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 „Buďte ochotni posilovat misijního ducha a nadšení pro misie, vzájemně si v tom pomáhejte ve vašich 

diecézích, kongregacích, společenstvích, ... nenechte se odradit obtížemi, kterých nikdy není nedostatek, 

a začínejte, to podtrhuji, od dětí. Ony musí dostat misijní katecheze.“  

                                                                                         (papež František, Misijní kongres, listopad 2014) 

 
 
 

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

1. Úvodní slovo  

Vážení dárci, milí spolupracovníci a dobrodinci, všichni lidé dobré vůle.  

Dovolte nám, abychom se ve Výroční zprávě, kterou jsme pro Vás připravili, krátce ohlédli za uplynulým 

rokem. Za tím, co se v něm podařilo společnými silami a s pomocí Boží dobrého vykonat, proměnit ve skutek 

milosrdenství.  

V roce 2015 jsme odeslali jeden velkoobjemový kontejner se zdravotnickým materiálem sestrám 

Misionářkám lásky do indické Kalkaty, který byl hrazen z příspěvků dárců. Chceme každému z Vás ze srdce 

poděkovat za Vaši lásku, oběti a jakýkoliv způsob zapojení se do pomoci odeslání tohoto kontejneru, a také 

Vám, kteří jste se podíleli na záchraně nenarozených dětí.   

Největší dík vzdáváme Pánu Bohu za Jeho milosrdenství, bez 

něhož by se tyto skutky lásky vůbec nemohly uskutečnit, 

a za požehnání pro tuto práci. Kéž se toto milosrdenství šíří a přinese 

do srdcí všech lidí dobré vůle trvalý pokoj. A Jeho nejposlednějším 

ať přinese vědomí, že jsou chtění a milováni, i přes všechny své 

nemoci, strádání, nespravedlnosti a vyloučení ze společnosti 

i z rodiny. Kéž by nám na nich nikdy nepřestalo záležet a byli vždy 

našimi nejmilejšími sestrami a bratry v Kristu. 

Poprosme nyní společně o milost vytrvání ve službě 

nejubožejším pro každého z nás i pro Misionářky lásky, které 

nejchudším z chudých s tak velkou láskou slouží. Buďme milujícími dětmi našeho Otce a modleme se, aby On 

i jeho svatí vzali naši společnou pomoc pod svou nebeskou ochranu.   

Blahoslavená Matko Terezo, oroduj za nás! 

                                                                                                                      Mgr. Dana Jarošová  

                                                                                                              předsedkyně správní rady Nadace  

 
 

 

 

 

Poděkování sester Misionářek lásky za 30. kontejner  (Výňatek z dopisu) 
 

 

 

10. prosince 2015 

Drahá Dano a všichni z Nadace sv. Františka z Assisi, 

 

Vánoce spojují rodinu a přátele dohromady, to nám pomáhá vážit si lásky v našem životě, kterou často 

považujeme za samozřejmost. Ať pravý význam Vánoc naplní Vaše srdce a Váš domov mnohým požehnáním.  

Naše skromné skutky lásky ukázaly něžnou lásku Boží nejchudším z chudých. Vědí, že Bůh o ně pečuje. 

To jim pomohlo obrátit se k Bohu v milující důvěře a odevzdání se a přijmout Jeho pokoj a dát jej také 

ostatním skrze odpuštění.   

Ať Duch lásky, který přebývá v srdci našeho papeže Františka, přebývá také v srdcích každého z nás 

a nadále nás vede v našich skutcích lásky a míru mezi lidmi.  

30. kontejner 
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Ráda bych využila této příležitosti, abych vyjádřila srdečné díky za Vaši spolupráci a štědrou odezvu 

na mnohé naše požadavky, se kterými jste se v tomto roce setkali. Všichni mě zde žádali, abych Vám vyřídila 

jejich upřímnou vděčnost za Vaše úsilí, se kterým nás v tomto díle podporujete. Vaše štědrost a pohotové 

reakce byly rozhodující, protože nám nesmírně pomohly a nemůžeme být vděčnější.  

 

Také děkujeme za Váš e-mail z 4. 10. 2015 a další  z 5. 10. 2015. Kontejner jsme vyložili a pokračujeme 

v rozdělování zdravotnického materiálu do různých našich domovů Sester a některých zdravotnických center 

Bratří.  

 Shantinagar                     - Leprosní centrum Sester 

 Prem Dan                            - Domov Sester pro nemocné a opuštěné umírající  

 Kalighat- Nirmal Hriday     - Domov Sester pro umírající   

 Shanti  Dan                         - Domov pro duševně nemocné a mentálně postižené opuštěné ženy,   

                                                     domov pro ženy nakažené virem HIV a domov pro jinak těžce postižená     

                                                     děvčata/ženy 

 Shanti Bhavan                     - Domov Bratří pro muže nakažené virem HIV  

 Nirmala Kennedy Center    - Domov Sester pro duševně nemocné a mentálně postižené ženy 

 

Všechny tyto domovy jsou v Kalkatě nebo v okolí Kalkaty. Také ještě zásobujeme naše domovy, kde se 

starají o malomocné pacienty a nemocné a umírající muže a ženy, o duševně nemocné a mentálně postižené 

muže a ženy v jiných státech Indie jako jsou: Orissa, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Jharkand  a další. 

 

Ujišťujeme Vás, že všechen zdravotnický materiál z kontejneru je rozdělován podle potřeby každého 

centra a také podle přítomnosti Sester a Bratří, kteří jsou odborní zdravotníci, a tedy mohou s těmito dary 

zodpovědně nakládat a zaručit, že se všechny zdravotnické potřeby dostanou těm nejpotřebnějším, 

a to i v našich pojízdných ošetřovnách na venkově, kde jinak není přístup k žádné zdravotní péči. 

Nejužitečnější a nejžádanější pro Sestry a Bratry jsou:  

 gáza,  

 obvazy, 

 Betadine (dezinfekce - roztok a mast),  

 náplasti,  

 podpažní berle – pošlete, kolik můžete, protože v současné době je nemůžeme dát těm, kteří je 

potřebují, když odcházejí z našich domovů,  

 injekční stříkačky, jehly a kanyly,  

 multivitaminové tablety, kalcium, vitaminy B a C atd. 

 

Pokud jde o francouzské hole, potřebujeme jich málo, protože většina osob se zdravotním postižením trpí 

vážnými problémy a potřebují podpažní berle.  

Byli bychom velmi rádi, kdybyste mohli zkusit poslat nějaké nerezové ocelové nůžky a nerezové 

anatomické svorky – peány, protože ty, co zde můžeme sehnat, rychle zrezavějí a nedají se již použít.  

 

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši spolupráci, přátelství a oddanost. Bylo nám ctí a potěšením.  

Přeji Vám do Nového roku 2016 to nejlepší. Nový rok je čas odkrývání dalších horizontů a uskutečňování 

snů. Ať objevíte novou sílu a jste naplněni vírou, ať jste schopni radovat se z prostých potěšení, která život 

nabízí, a odvážně čelit všem výzvám, které Vám mohou přijít do cesty.         

 

Bůh Vám žehnej, 

S úctou Vaše 

Sr. M. MERCINA 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 

Kalkatě 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). 

-  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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Malomocná žena 
s pahýly nohou 

Chudá 
indická žena 

Matka připravuje 
skromné jídlo 

Indický muž pije 
vodu z prasklého 

potrubí 

Muž si odnáší ze skládky měch 
využitelných odpadků 

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 pečuje kongregace Misionářky lásky ve 135 zemích celého světa. 

Komu sestry pomáhají 
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Situace dětí v Indii 
 

I když se v Indii vlivem ekonomického růstu začínají objevovat zhýčkané dětí trpící obezitou, situace těch 

nejchudších dětí se nijak zásadně nezlepšuje. Kromě kastovního systému zůstává závažným problémem 

nerovnost pohlaví, která vede k nedostatečné výživě žen a dívek. Ta způsobuje, že se každé páté dítě rodí 

s nízkou porodní hmotností. V Indii žije přibližně 400 milionů dětí. Každé druhé dítě je podvyživené a 7 dětí 

z 10 trpí chudokrevností.
1
 Nedostatečná výživa vede k vážným následkům. Vedle zdravotních poruch dochází 

u takových dětí ke zpomalení tělesného i duševního vývoje. V dospělosti se mohou objevit poruchy plodnosti 

a u žen komplikace v těhotenství. Nedostatečná výživa matek v době těhotenství má zase negativní vliv 

na vývoj dítěte. Celkem 1 160 000 dětí umírá každý rok před dosažením 1 roku života z příčin, kterým by bylo 

možné předejít.
2
 Těmito příčinami bývají zejména nakažlivá onemocnění dýchacího ústrojí, průjmová 

onemocnění, nezralost při narození a parazitární onemocnění včetně malárie.
3
 Podle odhadů z roku 2012 žije 

v Indii 2,1 milionů lidí nakažených virem HIV nebo nemocných AIDS (syndrom získaného selhání 

obranyschopnosti)
4
, dětí infikovaných virem HIV či nemocných AIDS je podle odhadů kolem 100 tisíc.

5
 

V Indii je asi 28 milionů dětí donuceno životními podmínkami pracovat.
6
 Nejčastější formou dětské práce 

je tzv. „bond labour“ (tzn. nucené práce). Děti jsou často doslova zotročovány, aby „vyrovnaly dluh“ rodičů, 

který činí zpravidla 1 000 až 3 000 rupií (450-1350 Kč). Kromě práce v zemědělství děti často dělají domácí 

sluhy, vyrábějí ručně cigarety, tkají koberce, pracují na bavlníkových plantážích. 

Mé sestře je deset let. Každé ráno v sedm odchází k pánovi, kterému dlužíme peníze, a vrací se v devět 

hodin večer. Nechová se k ní pěkně. Řve na ni a bije ji, když si myslí, že je příliš pomalá nebo pokud mluví 

 s jinými dětmi. Přichází si pro ni, když je nemocná a nemůže jít do práce. Myslím, že to pro ni musí být velmi 

těžké... Nezajímá mě škola ani hraní. Jediné, co bych chtěl, je, aby už pro něj nemusela pracovat. Za 600 rupií 

(270 Kč) bych ji mohl vykoupit. To je jediná možnost, jak ji získat zpět... My ale nemáme 600 rupií... Nikdy 

nebudeme mít 600 rupií...
7
 

Šťastnější osud potkal Shivalingu, 13letého chlapce, který byl zachráněn z práce místní organizací. 

Shivalinga začal tkát koberce ve svých devíti letech jako zástavu za půjčku 2000 rupií (cca 900 Kč), kterou si 

vzal jeho otec, zemědělský nádeník. Za svou práci dostával Shivalinga v průměru 1 rupii denně (0,45 Kč). 

Pokud by Shivalingův zaměstnavatel za každý den práce odečetl 10 rupií z původního dluhu (což je stále 

nezákonně nízká mzda), byl by dluh splacen do 8 měsíců. Přestože Shivalinga otročil téměř tři roky, 

zaměstnavatel tvrdí, že původní dluh 2000 rupií stále trvá a naléhá na Shivalingova otce, aby chlapce vzal 

ze školy a poslal zpět k němu do práce.
8
 

Miliony dětí jsou v Indii donuceny vydělávat prostitucí. Nejde jen o dívenky z Indie, ale také z okolních 

států, ze kterých jsou unášeny obchodníky s lidmi. Mnohé děti se stávají oběťmi prostituce, když utíkají 

do měst před chudobou a krutostí svých příbuzných, nebo jsou dokonce svými příbuznými prodány. Skutečné 

číslo obětí těchto zločinů nelze zjistit, protože v Indii pouze nedokonale funguje registrace narozených 

a mnoho dětí nemá ani rodný list.
9
 

Sanjaně bylo teprve 11 roků, když ji otec prodal obchodníkovi s lidmi, který tvrdil, že dívka by mohla 

pracovat v továrně na hedvábí poblíž Kalkaty. Ve skutečnosti ji však tento obchodník prodal do nevěstince. 

„Chtěla jsem umřít,” vyprávěla. 

Sanjana musela pracovat, aby splatila majiteli nevěstince náklady na její koupi a náklady na své 

ubytování – alespoň tak jí to tento majitel řekl.  A pravděpodobně by to nikdy nedokázala splatit. „Každý den 

přišlo alespoň deset mužů, třicet o prázdninách,” řekla Sanjana. Zavřeli ji v pokoji a její majitel vyjednával 

ceny. „Měla jsem stále strach,“ pokračovala Sanjana a dodala: „Nesměla jsem odmítnout žádného muže.“ 

Nebyly žádné kondomy. „Mnoho prostitutek v Bombaji má AIDS.“ Sanjana měla štěstí. Utekla po třech letech 

nucené prostituce, když policie zaútočila na nevěstinec, ve kterém žila. Tato bengálská dívka se však nemohla 

                                                                    
1 CRY – Child Rights and You, http://www.cry.org/rights-to-know/statistics-on-children-in-india.html 
2 CRY – Child Rights and You, http://www.cry.org/rights-to-know/statistics-on-children-in-india.html 
3 Unicef. The situation of Children in India. A profile. 
4 Unicef, http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html 
5 Unicef. The situation of Children in India. A profile.http://www.unicef.org/sitan/files/SitAn_India_May_2011.pdf 
6 Česká televize, ČT24, 12. 10. 2013. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1071700-miliony-indickych-deti-jsou-zneuzivany-k-praci-a-prostituci 
7 Human Rights Watch. The small hands of slavery: Bonded child labour in India, 1996, http://www.hrw.org/reports/1996/India3.htm 
8 Human Rights Watch. The small hands of slavery: Bonded child labour in India,1996,http://www.hrw.org/reports/1996/India3.htm 
9 Anne Backhaus and Spiegel. Daughters for sale: India's child slavery scourge. 13th October 2013. 

http://abcnews.go.com/International/daughters-sale-indias-child-slavery-scourge/story?id=20540368 
 

http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html
http://www.unicef.org/sitan/files/SitAn_India_May_2011.pdf
http://abcnews.go.com/International/daughters-sale-indias-child-slavery-scourge/story?id=20540368
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vrátit do své vesnice. „Moje rodina o mně několik roků neslyšela a nebyla jsem už čestná žena,“vysvětlovala 

Sanjana. „Nikdy by mě nevzali zpět.“ 

Sanjaně je nyní 22 let a vydělává si na živobytí jako švadlena v Bombaji. Majitel nevěstince ani 

obchodníci s lidmi nebyli odsouzeni.
10

 

Indie má nejvíce sirotků na světě – odhady udávají počet 31 milionů
11

. Devět z jedenácti opuštěných dětí 

jsou děvčátka. To je způsobeno stále převládajícím značně nevýhodným celkovým postavením ženy 

ve společnosti. Dívka se totiž podle indického chápání provdává do cizí rodiny. Podle indických zvyků jsou 

navíc rodiče provdávané dívky povinni zajistit určité minimální věno, které mnoho chudých může naspořit 

pouze s velkými obtížemi.
12

 Proto jsou děvčátka i v 21. století stále často zabíjena již před narozením nebo 

ihned po narození, či pohazována nešťastnými matkami. Každý den je v Indii usmrceno 2000 dívek, jak 

konstatovala indická ministryně.
13

Dívky žijící na ulici jsou pak ve věku 10 až 11 let často unášeny místními 

gangy a prodávány do nevěstinců.
14

 

Rukshaně je teprve patnáct let, její život by však již nyní mohl být předlohou pro román Charlese 

Dickense. Původně žila její rodina ve vesnici v Západním Bengálsku. Ještě jí nebylo devět let, když jí zemřel 

tatínek. Její strýc zabral jejich půdu a Rukshanu společně s matkou, sestrou a dvěma bratry odvezl 

do Bombaje, kde je ponechal jejich osudu. Často neměli co jíst a Rukshana chodívala žebrat. Pak začala 

prodávat ve vlaku různé cetky. Její maminka však bývala často nemocná, a tak Rukshana ještě po večerech 

chodívala prát a uklízet do bohatších domácností, aby mohla pro maminku koupit potřebné léky. Přesto však 

její maminka umírá, když je Rukshaně 13 let. Její bratří Rukshanu vyhánějí, aby šla za svým snoubencem, se 

kterým již dříve domluvila matka její svatbu. Rukshana jej však nenašla a stala se kořistí jedné 

„podnikatelky“, která ji odvezla na pláž, kde ji za peníze ukazovala mužům. A pak donutila Rukshanu vdát se 

za jednoho ze svých zákazníků. Rukshanin manžel však byl obviněn z vraždy, utekl před policií a od té doby 

o něm Rukshana neslyšela. Rukshana se vrátila do Bombaje. Její bratři založili rodiny, a tak se začala starat 

o svou o čtyři roky mladší sestru Deepu. Spávají společně s dalšími několika děvčaty, přikryté pouze novinami, 

na mostě nedaleko jednoho z menších bombajských nádraží. Ve větším počtu jsou dívky přece jenom o něco 

bezpečnější před únosem či znásilněním, které jsou zde na denním pořádku. Dokonce už i Rukshaninu 

jedenáctiletou sestru jednou unesli do nevěstince, ale po několika dnech se jí naštěstí podařilo utéci. 

Po probuzení si sestry sbalí svých několik věcí a ukryjí je v koruně stromu. Pak jdou na nádražní záchody, kde 

se trochu umyjí a vyčistí si zuby. Poté si vyzvednou své „zboží“ (různé tretky a časopisy) z nádražních skříněk 

a vydávají se za prací. V jednu hodinu si zajdou do jedné z pouličních vývařoven na oběd. Po kratším 

odpočinku se vydávají za prací a pracují až do devíti hodin večer. Rukshana ještě občas po večerech pomáhá 

 v různých stravovacích zařízeních. Tato práce sice bývá špatně placená, ale Rukshana ji dělá ráda, protože, 

jak sama říká, se při ní naučí věci potřebné při vedení domácnosti. Sní o tom, že jednou bude mít svůj domov 

a že její sestra bude moci začít chodit do školy, kde se naučí číst i psát.
15

 
 

Jak se k bídě dětí postavila blahoslavená Matka Tereza? 

Z tisíců fotografií s Matkou Terezou působí nejsilnějším dojmem ty, které ji zachycují s dítětem v náručí. 

Tvář této světice je poznamenána neustálým pohledem na těla zmučená hladem a nemocemi, nasloucháním 

sténání umírajících a přivyklá osušování slz opuštěným, ale při pohledu na bezbrannou nevinnost dítěte se 

uvolňuje a dojemně prozrazuje silný mateřský cit. 
Avšak i s dítětem v náručí se Matka Tereza zřídkakdy usmívá. A to proto, že děti, které se jí dostávají 

do rukou, jsou pokaždé opuštěné, osiřelé, malomocné; děti, které unikly záhubě a které mají oči plné hrůzných 

zážitků. A Matka je tiskne na prsa, aby pocítily, že je někdo má hodně rád, a snaží se tak zhojit jejich bolest 

a úděs. 

                                                                    
10 Anne Backhaus and Spiegel. Daughters for sale: India's child slavery scourge. 13th October 2013. 

http://abcnews.go.com/International/daughters-sale-indias-child-slavery-scourge/story?id=20540368 
11 Orphan Outreach. http://www.orphanoutreach.co/countries-we-serve/india/ 
12 Palash Ghosh. A deadly preference for male offspring: The killing of baby girls in India and Pakistan. International Business Times, 

16th September 2013. 

    http://www.ibtimes.com/deadly-preference-male-offspring-killing-baby-girls-india-pakistan-1406582 
13 Rishi Iyengar.Indian minister says 2,000 girls are killed across the country every day. Time, 22nd April 2015, 

    http://time.com/3830874/2000-girls-killed-every-day-india-minister/ 
14 Anne Backhaus and Spiegel. Daughters for sale: India's child slavery scourge. 13th October 2013. 

http://abcnews.go.com/International/daughters-sale-indias-child-slavery-scourge/story?id=20540368 
15 New Internationalist 377, April 2005. Street children Mumbai. India, http://www.newint.org/issue377/rukshana.htm 

http://time.com/3830874/2000-girls-killed-every-day-india-minister/
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„Děti,“ řekla mi Matka Tereza, „jsou nejkrásnější dar, který nám Bůh může dát, ale člověk si ho ve svém 

sobectví nedokáže vždy vážit. Děti jsou často odmítány, opouštěny a také zabíjeny. Od počátku proti těmto 

zločinům bojuji. Dělám všechno, abych na tento problém upoutala pozornost. 

Děti měly v mém životě a práci důležitou roli. První, s kým jsem po odchodu z kláštera Naší Paní 

Loretánské začala své nové poslání, byla pětice dětí. Ty děti žily v motijhilském slumu na periférii Kalkaty, 

v nejubožejší části města. Já jsem nic neměla, ale chodila jsem jim hledat jídlo mezi odpadky. Trávily jsme 

spolu hodně času. Milovala jsem je a děti byly šťastné. Na světě není nic smutnějšího, než nedostatek lásky. 

Viděla jsem děti, které už nechtěly dál žít a umíraly, protože je nikdo neměl rád.“... 

První dům pro opuštěné děti založila Matka v roce 1954. Nazvala ho Sishu Bhavan, to znamená „Dům 

dětí“. Policie i soukromé osoby jí brzy začaly nosit novorozence, které ve městě našly, a dům záhy přestal 

dostačovat potřebám. Matka Tereza musela otevřít další Sishu Bhavan a později ještě mnohé další domy. 

„Jsem matka tisíců opuštěných dětí,“ vyprávěla mi Matka Tereza. „Našla jsem je na chodníku, mezi 

odpadky, na ulici, přinesla mi je policie, lidé z nemocnic, kde ty děti byly odmítnuty svými matkami. Zachránila 

jsem je, vychovala, zajistila jsem jim vzdělání. Mnohým jsem později našla adoptivní rodinu, ve které je jim 

dobře. Žijí na celém světě, v Americe, Indii, Evropě, ale pořád na mne vzpomínají.“  

                                                                                                   (z knihy Matka chudých od Renza Allegri)                                                                                         

 

Papež František: Církev jako matka učí milosrdenství  

Katecheze papeže Františka na generální audienci, náměstí svatého Petra 

 Dobrý den, drazí bratři a sestry! 

V našem cyklu katechezí o Církvi jsme začali uvažovat o tom, že 

Církev je matka. Posledně jsme zdůraznili, jak nám Církev umožňuje 

světlem a silou Božího Slova růst, ukazuje nám cestu spásy a brání nás 

před zlem. Dnes bych rád podtrhl významný aspekt tohoto výchovného 

působení naší matky Církve, totiž způsob, jakým nás učí skutkům 

milosrdenství. 
Dobrý vychovatel míří k podstatě. Nezabíhá do detailů, ale chce 

předat to, na čem opravdu záleží, aby syn či žák našel smysl a radost ze života. Pravdu! A podstatné je podle 

Evangelia milosrdenství. Podstatou Evangelia je milosrdenství! Bůh poslal svého Syna, Bůh se stal člověkem, 

aby nás spasil, tedy aby nám prokázal milosrdenství. Zřetelně to říká Ježíš, který shrnuje pro učedníky své 

učení slovy: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Může existovat křesťan, který není 

milosrdný? Nemůže. Křesťan nezbytně musí být milosrdný, protože v tom spočívá jádro křesťanství. Církev, 

věrná tomuto učení, nemůže než opakovat svým dětem totéž: „Buďte milosrdní“ jako je Otec a jako byl Ježíš. 

Církev tedy jedná jako Ježíš. Nedává teoretické přednášky o lásce, o milosrdenství. Nešíří ve světě 

filosofii, cestu moudrosti... Křesťanství je jistě i toto všechno, ale v důsledku, reflektováním. Matka Církev učí 

jako Ježíš příkladem, a slova slouží k vysvětlení významu jejích skutků. 

 Matka Církev nás učí dávat najíst hladovému, napít žíznivému, obléknout neoděného. A jak to dělá? 

Dělá to příkladem mnoha světců a světic, kteří to všechno vzorně konali; a činí to také příkladem mnoha 

tatínků a maminek, kteří učí své děti, že to, co nám přebývá, je pro ty, kteří mají nedostatek. To je velmi 

důležité. V těch nejobyčejnějších křesťanských rodinách platilo vždy zlaté pravidlo pohostinnosti: nikdy 

nechybí pokrm či postel pro toho, kdo je v nouzi. 

 Jedna maminka mi v jedné diecézi kdysi vyprávěla, jak tomu učila svoje děti a říkala jim, aby dávaly jíst 

tomu, kdo má hlad. Měla tři děti. Jednoho dne u oběda, když byl tatínek v práci a zůstala se svými třemi dětmi 

ve věku sedmi, pěti a čtyř let sama, zaklepal u dveří nějaký pán a prosil o něco k jídlu. Maminka mu řekla: 

„Počkejte chvíli.“ Vrátila se a řekla dětem: „Je tu nějaký pán a chce jíst. Co uděláme?“ – „Dejme mu najíst, 

maminko, dejme mu najíst!“ Každý měl na talíři kus masa a brambory. „Dobře, dáme mu každý polovinu 

ze svého.“ – „Ach, to ne, mami, to ne!“ – „Ale tak to je, musíš mu dát ze svého.“ Tak učila tato maminka děti, 

jak dát najíst druhému ze svého. Tento krásný příklad mi moc pomohl. „Ale, maminko, mně nic nezbude...“ – 

„Ale jdi! Dej ze svého“. Takto nás učí matka Církev. Vy, početné maminky, které jste zde, víte, jak máte učit 

svoje děti, aby se dělily o svoje věci s těmi, kdo mají nedostatek. 

Matka Církev učí být nablízku nemocnému. Kolik jen svatých a světic sloužilo Ježíši tímto způsobem! 

A kolik jen obyčejných mužů a žen denně prokazuje tento skutek milosrdenství v nemocnicích, domovech 

důchodců, či ve vlastním domě, když slouží nemocnému člověku. 

 Matka Církev nás učí být nablízku tomu, kdo je ve vězení. Někdo možná řekne: „Ale, otče, to je 

nebezpečné. Jsou to zlí lidé.“ – Ale každý z nás – slyšte dobře – každý z nás je schopen dopustit se téhož, 

co učinil onen muž či žena, kteří jsou ve vězení. Všichni máme schopnost zhřešit a udělat totéž a pochybit 
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v životě. Oni nejsou horší než ty a než já. Milosrdenství překonává každou zeď, každou bariéru a neustále vede 

ke hledání člověka, lidské tváře. Milosrdenství mění srdce i život, může obrodit člověka a umožnit mu, aby se 

nově zařadil do společnosti. 

Matka Církev učí být nablízku tomu, kdo je opuštěn a umírá o samotě. To dělala blahoslavená Tereza 

na ulicích Kalkaty a dělali a dělají mnozí křesťané, kteří nemají strach stisknout ruku tomu, kdo je na odchodu 

z tohoto světa. Také zde se dostává milosrdenství tomu, kdo odchází, i tomu, kdo zůstává, a umožňuje nám 

pocítit, že Bůh je větší než smrt a pokud zůstáváme v Něm, loučíme se „na shledanou“. To dobře pochopila 

blahoslavená Tereza. Říkali jí však: „Matko, to je ztráta času.“ Nacházela na ulici umírající lidi, jejichž těla 

ohryzávali potkani. Donesla je domů, aby umírali v čistotě a klidu, s pohlazením a v pokoji. Říkala jim 

„na shledanou“! A tam, u nebeské brány, na ni pak čekali, aby jí otevřeli. Stejně jako ona jednají mnozí. 

Doprovázejme lidi k dobré a pokojné smrti. 

 Drazí bratři a sestry, Církev je matkou tím, že učí svoje děti skutkům milosrdenství. Osvojila si tuto cestu 

od Ježíše a naučila se, že je to pro spásu podstatné. Nestačí mít rád ty, kteří nás mají rádi. Nestačí prokazovat 

dobro tomu, kdo prokazuje dobro nám. Ježíš říká, že tak to dělají i pohané. Aby se svět změnil k lepšímu, je 

třeba prokazovat dobro tomu, kdo nám to nemůže oplatit, jako to učinil Otec nám, když nám dal Ježíše. Kolik 

jsme zaplatili za svoje vykoupení? Nic, všechno zadarmo! Prokazujme dobro a nečekejme nic nazpět, 

na oplátku. Tak jednal Otec s námi, a my máme jednat stejně. Konej dobro a jdi dál! Jak krásné je žít v Církvi, 

v naší matce Církvi, která učí tomu, co nás učil Ježíš. 

Děkujme Pánu, který nám dává milost mít za matku Církev, jež nás učí cestě milosrdenství, která je 

cestou života. Děkujme Pánu. 

Zdroj: Rádio Vatikán, 10. září 2014, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20771      

 

                                                                                                            

4. Indické Misionářky lásky, sestry Matky Terezy - spolehlivé zprostředkovatelky 

naší společné pomoci nejchudším z chudých  

Třicet kontejnerových zásilek naplněných zdravotnickým materiálem, které jsme v průběhu 17 let mohli 

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

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

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

Matka Tereza, která byla v roce 2003 katolickou Církví prohlášena za blahoslavenou, a v současnosti 

probíhají přípravy k jejímu svatořečení, 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 67 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 jejich potracení, 

 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, předávají je 

adoptivním rodičům, 

 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, 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20771
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Misionářky lásky pečují o opuštěné děti. Pán Ježíš řekl: „A kdo 

přijme jedno takové dítě ve jménu mém, Mne přijímá.“ (Lk 9,48) 
 

 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. Dále pečují s velkou láskou o tisíce opuštěných 

dětí a umírajících. 

 

Ukázka práce Misionářek lásky   

Pro sestry Matky Terezy nejsou postižení jen živořícími lidskými bytostmi, ale bohatstvím pro lidstvo. 

Bombaj (AsiaNews) – posláním Sester lásky, které provozují dům AshaDaan v Bombaji, centru založeném 

roku 1976 blahoslavenou Terezou z Kalkaty, je pečovat o opuštěné nebo tělesně či duševně postižené děti, 

stejně jako o pacienty s AIDS. Pomáhají také umírajícím v důstojném odchodu z tohoto světa, poté, co byli 

odvrženi vlastními rodinami, aniž by měli kam jít. Sestry zasvětily své životy službě druhým, zdánlivě odlišným 

lidem, kteří však mají právo na všechnu „lásku, úctu a důstojnost“, které si lidský život zaslouží. 

Sestra Marie Infanta popisuje každodenní běh činností, který je nejen utrpením, ale také je založen 

na sdílení mezi sestrami a pacienty centra.  

„V domově AshaDaan je asi sto dětí, chlapců a dívek, z nichž 83 je duševně či tělesně postižených,“ 

vysvětluje. „Jejich věk je mezi 3 a 15 roky, ale zdají se být daleko mladší. V některých případech dosahuje 

duševní postižení 90 procent, ale každý z nich je pokladem, darem a požehnáním.“ 

„Každý život má být žit,“ říká sestra M. Infanta, „i když nesplňuje určitá měřítka užitečnosti nebo není 

produktivní podle dnešních modelů“. 
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 „Tyto děti byly stvořeny, aby milovaly a byly milovány. Jsou jedinečným zdrojem požehnání pro nás, 

společnost a celý svět“, říká. 

„Děti s tělesným a duševním postižením nejsou živořícími lidskými bytostmi, ale dětmi se zvláštními 

potřebami,“ říká. „Reagují na citové podněty, tělesný kontakt. Jsou jedinečnými osobnostmi schopnými 

komunikace. Víme to stejně jako dobrovolníci, kteří pracují v centru, přestože reakce těchto dětí mohou být jen 

nepatrnými posunky.“ 

„My Sestry lásky dostáváme mnoho skrze službu, kterou poskytujeme potřebným,“ řekla sestra, která je 

členkou řádu, založeného blahoslavenou Terezou z Kalkaty, již 40 let. „Jak Matka Tereza říkávala: Projev 

něhu ve svém obličeji, očích, úsměvu a srdečnosti svých pozdravů! Musíš projevovat radostný úsměv. O lidi 

pouze nepečuj, nabídni také své srdce.“ 

Zdroj: Nirmala Carvalho, AsiaNews.it, http://www.asianews.it/news-en/For-Sisters-of-Mother-Teresa,-disabled-

not-vegetables-but-wealth-for-humanity-14440.html 

 

 

5. Činnost Nadace svatého Františka z Assisi v roce 2015 

5.1 Pomoc nejchudším z chudých 

Nakoupili jsme, připravili a odeslali zdravotnický a další materiál ve 30. velkoobjemovém kontejneru 

Misionářkám lásky do Kalkaty. 

 

5.1.1 Pravidelná pracovní setkání spolupracovníků   

Na setkáních jsme čistili a opravovali zdravotnické pomůcky – podpažní berle, francouzské hole,  

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

a informační materiály. Pokud byste měli zájem a chuť se k naší práci připojit, uvádíme informace o místu 

a čase těchto pracovních setkání. 

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 se dozvíte  

na telefonním čísle 732 858 163, Petra Štěpančíková.  

 
5.1.2 Odeslání 30. kontejnerové zásilky 

Dne 19. června jsme odeslali sestrám do Kalkaty kontejner s 12,9 tunami zdravotnického materiálu 

v celkové hodnotě 4 632 000 Kč. Na přání sester jsme nakoupili léky a léčiva (29 900 tablet antibiotik, 

198 100 tablet léků proti bolesti Panadol, Veral a Ibumax, 1 080 000 tablet vitaminového preparátu 

ABC multivitamin, 50 000 tablet B komplex mitte, 105 800 šumivých tablet Calcium C neo eff., 1 600 kg 

hroznového cukru Glukopur, 390 litrů dezinfekce do ran Betadine a 10 000 tub masti Betadine) 

za 2 134 000 Kč, obvazový materiál (gázu, obvazy, pružná obinadla, vatu), 7 mechanických invalidních 

vozíků, 2 400 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgické rukavice aj. celkem 

za 2 498 000 Kč. Dále jsme odeslali  věcné dary v podobě zdravotnického materiálu od firmy BATIST 

Medical a.s. a Úrazové nemocnice v Brně i drobných dárců (obvazy, injekční jehly a stříkačky, náplasti, 

nůžky, 38 párů dřevěných a kovových podpažních berlí a francouzských holí). Kontejner jsme začali  nakládat 

v noci 18. června ve firmě Batist v Červeném Kostelci a pokračovali druhý den ráno v Brně. Po celním 

odbavení a zaplombování na brněnské celnici byl kontejner převezen do Hamburku, poté naloděn na loď 

„EVER LOTUS“ lodní společnosti K-LINE. V Kalkatě jej sestry převzaly 28. července. 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.asianews.it%2Fnews-en%2FFor-Sisters-of-Mother-Teresa%2C-disabled-not-vegetables-but-wealth-for-humanity-14440.html
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.asianews.it%2Fnews-en%2FFor-Sisters-of-Mother-Teresa%2C-disabled-not-vegetables-but-wealth-for-humanity-14440.html
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Začínáme nakládat                       
do kontejneru 

Příprava Glukopuru pro převoz Příprava krabic ve skladu Číslování krabic 

Balení krabic 

Kontejner před skladem v Brně 
Nakládání je ukončeno 

Nakládka 
Krabice s léky a léčivy Oprava berlí 

Fotografie z přípravy a nakládání zdravotnického materiálu do 30. kontejneru 
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Kruhový graf znázorňuje podíl jednotlivých druhů zdravotnického materiálu na celkové finanční 

hodnotě 30. kontejneru 

 

 

 

O přípravě a odeslání 30. kontejneru informovaly i některé sdělovací prostředky:    

- Česká televize, reportáž ze dne 19. 6. 2015 s názvem: Kamion s pomocí do Indie,   

zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10324452510-udalosti-vregionech- 

plus-brno/315281381950619-udalosti-v-regionech-plus 

- Televize Noe, pořad Zpravodajské Noeviny ze dne 23. 6. 2015, reportáž Kontejner s humanitární pomocí 

do Indie, zdroj: http://www.tvnoe.cz/video/1580 

- Proglas, reportáž ze dne 18. 6. 2015 Do Indie zamíří 30. kontejner humanitární pomoci z Česka, 

zdroj: http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/do-indie-zamiri-30-kontejner-humanitarni-pomoci-z-ceska.html 

- Český rozhlas, reportáž ze dne 19. 6. 2015 Z Červeného Kostelce vypravili kontejner s humanitární pomocí 

malomocným, zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/z-cerveneho-kostelce-vypravili-kontejner-

s-humanitarni-pomoci-malomocnym--1503401 

- Parlamentní listy, článek Do Indie odjel 30. kontejner se zdravotnickým materiálem pro chudé a 

malomocné, zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Do-Indie-odjel-30-kontejner-se-

zdravotnickym-materialem-pro-chude-a-malomocne-380534 

- Město Červený Kostelec, článek 30. kontejner s humanitární pomocí pomůže malomocným, zdroj: 

http://www.cervenykostelec.cz/aktuality/2015-06-30-kontejner-s-humanitarni-pomoci-pomuze-malomocnym 

- Červenokostelecký zpravodaj, červenec – srpen 2015, str. 5, zpráva 30. kontejner s humanitární pomocí 

pomůže potřebným,    

- Náchodské.info, článek ze dne 17. 6. 2015 Třicátý kontejner se zdravotnickým materiálem pomůže 

malomocným, zdroj: http://www.nachodske.info/zahranici/tricaty-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-

pomuze-malomocnym.html 

a další 

 

Multivitamíny 

Kalcium 

Dezinfekce do ran 
(roztok a masti) 

Léky 

Hroznový cukr 

Infúzní soupravy 

Samolepící fixace (Mefix) 

Invalidní 
mechanické 

vozíky 

Dary od dobrodinců a 
firmy Batist Medical a. s. 

(francouzské hole a berle, 
injekční jehly a stříkačky, 

nůžky a obvazy) 

Operační 
rukavice 

Obvazová vata vinutá 

Sterilní gáza a 
tampony 

Nesterilní gáza a netkaný 
textil 

Hydrofilní obvazy 

Fixační obvazy 
 a prubany 

Injekční jehly a stříkačky a 
stříkačka inzulínka 

Nakládání 

http://www.tvnoe.cz/video/1580
http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/do-indie-zamiri-30-kontejner-humanitarni-pomoci-z-ceska.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/z-cerveneho-kostelce-vypravili-kontejner-s-humanitarni-pomoci-malomocnym--1503401
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/z-cerveneho-kostelce-vypravili-kontejner-s-humanitarni-pomoci-malomocnym--1503401
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Do-Indie-odjel-30-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-chude-a-malomocne-380534
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Do-Indie-odjel-30-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-chude-a-malomocne-380534
http://www.cervenykostelec.cz/aktuality/2015-06-30-kontejner-s-humanitarni-pomoci-pomuze-malomocnym
http://www.nachodske.info/zahranici/tricaty-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pomuze-malomocnym.html
http://www.nachodske.info/zahranici/tricaty-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pomuze-malomocnym.html
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Česká televize, pořad Události v regionech plus, reportáž Kamion s pomocí do Indie ze dne 19. 6. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontejnerová loď EVER LOTUS dopravila 30. kontejner na překladní 

místo v Kolombu. Odtud jej další loď přepravila do Kalkaty. 
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Český rozhlas, Regionální vysílání Hradec Králové 
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Internetové stránky města Červeného Kostelce, rubrika Město informuje  
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Zdravotnický materiál sestry využily převážně pro své malomocné svěřence. Vaše dary odeslané pomoci 

byly rozděleny do 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 30 kontejnerech v letech 1999 až 2015  

 Pořadí  

kontejneru 

Datum 

vypravení z Brna 

Hodnota darů  

 (Kč) 

Hmotnost naložených 

darů (tuny) 

Datum doručení 

do Kalkaty 

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 

30. 19. 6. 2015 4 632 000 12,9 28. 7. 2015 

Celkem  89 453 954 327,2 1999 - 2015 

S Vaší pomocí pracujeme na přípravě 31. kontejneru se zdravotnickým materiálem pro nejchudší 

z chudých. Rádi bychom ho odeslali v létě 2016.    
 

5.2 Ochrana života od početí do přirozené smrti 

Lidský život je ohrožován v mnoha svých úsecích. Pracujeme pro záchranu života člověka na jeho 

úplném začátku a na jeho konci, protože v těchto životních obdobích je člověk nejslabší, nemůže se sám bránit. 

Lidský život začíná v okamžiku početí – splynutím matčina vajíčka a otcovy spermie. V tomto okamžiku Bůh 

stvoří nesmrtelnou lidskou duši a vdechne ji do oplodněného vajíčka. Tímto aktem nový člověk začal žít. 

Prostředky, které se falešně nazývají „antikoncepční“ (tzn. „proti početí“) zabíjejí člověka v této 

počáteční fázi života. Jedná se především o hormonální pilulky, tyčinky, kroužky, náplasti, injekce, 

nitroděložní tělíska, pilulky „po styku“. Církev křesťanským manželům nedovoluje používat tyto prostředky. 

(V případě léčby hormony je nutná současná pohlavní zdrženlivost, kterou je třeba dodržovat ještě určitou 

dobu po skončení užívání hormonů.) 

Proti nevázanosti a konzumnímu způsobu života stavíme příklad křesťanské obětavosti a lásky. 

Překládáme a na vývěskách a v „Občasníku Nadace sv. Františka z Assisi“ zveřejňujeme příběhy  

 maminek, které se obětovaly za své nenarozené děti;  

 rodin, které pečují o postižené děti;  

 manželů, kteří se starají o početnou rodinu. 

Dobré příklady jsou povzbuzením pro rodiče, jejichž láska je vystavena zkoušce, jsou vzorem správného 

jednání, učí nás překonávat překážky.  

Světsky smýšlejícím lidem zaměřeným na konzum a výkon se jeví také nevyléčitelně nemocní a zestárlí 

lidé neužitečnými a zbytečnými. Jsme-li však spojeni s Ježíšem, naše utrpení má smysl – je požehnáním pro 

každé dobré dílo. Proto lidé nemocní a staří mohou být velice užiteční. Svými prosbami a obětováním svých 

bolestí mohou mít větší podíl na tom, že se nám podařilo vypravit kontejner do Indie se zdravotnickým 

materiálem, než my, kteří jsme rozdávali letáky, nakupovali zdravotnický materiál, čistili berle, nakládali 

kontejner…  

My, křesťané, jsme obdarováni účinnými prostředky, které nám pomáhají zvládat obtíže – modlitbu, 

svátosti, duchovní vedení, příklady svatých atd., využívejme jich proto hojně. 

 

Práce Nadace pro záchranu života člověka 

 Osvětová činnost - nabízeli jsme letáky: „Aby se mohli narodit - Hovoří doktor Diamond“, „Pod 

falešným názvem ,antikoncepce‘ se skrývá usmrcování nenarozených dětí“, Umělé oplodnění“, „Život 

je dar“. 

 Povzbuzujeme nastávající matky, které se z nějakého důvodu nemohou postarat o své dítě, aby jim 

alespoň nebraly život, porodily je a vložily do babyboxu či nabídly k adopci. Na nadačních webových 

stránkách průběžně doplňujeme přehled fungujících babyboxů (odložných schránek pro nechtěné děti) 
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v ČR s adresami a telefonními čísly. Do babyboxů bylo k 1. 6. 2016 odloženo 137 dětí. Děti, které 

byly anonymně odloženy, mohou být během několika dnů předány do péče adoptivním rodičům.  

 Pomoc nastávajícím maminkám, aby přijaly třeba i neplánované těhotenství – povzbuzením, radou, 

příkladem statečných matek. 

 Pomoc nastávajícím maminkám v sociální tísni – zajištěním bezpečného ubytování, pomocí najít 

dobrého lékaře, zajistit dostudování školy. 

V roce 2015 nás kontaktovala dvacetiletá maminka v 7. měsíci těhotenství, která přespávala v lese. Přijeli 

jsme za ní a byli jsme potěšeni, že i v této neradostné situaci se na své dítě těšila. Našli jsme domov pro matky 

v tísni, kde tuto maminku mohli přijmout. S maminkou jsme byli stále v telefonickém kontaktu. Domluvili 

jsme její přestěhování do domova pro matky s dětmi, znovu za ní přijeli a přestěhovali ji tam. Maminku jsme 

navštěvovali, podporovali ji, aby zvládla odloučení od rodiny, která ale nebyla schopna se o ni postarat. 

Pomohli jsme jí i finančně. A tak se této mamince v srpnu narodil zdravý chlapeček. 

 

Nabídka přednášky  

Katolíkům různých věkových kategorií a dalším zájemcům 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. Přednášku pořádáme bezplatně. 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, 

♠  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 další, 23. číslo, časopisu „Občasník Nadace sv. Františka 

z Assisi“.  
Předkládáme v něm dopis Misionářky lásky, sestry M. Camillus, ve kterém 

nás mj. informuje o rozdělování zdravotnického materiálu, přijatého 

ve 29. kontejneru.   

V dalším díle svých myšlenek nás blahoslavená Matka Tereza nabádá 

k milosrdenství a horlivému zmírňování utrpení, kterého je ve světě tolik. Rovněž  

papež František nám s láskou klade na srdce nauku naší Matky Církve: Aby se svět 

změnil k lepšímu, je třeba prokazovat dobro tomu, kdo nám to nemůže oplatit, 

tj. lidem ve skutečné nouzi. Také svatý farář arský Jan Maria Vianney, jehož 

životopis otiskujeme, nás především svým příkladem a po té i slovy učí věrné lásce 

k Bohu a bližním. Marian Kuffa, farář ze slovenských Žakoviec, promlouvá o 

svaté zpovědi, jak ji všichni potřebujeme. Nejsme svatí a často chybujeme. Dobře 

vykonaná zpověď nám znovu otevírá cestu do nebe, když si ji naneštěstí hříchem zavřeme. O třech 

podmínkách dobré svaté zpovědi píše i svatá Faustyna Kowalská. V úryvku z Evangelia a chvalozpěvu Panny 

Marie můžeme rozjímat o jejím příkladu poslušnosti, pokory, důvěry a odevzdanosti Bohu. Na závěr jsme pro 

povzbuzení zařadili krásný příklad statečné matky, která po znásilnění otěhotněla a spolu se svým manželem 

chlapečka bez váhání a s láskou přijala. 

Všechna dosud vydaná čísla Občasníku si můžete stáhnout z internetových stránek 

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

b/ Uspořádali jsme tři přednášky o životě a díle blahoslavené Matky Terezy v Indii, které proběhly 

ve farnosti Štítná nad Vláří, Brumov a Kamenice u Jihlavy.  

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

1.  Chudoba ve světě  

2.  Zodpovídáme za životy chudých  

3.  Život a dílo blahoslavené Matky Terezy  

4.  Domovy Misionářek lásky 

5.  Naše pomoc  

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 

 

c/ O potřebách a možnosti pomoci nejubožejším informujeme na 10 vývěskách, které jsou umístěny 

v katolických kostelech a na veřejných místech. Pokud budete mít zájem, můžete převzít péči o další 

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

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, příběhy dětí narozených z mimoděložního těhotenství, hodnota života 

postiženého člověka, operace dítěte před narozením. Všechny materiály poskytujeme 

i v elektronické podobě. 

 DVD s nahrávkami přednášek P. Mariána Kuffy, nahrávky dokumentárních filmů o práci Matky 

Terezy a dokumentů s tématikou ochrany nenarozeného života. 

 knihy ke studiu katolické teologie. 

e/ Internetové stránky, umístěné na adrese: http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/. Jejich provoz 

a správu bezplatně zajišťuje jeden z našich spolupracovníků.  

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. Dále byl leták k dispozici k rozebrání u dvou vývěsek. 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
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Příloha: Letáček o pomoci Nadace svatého Františka z Assisi na životě ohroženým lidem v Indii  
 

1.strana letáčku 
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2. strana letáčku 
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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 milosrdenství k bližním a 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 ve službě nejpotřebnějším: 

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

 přípravou informačních materiálů Nadace 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 (letáky, Občasník) lidem ve svém okolí, 

 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 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), 

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

ve velkoobjemovém kontejneru do Kalkaty. 

 

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 nejchudším vrstvám 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. 2015 bylo předloženo 27. 3. 2015 

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

a právními předpisy bude Nadaci zasláno v průběhu roku 2016.   

 

6.2 Struktura získávání prostředků: 

- finanční dary 

- dary jednotlivých dárců a organizací,  

- nadační příspěvek Nadačního fondu AVAST, 

- nepeněžní dary 

      -     dary církevních a sekulárních organizací a jednotlivých dárců (zdravotnický materiál, podpažní berle, 

francouzské hole aj.)  
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3. března 2015 

Vážená paní Navrátilová, … 

je to pro nás čest, že se na nás znovu 

obracíte. Tato zakázka je pro nás velice 
prestižní a jsme hrdi na to, že jejím 

prostřednictvím můžeme pomáhat potřebným 

i v daleké Indii. 
Pevně věřím, že budete s naší dodávkou 

spokojeni a já i celý tým Batistu pro to 
uděláme vše. 
  

Zůstává s pozdravem 

Blanka Součková 

  
 

9. března 2015 

Dobrý den, paní Jarošová, 

rádi Vám vyjdeme vstříc a budeme 
potěšeni, když náš výrobek infúzní 

souprava IS 103 bude moci být 
součástí dodávky již 30. kontejneru 

se zdravotnickým materiálem pro 
Kalkatu.  

… 

Přeji Vám příjemný den a  hodně 
úspěchů  ve Vaší práci. 

 
Soňa Habartová 

 

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

poskytnutí místností k pravidelným pracovním setkáním, propůjčení vývěsek, umístění webových 

stránek). 

- jiné zdroje 

- slevy od výrobců a dodavatelů, sleva na pronájem skladovacích prostor, na vytištění letáčků, 

-     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. 

 

Z korespondence našich dodavatelů   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 od fyzických a právnických osob činila v roce 2015             

4 842 816 Kč. V ní jsou zahrnuty mimo jiné: 

Nadační příspěvek Nadačního fondu AVAST   

Nadační fond AVAST poskytl Nadaci sv. Františka z Assisi příspěvek ve výši 50 000 Kč. Použili jsme jej 

na nákup mechanických invalidních vozíků a infuzních souprav, které jsme odeslali Misionářkám lásky 

do Kalkaty ve 30. kontejneru.  

Dary ze Slovenské republiky 

Naši slovenští přátelé a spolupracovníci shromáždili za rok 2015 v přepočtu 319 860 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.  

 

Přehled darů nad 10 000 Kč 

Nadační fond AVAST 50 000,-       Ing. Filip Štěpančík, Ph.D. 36 000,- 

Mgr. František Brůna 25 000,-       MUDr. Jakub Ventruba 20 000,- 

Ladislav Mandík 12 000,-       Petr Víšek 35 000,- 

Ing. Tomáš Mertlík, MBA 50 000,-       Tomáš Vrána 20 000,- 

Ing. Filip Štěpančík, Ph.D.  119 025,-       Vít Žilinský, Pneuservis 15 000,- 
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Nájemné z pozemku 

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

Spělov, který dlouhodobě pronajímá zemědělské firmě AGRO Spělov, s. r. o. Nájemné z pozemku v roce 2015 

činilo 11 338 Kč. Nadace ho použije na nákup zdravotnického materiálu a jeho odeslání do Indie. 

 

Slevy od výrobců  

Firmy Batist Medical a. s., Hartmann Rico a. s, Phoenix lékárenský velkoobchod, a. s., Gama Group a. s., 

Natura a. s., Mölnlycke Health Care s. r. o. a Šance, družstvo handicapovaných poskytly Nadaci příznivé ceny 

na nákup zdravotnického materiálu. Firma Batist Medical a. s. darovala 14 637 kusů hydrofilních obinadel. 

 

7.1.1.2 Přijaté věcné dary 

Jednotliví dárci:   dárkyně z Brna – 1 pár francouzských holí a jedna dřevěná podpažní berle  

                             dárci z Prostějovska – 11 kusů podpažních berlí  

                             dárce z Prahy – 3 páry francouzských holí 

                             dárkyně z Opavy – 5 párů podpažních berlí a 3 páry francouzských holí 

Organizace:          Úrazová nemocnice Brno - podpažní berle a francouzské hole 

Řeholní společnosti: sestry Těšitelky, Rajhrad – 6 párů podpažních berlí a 26 kusů francouzských holí 

                              Školské sestry Notre Dame, Kardašova Řečice – 8 párů podpažních berlí a 9 kusů   

                              francouzských holí a další 

Další                     žáci Cyrilometodějské církevní základní školy, Brno s přispěním sestry Mlady – 3 páry  

                              podpažních berlí a 5 párů francouzských holí 

 

Část berlí byla odeslána 19. června 2015 ve 30. kontejneru, větší část bude odeslána v létě letošního roku  

(2016) ve 31. kontejneru.  

 

 

7.1.2 Poskytnutý nadační příspěvek 

Jeden nadační příspěvek v hodnotě 4 620 977  Kč byl opět poskytnut kongregaci Misionářek lásky v Indii 

(Missionaries of Charity, Kalkata, India) ve formě nákupu zdravotnického materiálu a dalších životně 

nezbytných potřeb a jejich odeslání ve velkoobjemovém kontejneru. 

 

7.2 Ochrana života nenarozených dětí 

7.2.1 Přijaté finanční dary 

Celková částka, kterou fyzické osoby věnovaly na tento účel, činila 23 100 Kč.  

  
 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Náš velký dík patří Vám, kteří jste pomohli naplňovat poslání Nadace modlitbou, obětavou prací, 

osobními oběťmi, dary, zdarma poskytovanými službami, vstřícným postojem a svým 

pochopením pro potřeby nejchudších z chudých a ohrožených nenarozených dětí. 

Děkujeme řeholním společenstvím a Úrazové nemocnici v Brně, 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. 

Děkujeme všem pomocníkům, kteří s námi nakládali kontejner. 
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Velký dík vyjadřujeme rodině z Hlučínska za zdarma poskytnuté grafické práce a za slevu na tisk 

misijního letáčku na pomoc nejubožejším. 

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

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

Božího požehnání pro naši společnou pomoc nejubožejším.   

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

VAŠE PODPORA VÝZNAMNĚ OVLIVNILA HODNOTU NAŠÍ POMOCI. 

 

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

a její skutky odmění dobrotivý Bůh. 
 

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7) 

 

 

8.      Finanční zpráva   

8.1      Rozpis nákladů a výnosů   

   

Rozpis nákladů (v celých Kč)  Celkem   

Poštovné 76 130  

Mzdové náklady 103 646  

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 34 698  

Zákonné pojištění zaměstnanců 327  

Poplatky bankovní 7 037  

Nadační příspěvky celkem 4 620 977  

z toho: dopravné za kontejner 17 518  

            zdravotnický materiál a jiné potřeby 4 595 367  

            ostatní 8 092  

Náklady celkem 4 842 815  

   

   

Rozpis výnosů  (v celých Kč)  Celkem   

Příspěvky (dary) – převod z veřejné sbírky 4 842 816  

Převod z úroků NIF 4 880  

Úroky 12 780  

Ostatní výnosy 11 338  

Výnosy celkem 4 871 814  

   

8.2    Stav peněžních prostředků     

Stav peněžních prostředků (v celých Kč) k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 

Bankovní účty celkem 7 832 982 7 376 567 

z toho:   Česká spořitelna a. s. 1346868389/0800 1 698 364 640 144 

              Komerční banka 107-9316520257/0100 2 -52 

              Komerční banka Profi účet Bonus 107-9316520257/0100 4 822 027 4 813 036 

              Česká spořitelna a. s. 2028869399/0800 1 312 589 1 923 439 

Peníze – pokladna 107 255  22 357 
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8.3                Rozvaha   

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení (v celých Kč) k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 

Hmotný investiční majetek – budovy  5 108 503 5 108 503 

Hmotný investiční majetek – pozemky 287 105 287 105 

Oprávky k hmotnému investičnímu majetku - budovy -301 010 -320 215 

Peníze 107 255 22 357 

Bankovní účty 7832982 7 376 566 

Ostatní pohledávky (Union banka) 44 631 44 631 

Aktiva celkem 13 079 466  12 518 947 

 

 

 
  

PASIVA - přehled zdrojů krytí majetku (v celých Kč) k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 

Vlastní zdroje celkem: 13 067 806 12 506 618 

   - Jmění celkem 12 989 919 12 399 734 

      z toho: Fondy – zdroje: 1 978 904 1 407 924 

                        - Fondy – Misie 1 930 950 1 381 953 

                        - Fondy – Nenarozený život 36 074 25 971 

                        - Úroky NIF 11 880   

               Nadační jmění - rekreační domek v okr. Chrudim 608 050 564 863 

                    Rozdíl z ocenění Kameničky   -320 215 

                    Vlastní jmění 793 407 1 094 417 

                    Pozemek 243 918 287 105 

                    Nadační jmění                                                                                                                                         4 822 000 4 822 000 

                   RD Brno Černovice                                        4 543 640 4 543 640 

    - Zisk z minulých let 42 170 77 886 

    - Hospodářský výsledek od počátku roku 35 717 28 998 

Ostatní přímé daně   0 

Zúčtování s institucemi (sociální a zdravotní pojištění) 3 917 4 140 

Zúčtování se zaměstnanci 7 743 8 189 

Bezúročná půjčka 0 0 

Neuhrazená faktura dodavatele 0 0 

Pasiva celkem 13 079 466 12 518 947 

Poznámky:  

 V roce 2015 tvořily náklady související se správou Nadace 4,8 % 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 

pracovníků Nadace. 

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

byla, stejně jako v minulých letech, hrazena z darů, které věnovali pracovníci Nadace v roce 2015 

výhradně na tento účel.   

 Členové správní a dozorčí rady konají všechnu práci pro Nadaci zdarma a ve svém volném čase. 
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9. Zpráva auditora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


