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Milí přátelé LL,
pro tyto řádky jsem si vypůjčil slova svatého otce Františka, který ve své encyklice  
„Fratelli tutti“ („Všichni [jsme si] bratry“) mimo jiné píše:

„Znovu jsme si uvědomili, že nikdo se nezachrání sám; 
zachráněni můžeme být jen společně.“

Události posledních dní a měsíců nám velmi zřetelně ukázaly, že žijeme v globálním spole-
čenství. Jsme součástí tohoto světa a vždy se nás bude týkat to, co se v něm přihodí. Když ne 
okamžitě, tak jen o něco později.
  (Pokračování na str. 2)

Miminko, tržiště v Libérii



Stejně tak jsme objevili, že to, 
co jsme považovali za samozřej-
mé (naše každodenní jistoty), se 
může rychle rozplynout. Může 
to pro nás být signál, abychom 
přehodnotili, co je v našem živo-
tě skutečně důležité a  zároveň si 
uvědomili křehkost naší společ-
nosti a vůbec celého našeho bytí. 
Někteří z  nás už nemoc, která 
již celý rok paralyzuje svět, pro-

dělali, nebo zažili strach o své blízké. Možná své bližní do-
provázeli v jejich obavách, nebo tento strach z nemoci sami 
prožívali. Mnozí zároveň zjistili, že bez mnoha věcí a služeb 
se dokážeme obejít. Snad nám to umožní být svobodněj- 
šími. 

Tak, jak pandemie nového koronaviru dopadla na nás zde 
v Evropě, dopadla i na lidi žijící v zemích, kam putuje po-
moc Likvidace lepry. Nikdo nebyl ušetřen, jsme v tom všich-
ni společně. Velice vám děkuji za vzkazy, ve kterých říkáte: 
„Zažíváme trochu nepohodlí, s čím se asi musí potýkat chudí 
trpící leprou.“ Jsem přesvědčen, že krom mnoha jiných po-
citů zažívají i naději a úlevu, když vidí, že je v těžkých časech 
neopouštíme.

Hledat jistoty v moři nejistot není snadné. Jednou z nich 
může být naše víra, která nám dává naději. Věříme, že je vše 
v Božích rukou a že můžeme svými činy přispět ke společné-
mu dobru. Často se totiž krásně ukazuje, že když se spojíme 
v dobrém, tak dokážeme čelit velikým výzvám.

Lubomír Hajas

Pod názvem „Posílení společenství“ se skrývá pomoc směřu-
jící přibližně 3100 rodinám žijícím v jedné části rozsáhlého 
kalkatského slumu.

Samotný projekt se skládá z několika kroků, které se mají po-
stupně uskutečnit ve třech letech.

V přípravné části se celá pracovní oblast rozdělí do 150 men-
ších, ve kterých se vytipují komunitní lídři, kteří budou tvořit 
šest tzv. akčních skupin.

Tyto akční skupiny jsou:
1)  Životní prostředí: zaměřeno na bezprostřední okolí, ve kte-

rém se rodiny nacházejí. Vedle kultivace stávajícího stavu se 
jedná i rozšíření obnovitelné energie.

2)  Zdraví: v současnosti úzce spojeno s prevencí pandemie CO-
VID-19, ale jedná se též o zlepšení podmínek s rozšířením 

Posilujeme společenství 
v KALKATĚ

zdravotní péče pro pacienty s tuberkulózou, cholerou a v ne-
poslední řadě i leprou.

3)  Vzdělání: zaměřeno na mladou generaci. Umožnit dětem 
dosáhnout základního vzdělání.

4)  Zabezpečení potravin: zabezpečení základních potravin 
a dodávek nezávadné pitné vody pro celou oblast.

5)  Živobytí: cílem je v současnosti rekvali�kovat pracovně ak-
tivní a schopné lidi, aby si dokázali lépe najít práci.

6)  Sociální spravedlnost: zaměřeno na komunikaci se státem 
(vládou), aby plnila své sliby a přebírala zodpovědnost za to, 
za co se zavázala.

Stejně jako v  Jižní Americe, kde podporujeme projekt CBR – 
komunitní rehabilitace, tak i zde pomáháme ve spolupráci s kal-
katskou charitou Seva Kendra najít lidem místo ve společnosti 
i v životě.

(Dokončení ze str. 1)

v dobrém, tak dokážeme čelit velikým výzvám.

Lubomír Hajas

Mládí jako motor pro změnu ve slumech. V pozadí uprostřed stojí P. Franklin Menezes a Alexander James.



Poslední lednová neděle bude již 68. dnem pomoci malomoc-
ným. Opět si tak budeme moci připomenout, že malomo-
cenství ještě nebylo vymýceno a že stále znepříjemňuje život 
mnoha lidem. 

Při této příležitosti bude celebrována mše svatá na TV Noe, 
přímý přenos bude vysílán v neděli 31. ledna od 10:00 hodin 
z kostela Narození Panny Marie a svaté Anny v Rajnochovicích.

„Jediné, co bude důležité,  
až odejdeme, budou stopy lásky,  
které tu po nás zůstanou.“

(Albert Schweitzer)

68. Mezinárodní den 
POMOCI MALOMOCNÝM

„Máte lepru“
Dvě slova, která i dnes znamená pro mnoho lidí v různých kou-
tech světa šok a často i změnu v jejich životě. Jednoho takového 
okamžiku jsme byli svědky a to na inspekční cestě v Paraguayi, 
kterou jsme uskutečnili na začátku roku 2020 společně s Tomášem 
Kutilem (Katolický týdeník). Ošetřovatel Mathias Neufeld s námi 
podnikl jednodenní �eld trip výjezd, při kterém jsme dokázali 
diagnostikovat několik pacientů s leprou. Jedním z těchto pacien-
tů byla i Miriam Silva Vites. Tato čtrnáctiletá dívka žijící se svou 
rodinou v buši za vesnicí si již delší dobu stěžovala na bolest v noze 
a silné pocení. Během naší návštěvy jí byla diagnostikovaná lepra 
a odebrán vzorek lymfy (z ušního boltce). Tento vzorek se dále 
testuje, aby se mohla přesně identi�kovat, jakou formou lepry trpí.

Těžko se popisuje síla té chvíle, kdy Miriam zaslechla ta dvě slo-
va: „máte lepru“. V jejích očích se zračil veliký strach. Mathias nám 
později vysvětlil, že zpravidla s pacientem sedí i hodinu a v rozho-
voru se pokouší tuto informaci sdělit velice opatrně a nenásilně. 
Ačkoli je lepra již dlouhá léta velice dobře léčitelná, v Paraguayi je 
to stále veliké společenské tabu. Miriam kromě antibiotik dostala 
i léčivé masti a přesné instrukce jak má dále postupovat. Věříme, 
že bude brzy v pořádku.

Nejlépe se bakterie lepry „hledá“ v lymfatickém systému. Zpravidla se odebírá z ušního boltce.

Miriam se svou matkou poté co se dozvěděla, že trpí leprou.
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Informace o zpracování 
osobních údajů

Likvidace lepry posílá na adresy svých dárců tento časopis Misionář 
malomocných, aby s nimi mohla jeho prostřednictvím přímo komuni-
kovat. Protože časopis rozesíláme na adresy dárců, jde o zpracování jejich 
osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského 
nařízení GDPR. Základem pro jejich zpracování je oprávněný zájem 
Likvidace lepry komunikovat se svými dárci, který se podle nařízení 
GDPR označuje jako „přímý marketing“. Tímto Vás informujeme o tom, 
že vždy máte možnost rozhodnout zda, či jakým způsobem budete tento 
časopis dostávat. Pokud nám to dáte vědět, velice rádi vše upravíme dle 
Vašeho přání.

 Více informací o zpracování osobních údajů naleznete 
na stránkách www.lepra.cz.

Mše svatá v kostele  
sv. Josefa na Malé Straně

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

Rádi uspořádáme 
PŘEDNÁŠKU 

I PRO VÁS!
Dílo Likvidace lepry již více než 27 let pomáhá léčit 

a zmírňovat bolest lidí žijících v Indii, Africe 
a Jižní Americe. Malomocenství představuje 

i dnes utrpení pro mnoho nemocných, navíc je spojené 
se stigmatem vyloučení ze společnosti. 
Témata jako pomoc člověku v nouzi, 

rozvojová spolupráce, chudoba a kvalita života 
v rozvojových zemích jsou stále aktuální.

Kontaktujte nás na telefonním čísle 
603 555 995 

nebo e-mailové adrese: LL@lepra.cz.
Pouhých DVĚ STĚ KORUN 

může člověku změnit život!

Náklady na léčbu 
malomocenství 
v raném stádiu 
představují přibližně 

200 korun.
Základní 
léčba pacienta 
s tuberkulózou 
stojí přibližně

1400 korun.
NEBOJME SE 
POMÁHAT!

Konto LL: 
2400259272/2010

Zastavme 

lepru! Pomozte nám ušetřit
Stále se snažíme hledat lepší, 

efektivnější a méně nákladné způsoby komunikace. 
Máte-li e-mail a rádi byste jej používali při komunikaci 

s námi, prosíme, napište nám na LL@lepra.cz.
DĚKUJEME.

Potvrzení o daru
Každému dárci rádi vystavíme 

potvrzení za všechny dary 
přijaté v roce 2020.

Pakliže jste nás na to již upozornili, přijde Vám 
potvrzení automaticky během měsíce ledna 2021, 

v opačném případě Vás prosíme o zprávu 
na: LL@lepra.cz 

nebo na tel. číslech: 222 514 201 a 603 555 995.


