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

tělesného i duchovního milosrdenství a získat Boží požehnání. 
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1. Úvodní slovo 

Vážení dárci, milí spolupracovníci a dobrodinci,  

dovolte mi ze srdce poděkovat Vám všem, kteří jste nás v roce 

2016 nadále provázeli ve svých modlitbách, obětech a skutcích lásky 

ve službě indickým nejubožejším a nenarozeným dětem v ČR. 

Prožili jsme společně Svatý rok milosrdenství, kterým jsme si 

více uvědomili Boží něhu ke každému z nás. On chce, abychom i my 

svědčili o jeho milosrdenství všude, kde je nouze a potřeba utišit 

každou bolest těla i duše, kde je skutečný hlad po lásce.  

Díky Vám jsme mohli Misionářkám lásky odeslat jeden 

kontejner s téměř 12 tunami zdravotnického materiálu v hodnotě 3,9 

milionu Kč. Vašich darů a Vaší pomoci si velmi vážíme. Povzbuzují 

nás, abychom ve své práci pokračovali s ještě větším úsilím. 

Závěrem Vám rádi předkládáme vánoční dopis z Kalkaty od 

Misionářek lásky, kterým děkují a vyjadřují svoji vděčnost za 

obdržený 31. kontejner, a pozdrav od generální představené sestry M. Premy s krásnými myšlenkami o 

svatořečené Matce Tereze, jako ocenění její práce a podobnosti s Bohem.  

Svatá Matko Terezo z Kalkaty, oroduj za nás!  

                   

 

         Mgr. Dana Jarošová  

předsedkyně správní rady Nadace  

 

 

 

 

 

Poděkování sestry Merciny za 31. kontejner se zdravotnickým materiálem   

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

20. prosince 2016 

 

Drahá Dano, Petro a všichni naši přátelé v Nadaci sv. Františka z Assisi, 

„KDYŽ HVĚZDA Z OBLOHY JIŽ ZMIZELA,                 

KDYŽ KRÁLOVÉ ČI PRINCOVÉ JSOU DOMA,               

KDYŽ PASTÝŘI SE STÁDY SE VRÁTILI, DÍLO VÁNOC ZAČÍNÁ:  

NAJÍT ZTRACENÉ, ZHOJIT ZLOMENÉ, NASYTIT HLADOVÉ, 

PROPUSTIT VĚZNĚNÉ, PŘINÉST POKOJ A LÁSKU VŠEM 

A TVOŘIT HUDBU V NAŠICH SRDCÍCH.“ 

Děkujeme za Váš vánoční dopis, velmi hezký, velmi povzbudivý, který nám pomohl hlouběji pochopit, 

že Vánoce jsou svátky oslavující Boží lásku k lidem. 

Dotklo se nás teplo vaší lásky a štědrost vašich srdcí. Těžko hledám slova jak vyjádřit svou hlubokou 

vděčnost za dobro a obdivuhodné věci, které nám dobrý Pán umožnil konat pro Něj během tohoto roku 2016. 

31. kontejner najíždí ke skladu 

CTZone v Brně, kde začne 

nakládka zdravotnického 

materiálu. 
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Byla to skutečně nádherná zkušenost Boží přítomnosti, jak jsme společně pracovali ve prospěch našich 

chudých, zvláště těch, kteří trpí malomocenstvím.   

Než budu pokračovat, chtěla bych se omluvit za své dlouhé mlčení. Moc se omlouvám, ale kvůli svému 

špatnému zdravotnímu stavu jsem byla dvakrát upoutána na lůžko s malárií. Bylo to tak vážné, že trvalo velmi 

dlouho, než jsem se zotavila a získala opět sílu. Nyní je mi mnohem lépe, ale jsem ještě stále slabá. 

Co se týká 40 stopého kontejneru, všechny léky a zdravotnický materiál byly rozdělené do 15 center, kde 

naši bratři a sestry pracují v domovech, ošetřovnách a mobilních klinikách pro naše malomocné pacienty 

a další nemocné. 

Ještě máme dvě místa, kam chceme rozdělit léky a zdravotnický materiál. Obvykle najímáme nákladní 

auto s kapacitou 9 tun, ale pro tato dvě místa jsem neměla dostatek věcí na naplnění celých 9 tun, proto čekám, 

až dorazí náš kontejner se zásilkou sušenek. Pokud totiž auto není plné, bylo by to s ohledem na náklady na 

dopravu plýtvání penězi. Doufám, že kontejner s našimi sušenkami obdržíme tento týden před Vánocemi.  

Naši chudí velmi ocenili léky. Je to pro nás opravdu velká pomoc. Invalidních vozíčků potřebujeme 

hodně, možná i několik chodítek. Zbytek bude jako obvykle. Za všechno jsme hluboce vděčni Bohu za Jeho 

Prozřetelnost a za to, že nám dal dobrodince s dobrým srdcem, kteří jsou ochotní se rozdělit. Ať je Pán štědře 

odmění. 

Přikládám vánoční dopis od sestry Premy. Přeji všem ŠŤASTNÉ VÁNOCE A MILOSTIPLNÝ NOVÝ 

ROK 2017. 

Ujišťuji Vás o svých modlitbách za Vás všechny. 

Bůh Vám žehnej, 

S úctou, 

Sr. M. Mercina MC     

 

 

 

Dopis od sestry Premy, generální představené Misionářek lásky 

+ 

LDM                                                                                                   Vánoce 2016 
 

Drahá Dano, Petro a všichni v Nadaci sv. Františka z Assisi, 

 

tajemství Boží lásky a milosrdenství oslavované na Vánoce se stalo viditelným během tohoto roku  

svatořečení naší Matky. Poznáváme v ní vlastnosti Božské lásky. 

Její osobní, něžná láska pro každého nás činila vědomými si své důstojnosti jako Božích dětí. Všechno  

její – včetně lásky, nás objímalo a přesvědčilo nás o univerzálním bratrství všech lidí.  

Její milosrdná láska se skláněla k nechtěným a odmítnutým.  

Její bezpodmínečná, věrná láska nás vždy přivítala zpět doma po našem bloudění a přesvědčila nás  

o nevyčerpatelném Božím odpuštění a péči. 

Její povzbudivá láska požadovala od nás udělat maximum pro změnu života lidí kolem nás. 

 

Jak velké je Boží požehnání pro ty, kteří milují a starají se o ty, kteří jim to nemohou oplatit. 

 

Přeji Vám a Vašim drahým požehnané Vánoce a milostiplný Nový rok.  

Ujišťuji Vás o svých modlitbách, jako i o modlitbách sester a chudých. 

 

Bůh Vám žehnej, 

Sr. M. Prema, MC 
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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 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 dosud nikdo nepečuje; 

 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 dítěte, 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: 

 pro pomoc nejchudším: účet veřejné sbírky č. 2028869399/0800   

 pro pomoc nenarozeným dětem: č. ú. 1346868389/0800, VS 001  

 

mailto:nadace.svfr@seznam.cz
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
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3. „Co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, Mně jste učinili“. (Mt 25,40) 

Nejmenší bratři a sestry jsou vyděděnci společnosti v pravém slova smyslu. Jsou to: 

 nenarozené děti usmrcované umělými potraty a také ti, kteří jsou usmrcováni eutanazií; 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), na které pro nedostatek léků 

a špatné hygienické podmínky v rozvojových zemích umírají; 

 opuštění starci a stařenky, kteří jsou bez sociálního zabezpečení, a z hladu a vyčerpání klesají na ulicích 

a tam umírají; malomocní, duševně nemocní, nemocní AIDS a lidé postižení různými nemocemi 

tropického pásma, kteří jsou předsudky okolí vylučováni za okraj společnosti, 

 oběti obchodu s lidmi: děti zneužívané k žebrání, dospělí tajně pracující, protože nemají pracovní 

povolení, ženy a děti, zotročené prostitucí, 

 lidé bez domova, děti nucené od malička pracovat, vězni žijící v nedůstojných podmínkách, mládež 

závislá na drogách, uprchlíci, rodiny v krizi,  

 duchovně osamocení, hledající Boha a smysl života.  

1.  Indické děti se oplachují vodou, nabíranou z kaluže plné odpadků a splašků.  

2.  Malomocní pacienti v indickém městečku pro malomocné Titagarh, vedeném Misionářkami lásky.  

3.  Svahijská matka, nakažená virem HIV/AIDS. V této zemi je nejvyšší počet nemocných HIV/AIDS na  

     světě. 

4. Africké děti s bříšky nafouklými od podvýživy.  

5. Umývání nádobí ve slumu. 

6. Bosý indický chlapec čte z tabule při hodině angličtiny. 

7. Chlapec v chudé čtvrti ve městě Džammú si čistí ráno zuby popelem.  
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Svatořečení Matky Terezy, Řím 4. 9. 2016 

Papež František o Matce Tereze: Byla to velkodušná rozdavatelka božského milosrdenství 

Homilie na svatořečení Matky Terezy 4. 9. 2016 v Římě 

 „Kdo z lidí může poznat Boží úmysly?“ (Mdr 9,13). Tato otázka z knihy 

Moudrosti, kterou jsme slyšeli v prvním čtení, představuje celý náš život jako 

tajemství, jehož interpretační klíč není v našem vlastnictví. Hlavní postavy dějin 

jsou vždycky dva: Bůh na jedné a lidé na druhé straně. Naším úkolem je vnímat 

Boží povolání a potom přijmout Jeho vůli. Abychom ji však bez váhání mohli 

přijmout, ptejme se: jaká je Boží vůle? 

V témže biblickém úryvku nacházíme odpověď: „Lidé se naučili, co je ti 

milé“ (v 18). Abychom ověřili Boží povolání, musíme se ptát a pochopit, co se 

líbí Bohu. Proroci často hlásají, co se líbí Pánu. Jejich vzkaz dostává 

podivuhodnou syntézu ve vyjádření: „Milosrdenství chci a ne oběť“ (Oz 6,6; 

Mt 9,13). Bohu se líbí každý skutek milosrdenství, protože v bratrovi, kterému pomáháme, uznáváme tvář 

Boha, kterého nikdo neviděl (srov. Jan 1,18). Pokaždé, když se skláníme k potřebám bratří, dáváme jíst a pít 

Ježíšovi; oblékáme, podporujeme a navštěvujeme Syna Božího (srov. Mt 25,40). Vlastně se pokaždé dotýkáme 

Kristova těla. 

Jsme tedy povoláni převést do konkrétna to, oč prosíme v modlitbě a vyznáváme ve víře. Neexistuje 

alternativa milosrdné lásky. Ti, kdo se dávají do služby bratřím, i když si toho nejsou vědomi, prokazují lásku 

Bohu (srov. 1 Jan 3,13-18; Jak 2,14-18). Křesťanský život nicméně nespočívá v pouhé pomoci, která se 

poskytuje ve chvíli nouze. Pokud ano, byl by to jistě krásný cit lidské solidarity, která působí okamžitý užitek, 

ale byl by neplodný, protože by nebyl zakořeněn. Nasazení, které od nás Pán požaduje, je naopak povoláním 

k milosrdné lásce, s níž každý Kristův učedník dává svůj vlastní život do Jeho služeb, aby denně rostl v lásce. 

V evangeliu jsme slyšeli, že „Ježíše cestou 

doprovázely velké zástupy“ (Lk 14,25). Dnes ony „velké 

zástupy“ reprezentuje rozsáhlý svět dobrovolníků, který se 

tady sešel u příležitosti Svatého roku milosrdenství. Vy, 

dobrovolníci, jste zástupem, který provází Mistra 

a zviditelňuje Jeho konkrétní lásku ke každému člověku. 

Zopakuji vám slova apoštola Pavla: „Tvá láska mi 

způsobila velkou radost a útěchu, když jsi, bratře, 

občerstvil srdce věřících“ (Flm 7). Kolika srdcím dodávají 

dobrovolníci útěchu! Kolik rukou podpírají; kolik slz 

osuší; kolik lásky rozdají skrytou, pokornou a nezištnou 

službou! Tato chvályhodná služba propůjčuje hlas víře, 

dává hlas víře a vyjadřuje milosrdenství Otce, který se stává bližním ve vztahu k těm, kdo se ocitli v nouzi. 

Následovat Ježíše je vážný a zároveň radostný závazek. Vyžaduje od dotyčného radikálnost a odvahu, 

aby rozpoznal božského Mistra v tom nejchudším a odepsaném člověku a sloužil mu. Dobrovolníci, kteří 

slouží těm posledním a potřebným z lásky k Ježíšovi, tedy neočekávají žádný vděk a žádnou odměnu, ale 

zříkají se toho všeho, neboť objevili pravou lásku. A každý z nás může říci: „Jako mně Pán vyšel vstříc 

a sklonil se nade mnou, když jsem byl v nouzi, tak také já vycházím vstříc Jemu a skláním se k těm, kdo ztratili 

víru nebo žijí jako by Bůh neexistoval, k mládeži postrádající hodnoty a ideály, k rodinám, jež jsou v krizi, 

k nemocným, vězněným, uprchlíkům a imigrantům, ke slabým a bezbranným na těle i na duchu, k nezletilým 

ponechaným napospas sobě, a rovněž k opuštěným starým lidem. Kdekoli něčí ruka prosí o pomoc postavit se 

na nohy, tam musíme být přítomni my a přítomnost církve, která nese a dává naději.“ A činíme to s živou 

pamětí ruky, kterou Pán podal mně, když jsem byl na zemi. 

Matka Tereza byla v celém svém životě velkodušnou rozdavatelkou božského milosrdenství, dávala se 

všem k dispozici přijímáním a obranou lidského života, jak nenarozeného, tak toho opuštěného a odepsaného. 

Zasazovala se o obranu života tím, že nepřetržitě hlásala: „nenarozený je ten nejslabší, nejmenší 

a nejubožejší“. Skláněla se ke zdrceným lidem, ponechaným, aby umírali na zemi u cesty, a rozpoznávala 

v nich důstojnost, kterou jim dal Bůh; dala slyšet svůj hlas mocným země, aby uznali svoji vinu za zločiny – za 

zločiny – bídy, kterou stvořili. Milosrdenství pro ni bylo „solí“, která dává každému dílu chuť, i „světlem“, 

které osvěcuje temnoty těch, kterým se již nedostávalo slz, aby plakali nad svou bídou a utrpením. 

Její poslání na městských a existenciálních periferiích trvá dodnes jako výmluvné svědectví Boží blízkosti 

těm nejchudším z chudých. Dnes odevzdávám tuto příznačnou postavu ženy a řeholnice všem dobrovolníkům: 

ona ať je vaším vzorem svatosti! Myslím, že možná budeme mít trochu potíž říkat jí svatá Tereza. Její svatost 
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je nám tak blízká, tak jemná a plodná, že jí budeme nadále říkat Matka Tereza. Ať nám tato neúnavná 

vykonavatelka milosrdenství pomáhá stále více chápat, že jediným kritériem naší činnosti je nezištná láska, 

oproštěná od každé ideologie a každého pouta a určená všem, bez rozdílu jazyka, kultury, rasy či náboženství. 

Matka Tereza ráda říkávala: „Možná nebudu mluvit jejich řečí, ale mohu se usmívat.“ Nesme v srdci její 

úsměv a rozdávejme jej těm, které potkáváme na své cestě, zejména trpícím lidem. Tak otevřeme horizonty 

radosti a naděje malomyslným lidem, kteří potřebují porozumění a něhu. 

Zdroj: Radio Vaticana, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24325 

 

4. Indické Misionářky lásky jsou spolehlivé zprostředkovatelky naší společné 

pomoci nejchudším z chudých 

Jedenatřicet kontejnerových zásilek, naplněných zdravotnickým a dalším materiálem, které jsme od roku 

1999 připravili, bylo určeno kongregaci sester a bratří Misionářek a Misionářů lásky v Indii. V roce 1948 ji 

v Kalkatě založila Matka Tereza, r. 1950 dostala kongregace papežské schválení. Dnes čítá více než 5 000 

sester, bratří a kněží, působících ve 137 zemích světa 5 kontinentů, kde provozuje 765 domů a center. Jen 

v Indii mají na 300 středisek.  

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 sirotky po rodičích, 

kteří 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 s tuberkulózou, AIDS, malárií, tyfem, 

malomocenstvím a dalšími nemocemi. Misionářky lásky je 

vyhledávají, léčí a zajišťují jim důstojný život, 

 o umírající, 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.  

 

Zdravotnický materiál, který jim jednou ročně odešleme, sestry a bratři rozdělují nezištně a obětavě na 

místa, která jsou nejvíce potřebná. Sami 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.   

 

Ukázka práce sester   

Misionářky lásky navštěvují rodiny, nemocné a umírající na Andamanských ostrovech  

Port Blair (AsiaNews) - Čtyři sestry Misionářky lásky jsou zapojené do díla lásky na Andamanských 

ostrovech. Pomáhají zde rodinám v obtížné situaci a navštěvují je každodenně, přinášejí slovo útěchy 

nemocným a umírajícím a pomáhají jim v jejich potřebách. Podporují chudé také tím, že za jejich děti platí 

školní poplatky. 

Jedna z nich, sestra Rose Ann (50 let), hovořila s reportérem AsiaNews o své každodenní práci pro místní 

obyvatele. Zejména poznamenala, že ona a její sestry nejen poskytují materiální pomoc, ale také poskytují 

lidem duchovní podporu, protože „zakoušení Boží lásky je to, co se počítá“. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24325
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Sestry Matky Terezy přišly do hlavního města Indického souostroví Port Blair v roce 1994. Dnes zde žijí 

ve dvou komunitách. Jedna je v hlavním městě a druhá v Diglipuru. 

„Rodiny navštěvujeme každý den,“ říká sestra Rose Ann. 

„Pomáháme katolíkům v modlitbě. Pomáháme jim pochopit 

důležitost Svaté Eucharistie a svátosti smíření. Obzvláštní pozornost 

věnujeme rodinám v těžkých situacích a jejich sousedům. Pomáháme 

jim odpustit a přijmout odpuštění, protože takto mohou zažít Boží 

lásku.“ 

V Diglipuru vedou sestry domov pro nemocné a umírající. 

„Letos jsme přijali muže upoutaného na lůžko. S pomocí Boží 

milosti a milující péče se uzdravil a znovu začal chodit. Domů se 

vrátil jako šťastný muž.“ 

V současnosti má toto zařízení kapacitu pro deset mužů a čtyři ženy. „Máme tu také dva nesezdané rodiče 

a jejich šest dětí. Pomáháme jim postavit dům. Poskytujeme jim materiální podporu a platíme dětem vzdělání.“ 

Misionářky mají také mobilní kliniku pro ošetření nemocných v odlehlých vesnicích. „Lidé k nám 

přicházejí pro léky a velmi důvěřují naší péči.“ 

Sestry také navštěvují třináct křesťanských komunit. „Konáme novény a připravujeme lidi na svátost 

smíření.“ Ve třech dalších katolických komunitách sestry organizují centra „ve kterých povzbuzujeme věřící, 

aby se opravdově oddali Ježíšově srdci a modlili se v rodinách růženec. Modlíme se s nimi růženec k Božímu 

Milosrdenství, nasloucháme jejich problémům a podporujeme je vždy také hmotně. Ve vesnicích vyučujeme 

katechismus.“ 

Nakonec sestra Rose Ann dodává: „Navštěvujeme nemocnice, hovoříme s pacienty a modlíme se s nimi 

za rychlé uzdravení. Pomáháme jim přijmout utrpení jako Boží dar.“ 

Zdroj: http://www.asianews.it/news-en/Missionaries-of-Charity-visit-families,-the-sick-and-dying-on-the-

Andaman-Islands-40543.html, 22. 4. 2017 

 

5. Činnost Nadace svatého Františka z Assisi v roce 2016 

5.1 Pomoc nejchudším z chudých 

Po domluvě s Misionářkami lásky jsme nakoupili léky, léčiva a další zdravotnický materiál a odeslali jim 

ho ve 31. velkoobjemovém kontejneru. 

5.1.1 Pravidelná pracovní setkání spolupracovníků 

Pořádali jsme je v Brně a Praze. Na těchto setkáních jsme čistili a opravovali zdravotnické pomůcky – 

podpažní berle, francouzské hole, balili gázu do sáčků, kterými jsme při nakládce doplňovali kontejner. Pro 

dárce jsme připravovali děkovné dopisy a informační materiály Nadace. Pokud byste měli zájem a chuť se 

k naší práci připojit, uvádíme zde bližší informace. 

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 tel. čísle 608 879 663, 

David Cichra.   

Setkání 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 31. kontejnerové zásilky 

Dne 27. 7. jsme sestrám odeslali 11,8 tun zdravotnického materiálu v celkové hodnotě 3 931 940 Kč: léky 

a léčiva - antibiotika, vitaminový preparát ABC multivitamin, B komplex, šumivé tablety Calcia C neo, eff., 

vitamin C, 1 500 kg hroznového cukru Glukopur, 390 l dezinfekce do ran Betadine a mast Betadine za 

1 363 671 Kč, obvazový materiál (gázu, obvazy, pružná obinadla, vatu), 2400 infuzních souprav, injekční jehly 

http://www.asianews.it/news-en/Missionaries-of-Charity-visit-families,-the-sick-and-dying-on-the-Andaman-Islands-40543.html
http://www.asianews.it/news-en/Missionaries-of-Charity-visit-families,-the-sick-and-dying-on-the-Andaman-Islands-40543.html
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Kontejner na celnici 

Nakládání je ukončeno 
Nakládka v Brně 

Navážení krabic                  
v Batistu 

Začínáme nakládat   
do kontejneru 

Číslování 
krabic s léky 

Berle pro vyléčené 
malomocné 

a stříkačky, chirurgické rukavice, anatomické svorky-peány, intravenózní kanyly celkem za 2 568 269 Kč. 

Dále jsme do kontejneru naložili 208 párů podpažních berlí a francouzských holí v hodnotě 41 600 Kč. 

Kontejner jsme začali plnit večer 26. července v Červeném Kostelci ve firmě Batist Medical., a.s. 

a pokračovali druhého dne v Brně v meziskladu společnosti CTZone Brno. Po celním odbavení 

a zaplombování na brněnské celnici byl kontejner převezen do německého Bremerhavenu, poté 3. srpna 

naloděn na loď ,EUGEN MAERSK‘. V Kalkatě jej sestry převzaly 25. září 2016.  Začali jsme připravovat 32. 

kontejner, který bychom s Boží a Vaší pomocí sestrám rádi odeslali do konce června letošního roku. 

Fotografie z nakládání zdravotnického materiálu do kontejneru 
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Obvazy 

Anatomická 
svorka - peán 

Vitamín C 
Dezinfekce ran 

Nitrožilní kanyly  Gázové čtverce 

Některé druhy zdravotnického materiálu, odeslané v 31. kontejneru 

 

Kruhový graf znázorňuje podíl jednotlivých druhů zdravotnického materiálu na celkové finanční 

hodnotě 31. kontejneru 
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Reportáž 

televize Noe 

Sdělovací prostředky informovaly o odeslání kontejneru  

O přípravě a odeslání 31. kontejneru informovaly veřejnost i některé sdělovací prostředky, např.    

- Televize Noe v pořadu Zpravodajské Noeviny z 2. 8. 2016, reportáž „Humanitární pomoc pro Indii“, 

zdroj: http://www.tvnoe.cz/porad/zpravodajske-noeviny-2-8-2016-0 

- internetové vydání Brněnského deníku, článek 

„OBRAZEM: Berle i obinadla. Z Brna do Indie míří 

tuny zdravotnického materiálu“ ze dne 27. 7. 2016, 

zdroj: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-

berle-i-obinadla-z-brna-do-indie-miri-tuny-

zdravotnickeho-materialu-20160727.html 

- Proglas,  ze dne 26. 7. 2016, 

http://zpravy.proglas.cz/archiv-zprav.html, 

- Český rozhlas, stanice Hradec Králové, 

reportáž „Humanita do Indie“, natočená 26. 7. 2016 

- Parlamentní listy, článek z  27. 7. 2016 „Nadace 

sv. Františka: Do Indie odjel už 31. kontejner se zdravotnickým materiálem“, zdroj: 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Nadace-sv-Frantiska-Do-Indie-odjel-uz-31-kontejner-se-

zdravotnickym-materialem-446584 

- Město Červený Kostelec, článek z  29. 7. 2016 „31. kontejner se zdravotnickým materiálem pro indické 

nejchudší vyrazil na měsíc trvající cestu“, zdroj: http://www.cervenykostelec.cz/aktuality/2016-07-tricaty-

prvni-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-indicke-nejchudsi-vyrazil-na-svou-mesic-trvajici-cestu 

- tištěný Červenokostelecký zpravodaj ze září 2016, str. 6, zpráva „31. kontejner se zdravotnickým 

materiálem vyrazil do Indie“,    

- Náchodské.info, článek ze dne 23. 7. 2016 „Bude odeslaný třicátý první kontejner se zdravotnickým 

materiálem pro indické nejchudší“, zdroj: http://www.nachodske.info/nachodsko/bude-odeslany-tricaty-prvni-

kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-indicke-nejchudsi.html 

a další 

 

Parlamentní listy 27. 7. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvnoe.cz/porad/zpravodajske-noeviny-2-8-2016-0
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-berle-i-obinadla-z-brna-do-indie-miri-tuny-zdravotnickeho-materialu-20160727.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-berle-i-obinadla-z-brna-do-indie-miri-tuny-zdravotnickeho-materialu-20160727.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-berle-i-obinadla-z-brna-do-indie-miri-tuny-zdravotnickeho-materialu-20160727.html
http://zpravy.proglas.cz/archiv-zprav.html
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Nadace-sv-Frantiska-Do-Indie-odjel-uz-31-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-446584
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Nadace-sv-Frantiska-Do-Indie-odjel-uz-31-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-446584
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecervenykostelec%2Ecz%2Faktuality%2F2016%2D07%2Dtricaty%2Dprvni%2Dkontejner%2Dse%2Dzdravotnickym%2Dmaterialem%2Dpro%2Dindicke%2Dnejchudsi%2Dvyrazil%2Dna%2Dsvou%2Dmesic%2Dtrvajici%2Dcestu
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecervenykostelec%2Ecz%2Faktuality%2F2016%2D07%2Dtricaty%2Dprvni%2Dkontejner%2Dse%2Dzdravotnickym%2Dmaterialem%2Dpro%2Dindicke%2Dnejchudsi%2Dvyrazil%2Dna%2Dsvou%2Dmesic%2Dtrvajici%2Dcestu
http://www.nachodske.info/nachodsko/bude-odeslany-tricaty-prvni-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-indicke-nejchudsi.html
http://www.nachodske.info/nachodsko/bude-odeslany-tricaty-prvni-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-indicke-nejchudsi.html
http://www.nachodske.info/nachodsko/bude-odeslany-tricaty-prvni-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-indicke-nejchudsi.html
http://www.nachodske.info/nachodsko/bude-odeslany-tricaty-prvni-kontejner-se-zdravotnickym-materialem-pro-indicke-nejchudsi.html
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Brněnský deník 27. 7. 2016 
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Pomoc dopravená do Indie v 31 kontejnerech   

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 

31. 27. 7. 2016 3 931 940 11,8 7. 9. 2016 

Celkem  93 385 894 339 1999 - 2016 

 

Rozdělení léků a zdravotnického materiálu Misionářkami lásky 

Léky a zdravotnický materiál, který od nás sestry přijaly, rozdělily do svých 17 center - domovů, 

bezplatných ošetřoven, mobilních klinik pro malomocné pacienty a další nemocné. 

 

5.2 Ochrana života od početí do přirozené smrti 

Lidský život je nejvyšší přirozená hodnota. Lidská bytost je vždy posvátná a nedotknutelná v jakékoli 

situaci a v každé fázi svého vývoje. Pracujeme pro záchranu života na jeho úplném začátku a na jeho konci, 

protože v těchto obdobích je člověk nejslabší, nejzranitelnější. 

Ve spolupráci se Sdružením za lidský život, z.s. jsme:   

 Nabízeli zájemcům letáky  „Pod falešným názvem ,antikoncepce‘ se skrývá usmrcování nenarozených 

dětí“, „Umělé oplodnění“, „Život je dar“, „Nabídka pomoci těhotným matkám v tísni“.  

 Vypracovali návrh letáčku „Hovoří lékař“ pro matku, zvažující umělý potrat.  

 Vypracovali překlad textů brožury „Student's Guide to Bioethics“, kterou vydal koncem r. 2015 Kanet 

v Bratislavě pod názvem „Manuál bioetiky pre mladých“.  
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Přednášky v Olomouci a Třebíči. 

 Začali pracovat na výukových materiálech s tématikou ochrany lidského života pro učitele základních 

a středních škol. 

 Průběžně doplňovali na webových stránkách Nadace informace o babyboxech - schránek pro 

anonymně odložené děti - v ČR. Babyboxy se nacházejí v 68 městech na 70 místech. Za 11 let od 

otevření 1. babyboxu v Praze (červen 2005) do nich bylo odloženo 153 dětí. V roce 2016 bylo do 

babyboxů vloženo 16 dětí, z toho 10 děvčátek a 6 chlapečků. Matky odkládají většinou novorozené 

děti. Pokud se o dítě matka nepřihlásí, může být během několika dnů předáno do péče adoptivním 

rodičům. Další možností je porodit je v nemocnici tzv. utajeným porodem a poté svěřit do adopce.   
 

5.3 Osvětová činnost 

a/ Připravili jsme 24. číslo časopisu „Občasník Nadace sv. Františka z Assisi“ 

Občasník jsme věnovali Panně Marii. Slovenský kněz Marián Kuffa ze 

Žakoviec, který se stará o bývalé bezdomovce, děti z nápravných ústavů, lidi 

vyléčené ze závislostí, nás povzbuzuje, abychom si vytvořili hezký vztah 

k Panně Marii. Panna Maria vyslyší modlitby, plné důvěry k ní. Články 

„Růženec, mocná zbraň proti ďáblovi“ a Svědectví paní Kataríny Anny, která 

byla uzdravena spolu s maminkou na přímluvu Panny Marie z těžké nemoci, 

jsou toho důkazem.  

Papež František nás ve své promluvě „Namísto pomluvy modlitba 

a pokání“ varuje před pomlouváním: „Pomlouváš-li bratra, zabíjíš ho. Vždy, 

když to děláš, následuješ Kaina, prvního vraha v dějinách.“  

Italská maminka Chiara Corbella Petrillo (1984 - 2012), které zemřely 

půl hodiny po narození dvě těžce postižené děti, odložila léčbu rakoviny 

hrtanu, aby neohrozila život třetího dítěte. Rok po narození zdravého Francesca 

v červnu 2012 své nemoci podlehla. Život rodiny Chiary a Enrica Petrillovým 

je krásným příkladem živé víry, naděje na věčný život, neochvějné důvěry 

v Boží blízkost v těžkých zkouškách a bezvýhradné lásky. Knihu o životě Chiary s názvem „Smrt nemá 

poslední slovo“ vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2015.  Tuto knihu Vám rádi zapůjčíme. 

Protože i věřící lidé z neznalosti podstupují umělé oplodnění, které má mnoho morálních závad, zařadili 

jsme do Občasníku informace o metodách léčby neplodnosti zaměřenými na přirozené početí, tzv. NaPro 

metodami. Ty respektují, na rozdíl od umělého oplodnění, život a důstojnost ženy, muže i dítěte. V článku 

uvádíme i kontakty na jednotlivé lékaře a střediska, kde se mohou neplodné páry léčit. 

Všechna dosud vydaná čísla Občasníku si můžete stáhnout z našich 

internetových stránek 

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

b/ Uspořádali jsme 5 přednášek o životě a díle Matky Terezy, které 

proběhly ve farnostech Mohelno, Olomouc - Hejčín, v kinosále Dolní 

Cerekev a na Katolickém gymnáziu v Třebíči. Na únorovou přednášku 

v kapli Psychiatrické nemocnice v Brně – Černovicích navázalo 

promítnutí dokumentárního filmu „Odkaz Matky Terezy“ s následnou 

besedou. Po odeslání 31. kontejneru jsme v kapli promítali pásmo 

fotografií a reportáž z nakládky, natočenou televizí Noe.          

Obsah přednášky: 

 Chudoba ve světě 

 O lásce k chudým 

 O svaté Matce Tereze 

 Domovy, které založila Matka Tereza  

 Jak můžeme pomoci my  

O tuto přednášku nás může požádat skupina osob i jednotlivec 

kdekoliv na území ČR i na Slovensku. Přednášku pořádáme zdarma. 

Kontakt pro objednávky přednášek: mobil 776 781 066, email: 

nadace.svfr@seznam.cz 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/obcasnik.php
mailto:nadace.svfr@seznam.cz
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Kniha s příběhem 

Chiary Petrillo 

DVD o svaté Gianně  

Beretti Mollové „Láska 

je voľba“ 

c/ O potřebách a možnosti pomoci nejchudším z chudých, těhotným maminkám v tísni, jejichž dítě je 

ohroženo umělým potratem, a lidem ohroženým eutanazií, informujeme čtenáře na 10 stálých vývěskách. 

Vývěsky jsou v kostelech a na veřejných místech v Praze, Brně, Jihlavě, Žďáru nad Sázavou, Moravských 

Budějovicích a Lázních Bohdaneč. Těhotným maminkám, které jsou nuceny k umělému potratu, nabízíme 

pomoc s nalezením vhodného ubytování, lékaře, dokončením studia, utajeného porodu či předáním dítěte do 

adopce. Tuto pomoc prezentujeme v letáčku „Nabídka pomoci těhotným matkám v tísni“, který je umístěn na 

všech vývěskách. 

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 italského novináře Renza Allegri, a brožuru 

„Matka Tereza. Fascinující příběh jejího života“  od Navina Chawly 

a další knihy s tématikou pomoci nejchudším a záchrany ohroženého 

člověka na počátku i na konci života, jako např. „Proč Ne eutanázii 

aneb Být či nebýt? nebo „Smrt nemá poslední slovo“. 

 tištěné materiály s tématy: promluvy papeže Františka, přednášky 

slovenského kněze Mariána Kuffy, povzbuzení slovy a skutky Matky 

Terezy, příběhy dětí narozených s nevyléčitelnou nemocí, hodnota 

života postižených, operace dítěte před narozením aj. Všechny 

materiály poskytujeme i v elektronické podobě. 

 DVD s  přednáškami P. Mariána Kuffy, s dokumentárním filmem 

o práci Matky Terezy „Odkaz Matky Terezy“, film „Láska je voľba“ 

o životě italské matky svaté Gianny Beretti Mollové, která dala 

přednost životu nenarozeného dítěte před svým, a DVD s tématikou 

umělého potratu. 

 katolickou literaturu. 

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, v rámci přednášek o životě a díle 

Matky Terezy a na stálých vývěskách.  

 

 

 

 

 

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/
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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 rozšířit naši společnou pomoc nejpotřebnějším?   
Konejme skutky milosrdenství z lásky k Pánu Ježíši a k člověku: „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 vynalézavou lásku 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 a obětí na úmysl vyprošení Božího požehnání pro naši společnou práci, 

 přípravou materiálů Nadace v rámci pravidelných pracovních setkání (vkládání složenek, příprava letáčků), 

 zúčastnit se přípravy a odeslání kontejnerových zásilek v pracovní skupině v Brně (informace na telefonním 

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

 věcnými dary (vata, gáza, podpažní berle, mechanické invalidní vozíky, chodítka), 

 nabídnutím naší přednášky „O životě a díle Matky Terezy“ školám, farnostem, domovům seniorů,  

 nabízením informačních materiálů (letáky, Občasník) lidem ve svém okolí, 

 vysvětlováním významu skutků tělesného i duchovního milosrdenství, 

 získáváním pomoci pro chudé, o které pečují Misionářky lásky,   

 osvětou pro záchranu nenarozených dětí, umírajících 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, 

 sebevzděláním v oblasti sociální a teologické, abyste poznali potřeby chudých a jak jim pomáhat 

(doporučíme Vám a zapůjčíme vhodné tituly), 

 finančním příspěvkem, za který nakoupíme zdravotnický materiál (číslo účtu je uvedeno na str. 5). 

 

6. Způsoby získávání finančních prostředků a darů 

6.1 Veřejná sbírka 

Krajský úřad Pardubického kraje vydal Nadaci dne 15. 8. 2013 osvědčení o konání veřejné sbírky pod 

čj.: KrÚ 57464/2013, Sp.zn.: SpKrÚ 51647/2013 OOPKŽÚ OVV na dobu neurčitou na nákup zdravotnického 

materiálu, léčiv a jiných potřeb vhodných ke zdravotnické či sociální službě pro nejchudší vrstvy obyvatelstva 

v rozvojových zemích, na jejich dopravu do místa určení a k zajištění všech činností s tím nevyhnutelně spoje-

ných v souladu se statutem Nadace sv. Františka z Assisi. Způsob provádění sbírky (§ 9 zákona č.117/2001 Sb. 

o veřejných sbírkách): shromažďování finančních příspěvků na účet číslo 2028869399/0800.  

Vyúčtování veřejné sbírky za rok 2016 bylo odesláno Krajskému úřadu Pardubického kraje 9. 3. 2017. 

Do konce prvního pololetí 2017 bychom měli obdržet potvrzení o správnosti tohoto vyúčtování. 

Z části získaných prostředků byl nakoupen zdravotnický materiál a odeslán do Kalkaty ve 31. kontejneru, 

za zbývající část bude nakoupen zdravotnický materiál a odeslán v létě 2017 ve 32. kontejneru.  

 

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. 

 

6.2 Struktura získávání prostředků: 

- finanční dary 

-    dary jednotlivých dárců a organizací, 
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- nepeněžní dary 

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

- 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 informačních 

letáčků, 

- nájemné z pozemku, 

- dědický odkaz – 10% ceny rekreační chaty a pozemku v obci Černíny, cenné papíry.    

 
                                                                                   

 

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 finančních příspěvků od fyzických a právnických osob činila v roce 2016  3 450 092 Kč. 

V ní jsou zahrnuty mimo jiné: 

Dary ze Slovenské republiky 

Naši slovenští přátelé a spolupracovníci shromáždili v přepočtu 131 673 Kč.   

Dárci nad 10 000 Kč 

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.  

 

Ing. Vít Bittner 15 000,- Mgr. Vít Žilinský, Pneuservis 20 000,- 

Jan Baránek, s.r.o.  20 000,- Petr Víšek  35 000,- 

Ladislav Mandík  16 000,-   

 
 

7.1.1.2 Přijaté věcné dary 

Dárci z Brna, Olomouce, Ostravska, Opavska, Prostějovska, Prahy, Slovenska a Znojemska darovali 90 

párů podpažních berlí a francouzských holí. 

Firma DMA Praha, s.r.o. – 14 párů podpažních berlí a náhradní pryžové násadce na berle 

Domov pro seniory u fontány, Přelouč – 4 páry podpažních berlí           

Domov pro seniory, Nové Město nad Metují – 12 párů podpažních berlí 

LDN Rybitví – 10 párů podpažních berlí 

Charita Brno, Charita Jihlava, Charita Vyškov – 17 párů podpažních berlí a francouzských holí 

Batist Medical a.s. daroval pletená hydrofilní obinadla v hodnotě 27 645 Kč. 

 

Část berlí a francouzských holí byla odeslána ve 31. kontejneru, větší část bude odeslána v létě letošního 

roku (2017) ve 32. kontejneru.  

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 na nákup 

zdravotnického materiálu příznivé ceny.  

Nájemné z pozemku 

Nájemné z pozemku v katastrálním území Spělov v roce 2016 činilo 15 718 Kč.  
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7.1.2 Poskytnutý nadační příspěvek 

Jeden nadační příspěvek v hodnotě 3 976 992 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 jeho odeslání ve 31. kontejneru. 

 

7.2 Ochrana života nenarozených dětí 

7.2.1 Přijaté finanční dary 

Celková částka, kterou fyzické osoby věnovaly na tento účel, činila 12 700 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 domovům pro seniory, nemocnicím, společnostem a firmám, které naši práci 

podpořily výraznými slevami, finančními a věcnými dary. 

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 pomocníkům, kteří s námi nakládali kontejner. 

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 pacientům psychiatrické nemocnice Brno – Černovice za opakované drobné dary. 

Děkujeme slovenským přátelům a dobrodincům za dlouholetou podporu. 

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 kontejnerů. 

VAŠE PODPORA VÝZNAMNĚ OVLIVNILA HODNOTU NAŠÍ POMOCI. 

Kéž Vaši lásku k Ježíši a její skutky svým požehnáním odmění dobrotivý Bůh. 

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

Za dárce a dobrodince necháváme každý týden sloužit mši svatou. 
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8. Finanční zpráva 

8.1 Výkaz zisku a ztráty 

Rozpis nákladů (v celých Kč) Celkem 

A. Náklady 4 201 999 

A.I.       Spotřebované nákupy a nakupované služby 58 747 

A.I.      1. Spotřeba materiálu (obálky, náplně do tiskáren) 16 129 

            6. Ostatní služby: poštovné 14 788 

 audit a zpracování účetnictví  27 830 

A.III. Osobní náklady za jednoho zaměstnance 159 830 

A.III. 10. Mzdové náklady 118 978 

           11. Zákonné sociální pojištění (sociální a zdravotní) 40 452 

           13. Zákonné sociální náklady (pojištění zaměstnance) 400 

A.IV.       Daně a poplatky 1 236 

A.IV.  15.       Daně a poplatky – daň z pozemku 1 236 

A.V.       Ostatní náklady 3 982 186 

A.V.   20.       Dary odeslané nejubožejším v Indii (tzv. nadační příspěvek) 3 976 992 

 z toho: zdravotnický materiál a jiné potřeby 3 882 972 

              přeprava humanitární zásilky lodí 94 020 

           22.       Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky) 5 194 

 NÁKLADY CELKEM 4 201 999 

 

Rozpis výnosů (v celých Kč) Celkem 

B. Výnosy 4 225 850 

B.IV.       Ostatní výnosy 4 225 850 

            7. Výnosové úroky z běžných účtů 8 133 

            9. Zúčtování fondů - použití účelových prostředků – darů na misie a nenarozený 

život 
4 201 999 

          10. Jiné ostatní výnosy – pronájem pozemku 15 718 

 VÝNOSY CELKEM 4 225 850 

 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 23 851 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 23 851 

8.2 Rozvaha 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení (v celých Kč) k 1. 1. 2016 k 31.12. 2016 

A. Dlouhodobý majetek celkem (snížený o odpisy) 5 075 393 5 263 823 

A.II. Dlouhodobý majetek celkem 5 395 608 5 603 243 

A.II.   1. Pozemek ve Spělově 287 105 287 105 

           3. Stavby v Kameničkách a v Brně 5 108 503 5 108 503 

           9. Nedokončený dlouhodobý hrubý majetek – rekonstrukce v 

Kameničkách 
0 207 635 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -320 215 -339 420 

A.IV.  6. Oprávky ke stavbám - odpisování -320 215 -339 420 

B. Krátkodobý majetek celkem 7 443 555 6 508 802 

B.II.       Pohledávky celkem 44 631 1 544 631 

           4. Poskytnuté provozní zálohy na rekonstrukci stavby v 

Kameničkách 
0 1 500 000 

         17. Jiné pohledávky – Union banka 44 631 44 631 

B.III.       Krátkodobý finanční majetek celkem 7 398 923 4 964 171 
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B.III.  1.      Peněžní prostředky v pokladně 22 357 151 644 

           3. Peněžní prostředky na bankovních účtech 7 376 566 4 812 527 

 z toho: Česká spořitelna a.s. 1346868389/0800 640 144 346 862 

 Česká spořitelna a.s. 2028869399/0800 1 923 439 1 357 149 

 Komerční banka Profi účet č. 107-9316440257/0100 -52 1 

 Komerční banka Profi spořící účet Bonus 107-

9316520257/0100 
4 813 036 3 108 515 

 AKTIVA CELKEM 12 518 948 11 772 625 

 

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku (v celých Kč) k 1. 1. 2016 k 31.12. 2016 

A. Vlastní zdroje celkem 12 506 620 11 759 359 

A.I. Jmění celkem 12 399 735 11 628 623 

A.I.    1. Vlastní jmění (stavby, pozemek, NIF) 10 991 810 10 972 605 

           2. Fondy: misie 1 381 953 631 575 

              nenarozený život 25 972 24 443 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 106 885 130 736 

A.II.   1. Účet výsledku hospodaření  23 851 

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    28 998  

           3. Nerozdělený zisk z minulých let 77 886 106 885 

B.       Cizí zdroje celkem 12 328 13 266 

B.III.       Krátkodobé závazky celkem 12 328 13 266 

          5.      Zaměstnanci – mzda za prosinec  8 188 8 810 

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění 
4 140 4 456 

 PASIVA CELKEM 12 518 948 11 772 625 

Poznámky:  

*  Veškeré náklady související se správou Nadace (nákup dopisních obálek, složenek, náplní do tiskárny, 

platby za audit a zpracování účetnictví, mzdové náklady  zaměstnankyně, bankovní poplatky a daně z nemovitostí) 
byly hrazeny z darů pracovníků Nadace.  

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

Rodinný dům v Kameničkách u Hlinska  

Tento rodinný dům slouží Nadaci jako sídlo, bydlení, vzdělávací a osvětové prostory k propagaci 

nekonzumního způsobu života.  

Nadace r. 1999 získala příspěvek z Nadačního investičního fondu (NIF), který uložila na termínovaný 

vklad a z úroků pravidelně přidělovala granty na podporu projektů k ochraně nenarozeného života v rámci 

veřejně vyhlášeného „Programu primární a sekundární prevence interrupce.“ V dubnu 2014 NIF tento 

příspěvek 4 822 000 Kč Nadaci smluvně daroval, aby s ním v budoucnu hospodařila v souladu se svým 

Statutem. Nadace příspěvek uložila na Profi spořící účet Bonus č. 107-9316520257/0100. 

Z důvodu nedostatku pitné vody, nevyhovujících hygienických podmínek a malé ubytovací kapacity 

započaly v červenci 2016 stavební úpravy domu: stavba vrtané studny, přístavba tří obytných místností, oprava 

elektrorozvodů, výměna oken za plastová, rozvody vody a topení; byla postavena kotelna s kotlem na tuhá 

paliva a provedeno zateplení domu. Na nákup kotle a zateplení Nadace v rámci programu Zelená úsporám 

podala na Ministerstvo životního prostředí žádost o dotaci. Žádost byla schválena. Náklady na rekonstrukci 

a zateplení dosud činily 1,7 mil Kč. 

Rodinný dům v Brně-Černovicích  

V červnu 2012 darovala Nadaci jedna ze zřizovatelek  k bydlení a provozování činnosti rodinný dům se 

zahradou.  Dům  tímto slouží jako kontaktní místo, kancelář, prostora k čištění berlí, přípravě a částečně i ke 

skladování darů, které odesílá v humanitárních zásilkách se zdravotnickým materiálem.  

Pozemek ve Spělově 

Nadaci byla v roce 2011 darována 1/3 rozlohy pozemku v obci Dolní Cerekev, katastrální území Spělov. 

Tento pozemek dlouhodobě pronajímá firmě AGRO Spělov, s. r. o., která ho využívá k zemědělské výrobě.  
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9. Zpráva auditora 
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