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Když si vrabec staví na stromě hnízdo,
nezabere víc než jedinou větev.
Když jelen hasí svou žízeň u řeky,
vypije jen to, co mu útroby dovolí.
My věci hromadíme,
protože jsme uvnitř prázdní.
(Anthony de Mello)

Když jsem se opět mohl podívat na místa, která jsou ozdobena slovem Český
(resp. Czech) na sanitkách, budovách a chodbách, pocítil jsem upřímnou radost
z toho, že něco českého slouží tisíce kilometrů daleko lidem, kteří tu pomoc
skutečně potřebují. Nelze je podezřívat z nějakého zneužívání či plýtvání.
Obě „naše“ nemocnice si za roky provozu mezi místními získaly velice dobrý
ohlas – jedná se skutečně o místa, kde jsou přijímáni chudí, kteří si nemohou
dovolit nákladné vyšetření ve městě. Zároveň ale v posledních letech přicházejí i movitější pacienti, protože vědí, že přístup lékařů a nabízená péče vysoce
překonává nabízený standard.
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
Mé kroky ale nevedly pouze do nemocnic. Navštívil jsem i leprokolonii
a kalkatský chudinský slum. V obou
místech působí naši indičtí přátelé
a partneři. Mohl jsem tam vidět děti,
muže, ženy, i celé rodiny, které z mého
pohledu strádají, ale nedávali to nijak najevo. Brali život takový, jaký
je. Jakoby právě sem směřovala slova
jezuitského kněze z indické Bombaje
„Tonyho“ de Melly.
Díky vaší pomoci mohou i tito lidé,
kteří skutečně žijí až někde za pomyslným okrajem společnosti, žít svůj život
naplno. Život nezatížený chorobami,
které již dnes často považujeme za něco
vyléčeného, překonaného, za něco, co
do naší doby nepatří.
Za tým LL Vám ze srdce děkuji
a přeji, abyste mohli pocítit radost
z toho, že někomu pomáháte žít
„lepší“ život.

Setkání s jeho eminencí kardinálem Dominikem Dukou a prezidentem LL Janem Balíkem

Návštěva
Manfreda Göbela
V

říjnu nás navštívil laický misionář Manfred Göbel, který je symbolem pomoci
lidem trpícím malomocenstvím v Brazílii a v celé Jižní Americe. Krom série
přednášek se uskutečnilo i setkání s jeho eminencí kardinálem Dominikem Dukou.

.......................... ........
Pomáhat potřebným...
O
bě česko – indické nemocnice nesou
jméno sv. Josefa. Jedna byla založena
ve státě Jarkhand v oblasti Bhilai Pahari
(v překladu Sloní Hory) a druhá ve státě
Západní Bengálsko v oblasti Phulpahari.
V obou případech se jedná o diecézní

nemocnice, kdy prvotním cílem bylo:
postarat se o místní farníky, kteří trpí malomocenstvím a tuberkulózou. Během let
se obě nemocnice různě rozrůstaly a rozšiřovala se i nabízená péče nemocným
a potřebným lidem v okolí.

Nedaleko naší nemocnice v Phulpahari je i státní veřejná nemocnice. Rozdíl je
na první pohled patrný. Jedna působí jako
oáza klidu a druhá jako rušné tržiště, jen
se tam nic neprodává. Často v tichosti
či během šeptání se čeká, jestli se objeví
doktor a bude mít čas vám pomoci.

Pojďte s námi do Ústí nad Orlicí!
Sedmá Národní pouť
přátel Likvidace lepry se uskuteční
v sobotu 1. června 2019 v Ústí nad Orlicí.
Mši svatou v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
bude celebrovat
pater Jan Balík, prezident LL.

.......................... ........

B LIŽŠÍ I NFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY B ĚHEM MĚ SÍCE DUB NA .

.......................... ........

Malomocenství je stále aktuální a mění osudy lidí stejně jako před tisíci lety.

66. Mezinárodní den POMOCI
MALOMOCNÝM
D
le statistik Světové zdravotnické organizace evidujeme každý
rok kolem 250 000 nových pacientů s leprou. Dle ILEP (Federace organizací pomáhající lidem nakažených leprou) bychom
toto číslo mohli vynásobit až čtyřikrát. Každým rokem se nakazí
leprou až 1 milion lidí.
27. ledna se uskuteční 66. Světový den pomoci malomocným.
K této příležitosti bude celebrována mše svatá na Tv Noe 3. února
2019.
„Neříkejte nikdy „já“, když mluvíte o sobě, a „oni“, když mluvíte o druhých; říkejte: „my“! Jediný prostředek, jak si zajistit
štěstí, je myslet výhradně na štěstí druhého.“

(Raoul Follereau,
zakladatel Světového dne pomoci
malomocným)
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Česká stopa pomoci v zemích lidské bídy
i naděje
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LL POŘÁDÁ
PŘEDNÁŠKY
o sociálně politických podmínkách v zemích
třetího světa
o léčebných a rehabilitačních projektech
v Libérii a Kolumbii
o Indii, zemi chudé i bohaté
o léčbě malomocných a nemocných
s TBC a své činnosti

Potvrzení
o daru
Každému dárci rádi vystavíme potvrzení
za všechny dary přijaté v roce 2018.
Pakliže jste nás na to již upozornili,
přijde Vám potvrzení automaticky
během měsíce ledna 2019,
v opačném případě Vás prosíme o zprávu na
LL@lepra.cz
nebo na tel. číslech: 222 514 201 a 603 555 995.

Rádi uspořádáme přednášku i pro Vás!
Kontaktujte nás na telefonních číslech
(+420) 222 514 201, 603 555 995
nebo e-mailové adrese: LL@likvidacelepry.cz

Máte e-mail?
Stále se snažíme hledat lepší, efektivnější
a méně nákladnější způsoby komunikace.

Mše svatá v kostele
sv. Josefa na Malé Straně

Používáte-li e-mail a rádi byste jej používali
při komunikaci s námi, prosíme,
napište nám na LL@lepra.cz.

Každou středu je slavena mše svatá
i za dobrodince a dílo LL od 17:00 hodin.

DĚKUJEME!

Málo může
znamenat mnoho
Léčba pacienta v raném stádiu malomocenství
stojí přibližně 200 korun.
Základní léčba pacienta s TBC
stojí přibližně 1400 korun.
Konto LL:
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