
SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2017 
V r. 2017 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které 

ukazuje tato tabulka: 

Upravit  

Účel v.s. Celkem darováno využito pro daný účel 

Pomoc pro rodinu v nouzi 201301 15 500 Kč 0 Kč 

Pomoc matce samoživitelce 201601 500 Kč 15 000Kč 

Bez určení úmyslu  38 902,46 Kč 23 020 Kč 

    

Pokud jde o jednotlivé konkrétní úmysly, všechny se podařily dotáhnout v roce 2017 ke 

zdárnému řešení, krom jednoho, kde situace je takováto: 

Pomoc pro rodinu v nouzi – Zjištěný dluh dle exekutorského úřadu je nyní 570tis. Vybráno na 

tento úmysl máme asi 370tis. Když bychom použili i ostatní volné prostředky ze sociálního účtu, 

chybí ještě asi 100tis. Právní zástupce, který této rodině pomáhá, se zkouší nyní spojit přímo 

s věřitelem a požádat o odpuštění části dluhu nebo alespoň úroků s prosbou stažení exekuce. 

Celá záležitost se vleče již dlouhá léta a tak kromě příspěvků prosíme také o modlitbu za její 

zdárné ukončení. 

Dary bez určení úmyslu – byly využity na pomoc s nájmem pro osoby v nouzi. Drobná částka pak 

byla použita na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.) 

V novém roce 2018 jsme zatím využili již 10tis. pro pomoc matkám s dětmi v azylovém domě 

(psáno 24.2.2018). Plánujeme aktuálně v novém roce dotáhnout stávající úmysl pro rodinu 

v nouzi, dále pomoci ženě s vysokoškolským vzděláním, která, žije v azylovém domě a díky 

psychickým nemocem se dostala do menších dluhů a pomalu se dostává k práci a soběstačnosti. 

Chtěli bychom zahájit i systematickou pomoc s odborníky. Krom toho bychom rádi v brzké době 

otevřeli možnost finanční pomoci pro křesťany v Damašku a Sýrii skrze naše bratry františkány 

tam přítomné a jejich farnosti. 

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací 

se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná! 

Jakub František Sadílek OFM 

provinciál 
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