaši pomoc sestry a bratři rozdělují s nezištnou a obětavou láskou a zkušenostmi získanými za 66 let 

služby nejpotřebnějším. 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 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)  

Mezi nejubožejšími z ubohých Misionářky lásky pečují zejména: 

 o děti, které přežily pokus své matky o potrat, 

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

domovy, 

 o nejchudší děti ze slumů, pro které zakládají školy se základy vzdělání. Po kvalitní výuce jsou děti 

posílány do vyšších škol k dalšímu vzdělávání, 

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

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

 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 % z nich se 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 růžence, přivádějí děti a dospělé na mši svatou; 

povzbuzují rodiny i jednotlivce k četbě Písma svatého; vedou je ke zbožnému křesťanskému životu.  

Jen v Indii mají na 300 středisek pro ohrožené na životě. V pojízdných ošetřovnách 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 práce Misionářů lásky: 

Bratr Anand, Misionář lásky, je šťastný ve službě opuštěným umírajícím 

Bratr Anand, který má 38 let, je rodákem z Chattisgarhu. Žil poslední čtyři roky v Karunai Illam (Domu 

milosrdenství) v Chennai v Indii. V tomto domově jsou dveře pro chudé vždy otevřeny dokořán. 

 Bratr Anand vysvětluje: „Naše lidi nacházíme na autobusovém nádraží, u železniční trati a silnic, ležící 

a čekající na smrt. Všichni jsou v konečné fázi své nemoci; někteří jsou částečně, jiní úplně v bezvědomí, 

ponecháni, aby zemřeli na ulici. Mnozí jsou staří, ale nacházíme i mladé, duševně postižené lidi, kteří byli 

vyhozeni ze svých domovů, když na smrt onemocněli. Všichni jsou u nás velmi vítáni, tak jako by byl vítán 

Ježíš. Jsou opuštěni, bez domova a bez rodiny. U nás nacházejí jak domov, tak naději.“ 
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1. Misionářka lásky rozděluje jídlo nejchudším dětem; 2. Sestra s dobrovolníkem převážejí podvyživenou ženu 

do Domova umírajících v Kolkatě; 3. Sestra pečuje o postiženého chlapce        

V Karunai Illam tito nejchudší z chudých najdou opět svou důstojnost. Bratrům v domově pomáhá také 

mnoho dobrovolníků. Bratr Anand o nich říká: „Mnozí lidé, kteří bydlí poblíž, jsou ochotni pomáhat našim 

lidem. Mezi těmito dobrovolníky je hodně mladých lidí. Zapojují se radostně a spontánně do naší práce. 

Pomáhají nám umývat naše lidi, krmit je a prát jejich oblečení. Někteří mají potíže dělat takové práce, ale 

většina pracuje jak s horlivostí, tak se soucitem. Mnohé z nich dělá práce šťastnými a vracejí se sloužit 

nemocným, kdykoliv mají čas.“ 

Bratr Anand také mluví o svém povolání: „Moje teta, sestra Ishawerlata, je Misionářkou lásky 

v Bangladéši. Když jsme ji chodili navštěvovat, zprostředkovávala nám život a práci Matky Terezy z Kolkaty. 

Už od dětství jsem cítil působivost svědectví Matky Terezy. Jako mladý muž jsem pocítil, že chci sloužit 

druhým tak, jak jim sloužila Matka Tereza. Neustále mě to přitahovalo k jejímu životu a dílu. A tak jsem 

vstoupil k Misionářům lásky v Ranchi. 

Bohužel jsem nikdy nepotkal Matku Terezu. Když zemřela, byl jsem dva dny v kostele svatého Tomáše 

v Kolkatě, kde bylo vystaveno její tělo. Byl to čas velké milosti. V její přítomnosti jsem se cítil naplněn 

velkým vnitřním pokojem. 

V Karunai Illam cítím přítomnost Matky Terezy, která je s námi, povzbuzuje nás, usmívá se a pomáhá 

nám sloužit druhým s láskou. Její duch je v každém okamžiku přítomen. Matka Tereza nás miluje a každý den 

jsou předčítána její slova během oběda v jídelně. Je pro mě jakoby matkou, je mou vůdkyní, která mě 

povzbuzuje a motivuje.“
7
 

5. Činnost Nadace svatého Františka z Assisi v roce 2014 

5.1 Pomoc nejchudším z chudých 

Nakoupili jsme, připravili a odeslali zdravotnický a další materiál ve 29. velkoobjemovém kontejneru 

Misionářkám lásky do indické Kolkaty. Část zaslaného materiálu byla připravována na pravidelných setkáních 

v centrech v Brně a v Praze. 

   

5.1.1 Pravidelná pracovní setkání spolupracovníků Nadace  

Na setkáních jsme čistili a opravovali zdravotnické pomůcky - berle, francouzské hole, invalidní vozíky; 

připravovali a balili materiál určený k odeslání v kontejneru; pro dárce jsme připravovali děkovné dopisy 

a informační materiály Nadace. Uvádíme níže informace o místu a čase těchto pracovních setkání, pokud byste 

měli zájem a chuť se k naší práci připojit. 

V Brně: 

 Suterén fary kostela svatého Jakuba, Rašínova č. 5, Brno – Město. Čas setkání: každé pondělí mezi 

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

Cichra.   

V Praze: 

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, Petra Štěpančíková.  

                                                                    
7 AsiaNews.it, 16. 8. 2010, http://www.asianews.it/news-en/Br-Anand,-a-missionary-of-Charity-happy-to-serve-the-dying-abandoned-by-all-19197.html 

http://www.asianews.it/news-en/Br-Anand,-a-missionary-of-Charity-happy-to-serve-the-dying-abandoned-by-all-19197.html
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5.1.2 Odeslání 29. kontejnerové zásilky 

Připravili jsme a odeslali kontejner s 12,5 tunami léčiv a zdravotnického materiálu v celkové hodnotě 

4 269 595 Kč a celkovém objem zásilky 75 m
3
.   

Na přání sester jsme nakoupili léky a léčiva (25 000 tablet antibiotik, 160 000 tablet léků proti bolesti 

Panadol, Veral a Ibuprofen, 1 058 400 tablet vitaminového preparátu ABC multivitamin, 32 400 tablet 

B komplex mitte, 100 800 šumivých tablet Calcium C neo eff., 1 500 kg hroznového cukru Glukopur, 360 litrů 

dezinfekce do ran Betadine a 8 800 tub masti Betadine) za 1 783 989 Kč, obvazový materiál (gázu, obvazy, 

pružná obinadla, vatu), 7 mechanických invalidních vozíků, 2 000 infuzních souprav, injekční jehly 

a stříkačky, chirurgické rukavice aj. celkem za 2 477 623 Kč. Dále jsme sestrám poslali věcné dary 

od drobných dárců a organizací (dřevěné podpažní berle, francouzské hole, invalidní vozík, chodítka, 

kojenecké láhve). 

Nakládat jsme začali v noci 27. července ve firmě Batist v Červeném Kostelci a pokračovali druhý den 

ráno v Modřicích. Po doplnění kontejneru odjel kamion na brněnskou celnici. Po celním odbavení 

a zaplombování byl kontejner převezen do Hamburku a tam naloděn na loď „COSCO BEIJING“ lodní 

společnosti K-LINE. Plavba lodi se uskutečnila přes transitport v Singapuru. Misionářky lásky převzaly 

kontejner v Kolkatě 1. listopadu.  

Fotografie z přípravy a nakládání 29. kontejneru 

 

 

Popis fotografií: 

1 -  Pracovníci Nadace přebírají a kontrolují zakoupená léčiva 

2 -  Kontrola invalidních vozíků a jejich dokumentace 

3 -  Převážení krabic s obvazy při noční nakládce 27. 7. ve firmě Batist Medical a.s. v Červeném Kostelci  

4 -  Poslední kontrola berlí před nakládkou do kontejneru 

5 -  Zpevňování některých krabic s obvazy pevnou fólií  

6 -  Dobrovolníci nakládají zdravotnický materiál druhý den ráno 28. 7. v Modřicích  

7 - Plně naložený kontejner se zdravotnickým materiálem odjíždí ze skladu Chapel Invest, s. r.o. v Modřicích 

na brněnskou celnici. 

 

5 

6 

7 

1 2 3 4 
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      Kruhový graf znázorňuje podíl jednotlivých druhů zdravotnického materiálu na celkové finanční 

hodnotě 29. kontejneru 

 

O přípravě a odeslání 29. kontejner informovaly veřejnost i některé sdělovací prostředky:    

- Český rozhlas, zdroj:http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/zprava/do-indie-miri-z-ceska-kamion-s-

humanitarni-pomoci-nakladali-ho-dobrovolnici--1378746, 

- Náchodský deník,  zdroj:http://nachodsky.denik.cz/zprávy region/do-indie-putuje-pomoc-z-cerveneho-

kostelce-20140801.html 

- Parlamentní listy, zdroj:http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Do-Indie-odjel-uz-29-

kontejner-se-zdravotnickym-materialem-328672 

- Město Červený Kostelec, zdroj:http://www.cervenykostelec.cz/do-indie-byl-odeslan-jiz-29-kontejner-s-

humanitarni-pomoci-undefined-mj-i-z-cerveneho-kostelce  

- Červenokostelecký zpravodaj, září 2014 

- MF Dnes a další 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/zprava/do-indie-miri-z-ceska-kamion-s-humanitarni-pomoci-nakladali-ho-dobrovolnici--1378746
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/zprava/do-indie-miri-z-ceska-kamion-s-humanitarni-pomoci-nakladali-ho-dobrovolnici--1378746
http://nachodsky.denik.cz/zprávy%20region/do-indie-putuje-pomoc-z-cerveneho-kostelce-20140801.html
http://nachodsky.denik.cz/zprávy%20region/do-indie-putuje-pomoc-z-cerveneho-kostelce-20140801.html
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Do-Indie-odjel-uz-29-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-328672
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Do-Indie-odjel-uz-29-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-328672
http://www.cervenykostelec.cz/do-indie-byl-odeslan-jiz-29-kontejner-s-humanitarni-pomoci-undefined-mj-i-z-cerveneho-kostelce
http://www.cervenykostelec.cz/do-indie-byl-odeslan-jiz-29-kontejner-s-humanitarni-pomoci-undefined-mj-i-z-cerveneho-kostelce
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Zdroj: http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/brnenska-nadace-poslala-do-indie-300-tun-zdravotniho-

materialu-476302 
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„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.“   Matka Tereza  

 

  Zdravotnický materiál sestry využily převážně pro své malomocné svěřence.  Vaše dary odeslané pomoci 

byly rozděleny do 44 středisek pro malomocné, které Misionářky lásky provozují v Indii. 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 do Indie ve 29 kontejnerech v letech 1999 až 2014  

 Pořadí  

kontejneru 

Datum 

vypravení z Brna 

Hodnota darů  

 (Kč) 

Hmotnost naložených darů 

(tuny) 

Datum doručení 

do Kolkaty 

1. – 25. 1999 - 2010  62 015 645 262,1 1999 - 2010 

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

27. 26. 3. 2012 7 596 260   13,0 14. 5. 2012 

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

29. 28. 7. 2014 4 269 595 12,5 8. 9. 2014 

Celkem  84 821 954 314,3 1999 - 2014 

 

S Vaší pomocí pracujeme na přípravě 30. kontejneru se zdravotnickým materiálem pro nejchudší 

z chudých, o které pečují sestry a bratři Misionáři lásky. Rádi bychom ho odeslali v červnu 2015.    
 

 

5.2 Ochrana života od početí do přirozené smrti 

V ČR může ročně přijít o život až 14,4 milionů
8
 nenarozených dětí, usmrcených chirurgickými potraty 

a skrytými potraty, způsobenými falešnou „antikoncepcí“ (hormonální pilulky, tyčinky, kroužky, náplasti, 

injekce a nitroděložní tělíska). To je smrt až 39 444 dětí denně. V tomto počtu nejsou zahrnuty děti, které 

zemřou v procesu umělého oplodnění, vinou výzkumů a použitím prostředků po styku. 

 

Katolická Církev chrání lidský život od početí do přirozené smrti 

Učí křesťany, aby prokazovali lásku nenarozeným dětem, nemocným i starým lidem.  

Církev vede rodiny k obětavosti, aby s láskou přijaly každé počaté dítě, i tělesně nebo duševně postižené. 

Kde je to možné, má se o potřebné postarat rodina: rodiče pečují o děti, později budou děti pečovat o své 

zestárlé rodiče. Zdraví mají posloužit nemocným.  

Církev si váží nemocných a trpících lidí. Oni mohou své utrpení spojit 

s Kristovým a být svou obětí velmi užiteční světu. Svatý Maxmilián Kolbe 

kdysi řekl o oddělení, kde byli léčeni jeho řeholní bratři: „Toto je jediné 

oddělení našeho kláštera, které vynáší čistý, a to největší zisk. Co se týká 

tohoto oddělení, jsem nejklidnější. Naši nemocní, to je požehnání pro 

konvent. Všechny obtížnější vydavatelské záležitosti jim svěřuji. 

Co nevymodlí, to vymohou utrpením...“.
9
 

 Dobrá smrt je taková, která nastává v okamžiku a způsobem, který 

stanovil Bůh – Stvořitel Vesmíru, dárce a svrchovaný Pán života. Eutanazie 

(usmrcení na přání nemocného nebo jednání či zanedbání, které úmyslně 

směřuje k zabití pacienta s cílem vyloučit utrpení) je falešné pojetí dobré 

smrti. Jen Bůh ví, co každému člověku prospěje pro život pozemský 

i věčný. Každé utrpení má smysl, i když ho v danou chvíli nevidíme. 

Tělesné bolesti nemocného tišíme pomocí léků, duševní bolest mírníme 

láskou a obětavostí ošetřovatelů a členů rodiny. 

Když se televizní redaktor ptal Matky Terezy, co si myslí o tom, když 

se nemocní dožadují eutanazie, odpověděla: „Na to nemáme právo. Musíme 

jim pomoci tím, že se za ně modlíme a že se obětujeme. Měli by pociťovat, 

                                                                    
8 Použity údaje z roku 2013, protože statistické informace za rok 2014 nebyly v době vypracování Výroční zprávy k dispozici. 
9 Světlo a stín, Władysław Kluz, OCD 
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že jsou milováni. Lidé, kteří si přejí smrt, tak činí, protože si připadají nechtění, nemilovaní a zatracení. Měli 

bychom je obdarovat láskou a úctou. Ještě pořád je to nejlepší medicína.“ 

Protože někomu rodina chybí nebo některé rodiny nefungují, Církev organizuje a podporuje také 

společenství, která slouží opuštěným a osamělým – poskytují pomoc matkám v tísni, pečují o nechtěné 

a odmítnuté děti, bojují proti umělému potratu adopcí, starají se o tělesně postižené, staré i umírající.  

Skutky lásky k bezbranným, trpícím a ohroženým na životě jsou klíčem, kterým si můžeme otevřít nebe. 

„Co jste udělali (neudělali) jednomu z těchto mých nejmenších, udělali (neudělali) jste mně.“ Lhostejností 

k bídě a utrpení druhých lidí bychom si bránu do nebe naopak zavřeli. Tak učí Kristus o posledním soudu 

(Mat 25,31-46) a v podobenství o boháči a Lazarovi (Luk 16,19-31).  

Církev nám dala vzory k následování – svaté, kteří nás učí žít podle Evangelia. Vzorem pro matky je 

svatá Gianna Beretti Mollová, která obětovala svůj život, aby její nenarozená dcera mohla žít. Dnes z nebe 

pomáhá matkám s rizikovým těhotenstvím. Na její přímluvu se narodila řada dětí z těhotenství, která lékaři 

označili za beznadějná. Příklad trpělivě snášeného utrpení nám dala například svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 

ale i všichni křesťané, které jsme viděli ochotně trpět, dokud je Bůh neodvolal na věčnost; které jsme viděli 

umírat s odevzdaností do vůle Boží. 

Proti všem druhům umělého potratu, eutanazii a dalším zločinům proti lidskému životu vystoupil papež 

Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae. Boží přikázání zní „Nezabiješ!“. Povinností katolíka je lidský život 

chránit, nemít účast na žádném hříchu umělého potratu, manipulace se životem člověka nebo na eutanazii. 

Láska k Bohu je v plnění Božích přikázání. A tato láska je předpokladem pokoje, který nám Kristus slíbil 

(srov. Jan 14,15-28). 

Kristus pro nemocné ustanovil svátost nemocných a mnoho nemocných uzdravil. Zázraky mimořádných 

uzdravení se v Církvi stále dějí, například v Lurdech. 

Církev prokazuje milosrdenství i zbloudilým. Prostřednictvím svátosti pokání udělené katolickým 

knězem může každý, kdo lituje svého provinění, znovu získat Boží milost. „I kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, 

vybílí se jako sníh. I kdyby se červenaly jako purpur, dostanou barvu bílé vlny.“ (Iz 1,18)    

 

5.2.1 Nadace se do služby Církve v roce 2014 zapojila: 

 rozšiřováním informací o:  

 - potratovém účinku hormonální i tělískové antikoncepce; 

- závadách umělého oplodnění – dochází k usmrcování počatých dětí; 

- metodách a následcích umělých potratů; 

- závadách výzkumu kmenových buněk – začne žít nový člověk, ale nedostane možnost prožít 

svůj život. Je „rozebrán na součástky“, aby posloužil zdraví někoho jiného. 

- nových metodách péče o život a zdraví nenarozených dětí; 

- hrdinství matek, které daly přednost životu dítěte před svým, a matek, které si život dítěte 

vybojovaly; 

- lásce rodin s více dětmi a rodin, které pečují o postižené dítě; 

Nabízeli jsme tyto letáky: „Aby se mohli narodit - Hovoří doktor Diamond“, „Pod falešným názvem 

,antikoncepce‘ se skrývá usmrcování nenarozených dětí“, Umělé oplodnění“, „Život je dar“. 

 výzvou matkám, které nemohou o dítě pečovat, aby je alespoň donosily a vložily do babyboxu. 

Na internetových stránkách Nadace zveřejňujeme aktuální přehled babyboxů a údaje o zachráněných 

dětech. 

 konkrétní pomocí matkám v tísni, které nás kontaktovaly (e-mail: nenarozeny.zivot@centrum.cz, mobil 

776 781 066) – nabídka ubytování prostřednictvím spolku Babybox, studující matce jsme pomohli zajistit 

dostudování, při zdravotních komplikacích jsme zprostředkovali radu lékaře; radu lékaře jsme zajistili 

také ženě, které byla ze zdravotních důvodů doporučena hormonální antikoncepce. 

 spolupracujeme s katolickými lékaři a radíme se s nimi, jak je třeba pečovat o vážně nemocné a staré lidi, 

abychom jim poskytli péči, na kterou mají nárok. 

 Nadace z příspěvku Nadačního investičního fondu podpořila organizaci, která pracuje pro záchranu 

nenarozeného života: 

 

5.2.2 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 

mailto:nenarozeny.zivot@centrum.cz
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č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nadace celý nadační příspěvek uložila ve formě termínovaného 

vkladu dne 1. 12. 1999.  

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. 2013 do 31. 12. 2013 byl 26 889,35 Kč. 10 000,- Kč z této částky bylo rozděleno 

v 17. kole. Zbytku, tj. 16 889,35 Kč, bylo použito na minimální mzdu zaměstnankyně Nadace, která pracuje 

na pro záchranu nenarozeného života. 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 (umělého 

potratu). 

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); 

- 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 2014 

Organizace Projekt Kč Účel 

Občanské sdružení Babybox pro 

odložené děti – Statim 

Babybox 10 000,- náklady na výrobu babyboxu  

Celkem za 17. Kolo  10 000,-   

Poznámka: V dubnu 2014 uzavřelo Ministerstvo financí s Nadací „Dohodu o ukončení smlouvy 

o převodu zbývajících prostředků“. Nadace nemusí nadační příspěvek státu vracet a v budoucnu s ním bude 

hospodařit podle svých potřeb v souladu se Statutem. Nadace uložila 19. 12. 2014 příspěvek na zdarma vedený 

účet u Komerční banky. 

 

Nabídka přednášky  

Katolíkům různých věkových kategorií a lidem dobré vůle nabízíme přednášku „Co nevíte o životě 

člověka před narozením“, doplněnou filmovými ukázkami a besedou. 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. 

 

Nabídka pomoci 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. 
♠  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, 
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♠  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 

5.3 Osvětová činnost   

a/ Připravili jsme 2 čísla časopisu „Občasník Nadace sv. Františka z Assisi“ (ke stažení jsou k dispozici 

na internetových stránkách, adresa http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php). 

Kromě duchovních rad, které nám dává Matka 

Tereza z Kolkaty (otiskujeme je v každém čísle), si v nich 

můžete přečíst také o životě svatých, obětujících se pro 

chudé (svatá Kateřina Sienská, papež Pius X.), promluvy 

a povzbuzení papeže Františka a příklad kněze Mariána 

Kuffy ze slovenských Žakoviec, který v evropských 

podmínkách svou péčí o chudé romské rodiny, bývalé 

vězně, závislé na návykových látkách, postižené, děvčata 

z ulice, mládež bez rodinného zázemí a opuštěné matky 

s dětmi koná dílo podobné, jako Matka Tereza z Kolkaty.  

 

b/ O potřebách a možnosti pomoci nejubožejším 

informujeme na 11 vývěskách, které jsou umístěny v 6 

městech – v  katolických kostelech i na veřejných místech. Pokud budete mít zájem, můžete převzít péči 

o další vývěsky na vhodných místech z materiálů, které Vám rádi poskytneme. 

c/ Uspořádali jsme opět přednášky o životě a díle Matky Terezy v Indii, které proběhly na Církevním 

gymnáziu ve Skutči, na Základní škole v Polné, pro farníky v Rapoticích, Náměšti nad Oslavou a v Centru 

svatého Jana XXIII. v Hlinsku. Celkem si přednášky vyslechlo cca 200 posluchačů.  

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

2.  Matka Tereza, její život a dílo. 

3.  Malomocenství (lepra). 

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

5.  Organizace naší kontejnerové pomoci.  

mailto:nenarozeny.zivot@centrum.cz
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php
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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/ Zájemcům půjčujeme:  

 Životopisy Matky Terezy: „Misionářky lásky“ - výtah ze životopisu „Matka chudých“ od Renza 

Allegri, a brožuru „Matka Tereza. Fascinující příběh jejího života“ - opis stejnojmenné knihy 

od Navina Chawly. 

 tištěné materiály s tématy: promluvy papeže Františka, přednášky P. Mariána Kuffy, duchovní 

texty Matky Terezy, umělý potrat, popotratový syndrom, příběhy dětí narozených 

z mimoděložního těhotenství, hodnota života postiženého člověka, vyšetření a zákroky v matčině 

těle, ohrožující život dítěte, operace dítěte před narozením. Všechny materiály poskytujeme 

i v elektronické podobě. 

 DVD s nahrávkami přednášek P. Mariána Kuffy, nahrávky videí o práci Matky Terezy a videí 

s tématikou ochrana nenarozeného života. 

 knihy ke studiu katolické teologie. 

 

e/ Správa internetových stránek, umístěných na adrese: 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/, kterou zdarma zajišťuje jeden z našich spolupracovníků. 

Mimo jiné na webu nabízíme kompletní přehled babyboxů (odložených schránek). Ke dni 31. 5. 2015 je 

v provozu 64 babyboxů (další informace naleznete na www.babybox.cz). 

Mapka umístění babyboxů – květen 2015 

Babybox, označený v mapce číslem:                                      

57 - Uherské Hradiště, Uherskohradišťská nemocnice             

58 - Česká Lípa, Nemocnice s poliklinikou 

59 - Domažlice, Domažlická nemocnice 

60 - Valašské Meziříčí, Nemocnice  

61 - Svitavy, Svitavská nemocnice 

62 - Kutná Hora, Zdravotnická záchranná služba 

Středočeského kraje 

63 - Havířov, Nemocnice s poliklinikou 

f/ Základní informační  materiál Nadace o pomoci nejubožejším – leták „Pojďme spolu vykonat něco 

krásného pro Boha“ - jsme nabízeli převážně katolickým věřícím formou osobního oslovení a v rámci 

přednášek o životě a díle Matky Terezy. Další možnost byla vzít si leták, umístěný na čtyřech vývěskách. 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
http://www.babybox.cz/
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Příloha: Letáček o pomoci Nadace svatého Františka z Assisi na životě ohroženým lidem v Indii  
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5.4 Zveme Vás ke spolupráci na Božím díle 

Jak znásobit naši společnou pomoc nejpotřebnějším?  
 

Konejme 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 udělali/neudělali 

jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to udělali/neudělali“(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!“(Mt 6,33) Snažme se následovat svého Pána v jeho chudobě vlastním skromným 

a nenáročným způsobem života, modlitbou a osobní obětí. Ušetříme tak pozemské prostředky pro ty nejchudší 

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

 

Jak se můžete připojit a dát i dalším lidem možnost najít smysl života v práci pro nejpotřebnější: 

 přípravou informačních materiálů v rámci pravidelných pracovních setkání, 

 osobní účastí na přípravě a odesílání kontejnerových zásilek v pracovní skupině v Brně (informace 

na telefonním čísle 608 879 663),  v Praze (732 858 163), 

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

chodítka), 

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

jednotlivcům, společenstvím, školám, farnostem, domovům seniorů,  

 nabízením informačních materiálů Nadace (letáky, Občasník, Výroční zpráva) lidem dobré vůle ve svém 

okolí, 

 vysvětlováním významu skutků milosrdenství lidem dobré vůle a získáváním jejich 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 těhotným matkám v tíživé situaci, ohrožující život dítěte (povzbuzení, konkrétní pomoc, poskytnutí 

našeho telefonního čísla 776 781 066),  

 překladatelskou prací z/do cizích jazyků, 

 studiem sociální a teologické literatury (v případě zájmu Vám nabídneme vhodné tituly), 

 modlitbou, obětí, sebezápory na vyprošení Božího požehnání pro naši společnou práci, 

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

ve velkoobjemovém kontejneru do Kolkaty. 

6. Způsoby získávání finančních prostředků a darů 

6.1 Veřejná sbírka 

Krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 15. 8. 2013 pod č. j. KrÚ 57464/2013, Sp. zn.: SpKrÚ 

51647/2013 OOPKŽÚ Nadaci osvědčení o konání veřejné sbírky od 20. 8. 2013 na dobu neurčitou, 

a to shromažďováním finančních příspěvků na účet číslo 2028869399/0800. Účel sbírky je 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. 1. až. 31. 12. 2014 bylo předloženo 27. 3. 2015 

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

a právními předpisy bylo Nadaci zasláno 31. 3. 2015.  

 

6.2 Struktura získávání prostředků: 

- finanční dary 

- dary jednotlivých dárců a organizací,  

- nadační příspěvek Nadačního fondu AVAST, 

- výtěžek z prodeje nemovitosti. 
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- nepeněžní dary 

      -     dary organizací (podpažní berle, francouzské hole, chodítka, náhradní díly k berlím), 

- dary jednotlivých dárců (zdravotnický materiál, kojenecké lahve, francouzské hole, berle, chodítka, 

invalidní vozík, ortézy), 

- zdarma poskytnuté služby jednotlivci/organizacemi (grafické práce, odvozy připravených zásilek, 

poskytnutí skladovacích prostor, místností k pravidelným pracovním setkáním, propůjčení vývěsek, 

umístění webových stránek, vytištění letáčků). 

- jiné zdroje 

-     slevy od výrobců a dodavatelů, 

-     nájemné z pozemku.  

 

 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. 

 

Ukázka dopisu jedné z našich dárkyň 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. Přijaté dary a poskytnuté nadační příspěvky 

7.1 Pomoc nejchudším z chudých v Indii 

7.1.1 Přijaté dary 
7.1.1.1 Přijaté finanční dary 

Celková částka použitých finančních příspěvků v roce 2014 od fyzických a právnických osob činila 

3 810 925 Kč. V ní jsou zahrnuty mimo jiné: 

 

Nadační příspěvek Nadačního fondu AVAST   

Nadační fond AVAST z Prahy poskytl Nadaci nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč. Nadace jej využila 

na nákup hroznového cukru Glukopur, který odeslala spolu s ostatním zdravotnickým materiálem 

ve 29. kontejneru.  

Dary ze Slovenské republiky 

Naši slovenští přátelé a spolupracovníci shromáždili za rok 2014 finanční obnos 205 412 Kč. Jsme jim 

vděčni za jejich dlouholetou podporu a spolupráci.  

 

Podle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, § 358, odst. 3b jsme povinni uvádět seznam dárců, kteří 

poskytli jednotlivý dar v hodnotě nad 10 000,- Kč. V následujícím přehledu neuvádíme ty dárce, kteří si 

nepřáli svá jména zveřejňovat.  
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Přehled dárců nad 10 000 Kč 

Nadační fond AVAST 50 000,- Kč  MUDr. Jakub Ventruba 14 000,- Kč 

Jan Baránek s. r. o. 20 000,- Kč   Petr Víšek 13 000,- Kč  

Josef Křižan  11 500,- Kč  Robert Vrána  15 000,- Kč 

Ladislav Mandík   50 000,- Kč  Vít Žilinský, Pneuservis 30 000,- Kč 

Filip Štěpančík  86 956,- Kč     
 

 
Ostatní příjmy    

V roce 2012 byl Nadaci dědickou závětí odkázán byt 1+1 v Olomouci. Dárkyně si přála, aby po její smrti 

Nadace byt prodala a peníze věnovala na pomoc nejchudším v Indii. V dubnu 2014 byl byt prodán a 23. června 

byla částka 748 800 Kč převedena na běžný účet Nadace.  

Nadace je spoluvlastníkem 1/3 rozlohy zemědělského pozemku v obci Dolní Cerekev, katastrální území 

Spělov. Pozemek má v dlouhodobém pronájmu zemědělská firma AGRO Spělov, s. r. o. Nájemné z pozemku 

v roce 2014 činilo 7 942 Kč a 30. září bylo převedeno na běžný účet Nadace.  

Nadace obě částky (výtěžek z prodeje bytu i nájemné) použila na nákup zdravotnického materiálu a jeho 

odeslání ve 29. kontejneru. 

 

Slevy od výrobců  

Firmy Batist Medical a. s., Červený Kostelec; Hartmann Rico a. s., Veverská Bitýška; Phoenix lékárenský 

velkoobchod a. s., Praha; Gama Group a. s., České Budějovice;  Natura a. s., Havlíčkův Brod; Mölnlycke 

Health Care s. r. o., Praha a „Šance“, družstvo handicapovaných, Brno, poskytly Nadaci na nákup 

zdravotnického materiálu výhodné ceny. Ušetřili jsme tak na pořizovacích nákladech cca 3,3 milionu Kč. 

 

7.1.1.2 Přijaté věcné dary 

- Úrazová nemocnice, Brno: 11 párů dřevěných berlí a francouzských holí, 

- Domov u fontány, Přelouč: 20 párů francouzských holí, 

- Klinika Na Košíku, Praha: 9 párů francouzských holí a dřevěných berlí, 3 chodítka, 

- firma Erilens a DMA, Praha: pryžové násadce na berle a gumové chrániče berlí,  

- jednotliví dárci, Jihomoravský kraj: 19 párů dřevěných berlí a francouzských holí, 

- jednotliví dárci, Praha: 2 páry francouzských holí, 1 invalidní vozík, 3 ortézy, 

- dárce, Lázně Bohdaneč: 1 pár francouzských holí, 

-    maminky, Těšínsko a Prostějov: 32 kojenecké lahve a 1 termoláhev,  

-   spolek PaLetA (Paleta Letovických Aktivit), Letovice: obvazy, chirurgické rukavice, náplasti, injekční 

jehly a stříkačky, nůžky atd. 

Velká část těchto darů již byla odeslána ve 29. kontejneru do Indie. 

   

7.1.2 Poskytnutý nadační příspěvek 

Jeden nadační příspěvek v hodnotě 4 407 721 Kč byl opět poskytnut kongregaci Misionářek lásky v Indii 

(Missionaries of Charity, Kolkata, India) ve formě nákupu a odeslání zdravotnického materiálu a dalších 

životně nezbytných potřeb ve velkoobjemovém kontejneru. 

 

7.2 Ochrana života nenarozených dětí 

7.2.1 Přijaté finanční dary 
Celková částka, kterou fyzické osoby věnovaly v roce 2014 na tento účel, činila 18 950,- Kč.  

  

7.2.2 Poskytnutý nadační příspěvek 

V roce 2014 byl Nadací poskytnut 1 nadační příspěvek na záchranu ohrožených nenarozených dětí 

v celkové hodnotě 10 000 Kč. Příspěvek byl rozdělován v rámci veřejně vyhlášeného Programu primární 

a sekundární prevence interrupce. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole „Příspěvek z Nadačního investičního 

fondu (NIF) na projekty, zaměřené na prevenci umělého potratu“, str. 14. 
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PODĚKOVÁNÍ 

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

zdarma poskytovanými službami, obětavou prací, modlitbou, osobními oběťmi a vstřícným 

postojem a svým pochopením pro potřeby nejchudších z chudých a ohrožených nenarozených dětí. 

 

Zvláštní poděkování patří žákům a učitelům Cirkevnej spojenej školy v Humenném, kteří opakovaně 

přispívají v rámci předvánoční sbírky na nákup zdravotnického materiálu. 

Děkujeme sociálním a zdravotnickým zařízením, podnikům, společnostem a firmám, které naši práci 

podpořily výraznými slevami, finančními a věcnými dary. 

Děkujeme Nadačnímu fondu AVAST za poskytnutí nadačního příspěvku.  

Děkujeme vedení a zaměstnancům  firmy Batist za dlouholetou vstřícnou spolupráci, za laskavé 

poskytnutí prostor k nakládce kontejneru a za jejich osobní účast při jeho nakládání.   

Děkujeme redaktorům sdělovacích prostředků, kteří o odesílání kontejneru informovali veřejnost. 

Děkujeme spolupracovníkům za překlady cizojazyčných textů a za tiskovou zprávu o odeslání 

29. kontejneru a její rozeslání médiím. 

Děkujeme firmě Chapel Invest, s. r. o., Modřice, za dlouholeté bezplatné poskytování meziskladu 

zdravotnického materiálu. 

Děkujeme všem pomocníkům, kteří s námi nakládali kontejner. 

Velký dík vyjadřujeme rodině z Hlučínska za zdarma poskytnuté grafické práce a tisk misijního 

letáčku na pomoc nejubožejším. 

Děkujeme Vám, kteří jste pomáhali zorganizovat naši přednášku o životě a díle Matky Terezy. 

Děkujeme lékařům a sociálním pracovníkům za opakované odborné konzultace při záchraně 

nenarozených dětí. 

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

Děkujeme všem nemocným a trpícím za modlitby, obětování bolestí a utrpení na úmysl vyprošení 

Božího požehnání pro naši společnou pomoc nejubožejším.   

 

VAŠE PODPORA VYDATNĚ OVLIVNILA HODNOTU NAŠÍ POMOCI 

 

 

Děkujeme jménem nejchudších, jejichž životy jste zachraňovali. Kéž Vaši lásku k Ježíši 

a její skutky odmění dobrotivý Bůh. 
 

 

 

 

Když pomáháme nejpotřebnějším, naše srdce se rozšiřuje, rosteme v lásce a stáváme se milými 

Ježíši, protože plníme jeho přikázání: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval Vás“ 

(srov. Jan 13, 34).  
 

 

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

Boha.“  Matka Tereza 
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8. Finanční zpráva 

8.1 Rozpis nákladů a výnosů 

 

Rozpis nákladů  (v celých Kč)  Celkem  

Poštovné 15 735 

Mzdové náklady 102 426 

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 34 826 

Zákonné pojištění zaměstnanců 324 

Poplatky bankovní 6 635 

Nadační příspěvky celkem 4 407 721 

z toho: dopravné za kontejner 114 066 

            zdravotnický materiál a jiné potřeby 4 262 025 

            Ostatní 31 630 

Náklady celkem 4 567 667 

 

 

  

Rozpis výnosů (v celých Kč)  Celkem  

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 4 567 667 

Převod z úroků NIF 16 889 

Úroky 18 827 

Výnosy celkem 4 603 383 

 

 

Stav peněžních prostředků  (v celých Kč) k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

Bankovní účty celkem 7 885 855    7 832 982    

z toho: Česká spořitelna  1346868389/0800 1 626 023    1 698 364    

            Česká spořitelna  2146566399/0800 do 19. 12. 2014 4 822 000    0  

            Komerční banka  107-9316520257/0100 od 19. 12.2014 0    4 822 027    

            Česká spořitelna  2028869399/0800  1 437 832    1 312 589    

            Komerční banka  107-9316440257/0100 0  2    

Peníze – pokladna 68 980    107 255    
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8.2 Rozpis aktiv a pasiv 

 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení (v celých Kč) k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

Hmotný investiční majetek – budovy  5 858 503    5 108 503    

Hmotný investiční majetek – pozemky 287 105    287 105    

Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -281 805    -301 010    

Peníze 68 980    107 255    

Bankovní účty 7 885 855    7 832 982    

Ostatní pohledávky (Union banka) 44 631    44 631    

Aktiva celkem 13 863 269    13 079 466    

 

   

PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku (v celých Kč) k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 

Vlastní zdroje celkem: 13 851 879    13 067 806    

   - Jmění celkem 13 809 709    12 989 919    

      z toho: Fondy – zdroje: 2 029 488    1 978 904    

                        - Fondy – Misie 1 985 475    1 930 950    

                        - Fondy – Nenarozený život 17 124    36 074    

                        - Úroky – NIF 26 889    11 880    

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

                  Ostatní jmění - finanční příspěvek z NIF 4 822 000    4 822 000    

                  Vlastní jmění  812 613    793 407    

                  Pozemek 243 918    243 918    

                  Byt (dědictví určené k prodeji na podporu misií) 750 000    0,- 

                  Rodinný dům 4 543 640    4 543 640    

    - Zisk z minulých let 16 717    42 170    

    - Hospodářský výsledek od počátku roku 25 453    35 717    

Zúčtování s institucemi (sociální a zdravotní pojištění) 3 826    3 917    

Zúčtování se zaměstnanci 7 564    7 743    

Pasiva celkem 13 863 269    13 079 466    

 
  

              

Poznámky:  

 V roce 2014 tvořily náklady související se správou Nadace 3,63 % z celkově poskytnutých příspěvků. 

Podle statutu nesmějí tyto náklady převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých příspěvků. Náklady tuto 

stanovenou hranici nepřesáhly. 

     Veškeré náklady související se správou Nadace byly hrazeny z darů členů Nadace. 

 Celková částka vynaložená na minimální mzdu, sociální a zdravotní pojištění jedné zaměstnankyně 

byla, stejně jako v minulých letech, hrazena z darů, které věnovali členové Nadace v roce 2014 

výhradně na tento účel, a částečně z výnosu příspěvku NIF.  

 Členové správní a dozorčí rady nevyužívají svého právního nároku na jakoukoliv odměnu za tuto 

práci, ale naopak, vše, co se jim podaří ušetřit, věnují zejména na záchranu indických nejubožejších, 

na pomoc maminkám v tísni a na osvětovou činnost. 
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9. Zpráva auditora 

 


