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„Cokoli děláte,
dělejte upřímně!
jako by to nebylo lidem,
ale Pánu, s vědomím,
že jako odměnu dostanete
podíl na jeho království.“
(Kol 3,23–24)
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Milí přátelé,
Na poličce vedle dveří vedoucích
do kanceláře LL je umístěn tento
obraz: „Halíř chudé vdovy“. Ačkoli se samozřejmě jedná o jeho fotokopii, na ničem mu to neubírá.
Podobenství o chudé vdově, která
odevzdá do chrámové pokladnice
vše co měla, sebou nese více, než
můžeme vidět svýma očima. Ano,
jednalo se sice jen o pár mincí –
odtud se traduje onen pověstný halíř chudé vdovy, ale pro ni
to bylo všechno, co měla a to všechno odevzdala Pánu Bohu.
Vždy si tak uvědomím, že u Boha platí jiné počty. On přece
neměří, neváží a neposuzuje našimi lidskými počty. Naopak
věříme, že u Pána Boha záleží na tom, zda dobré skutky konáme upřímně a s milujícím srdcem. Zda věnujeme s láskou
energii, čas a prostředky, které můžeme a kterých jsme schopni.
Likvidace lepry již téměř tři desetiletí pomáhá zmírňovat
útrapy lidí trpících malomocenstvím, tuberkulózou a dalšími infekčními nemocemi. Bohatstvím naší organizace jsou
dobří lidé. A skutečně platí, že žádný dar není malý, naopak
každý má svůj smysl. Protože spojením mnoha i malých
darů, může vzniknout veliké dílo. Navíc, v našem případě,
se jedná o veliké množství lásky, která dokáže pomáhat tisíce

kilometrů daleko. Lidem žijícím na okraji společnosti, často
přehlíženým, jako ona chudá vdova tehdy v chrámu.
Při psaní tohoto textu mě zasáhla zpráva o skonu paní
Sybily Holé. Naposledy jsme se spolu viděli, když už byla hospitalizována nemocnici Milosrdných sester sv.Karla Boromejského Pod Petřínem. I když už bylo patrno, že jí její tělesné
síly opouštějí, i tehdy měla na paměti dílo LL a živě se zajímala o aktuální situaci v jednotlivých projektech. Především
o situaci v obou indických v nemocnicích sv. Josefa, ke kterým
měla logicky nejblíže. Paní Holá mi také často zdůrazňovala,
že největším bohatstvím naší organizace jsou dobří lidé.
Jestli byl pan Jiří Holý otcem zakladatelem, tak ona byla
matkou zakladatelkou, která uměla svého muže podpořit,
ale také usměrnit. V Likvidaci lepry byla jeho nejbližším
spolupracovníkem, který spoluurčoval jakými kroky se bude
LL ubírat. Pozemská životní pouť paní Sybily Holé se završila. My však víme, že její život neskončil. Je, spolu se svým
mužem Jiřím, v milující Boží náruči. Bůh je věrný a nezapomíná na veškeré dobro, které vykonala i všechny těžkosti,
které vytrpěla zde na zemi.
Paní Holá, děkujeme za vše. Odpočívejte v pokoji
Lubomír Hajas

LL POSILUJE
svou přítomnost
V KOLUMBII
V roce 2014 jsme mezi projekty podporované Likvidací lepry
v Kolumbii zařadili projekt komunitní rehabilitace – CBR (community Based Rehabilitation). Cílem tohoto projektu je pomáhat
již vyléčeným lidem „vracet se zpátky do života“. Vinou onemocnění leprou se jim totiž jejich život značně změnil (nejčastěji
se jedná, vedle fyzických problémů, o potíže psychického rázu).
V letošním roce jsme navíc začali podporovat projekt zaměřený
i na aktivní léčbu malomocenství.
(Pokračování na str. 3)

Zemřela
SYBILA KLUMPAROVÁ – HOLÁ,
spoluzakladatelka Likvidace lepry
13. 6. 1926 – 1. 12. 2021

Blaze tomu, kdo myslí na ubohé,
ve zlý den mu Hospodin pomůže! (Žalm 41)

(Dokončení ze str. 2)
Projekt se zaměřuje na 4 oblasti a to konkrétně Cesar, Huila,
Norte de Santander a Valle. Jsou to místa, kde byla v posledních
letech zaznamenána nejvyšší incidence nemoci.
Hlavními aktéry, o které se tento projekt opírá, jsou pacienti
a jejich rodiny, lékaři a zdravotnické týmy a komunitní
skupiny. Vedle samotné léčby jsou stanoveny tyto cíle:
zvýšení povědomí o lepře mezi zdravotníky
více dostupných informací o této nemoci pro komunitní
skupiny
včasná diagnostika nemoci a tím snížení stupně postižení
u nakažených lidí
zapojení nemocných do vytvoření svépomocných skupin,
které budou samy odhalovat další ohniska (nakažené)

•
•
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Je vždy důležité
ÚPLNĚ DOKONČIT LÉČBU
Od ledna do listopadu letošního roku bylo v nemocnici svatého Josefa v Bhilai Pahari diagnostikováno na 530 pacientů
s tuberkulózou. Měsíc s nejvyšším počtem pozitivních případů byl srpen s 232 nemocnými. Tehdy se uskutečnilo celkem
sedm zdravotnických kempů.
Mezi těmi, kteří prošli léčbou v Bhilai Pahari byl i osmatřicetiletý Sriman Singh. Pochází z vesnice Bethakocha, která se nachází asi čtyři kilometry od nemocnice. Byl přijat 23. listopadu
2021 s vysokou horečkou a pouze 88% saturací kyslíkem. Jeho
sputum bylo 3+ pozitivní. V nemocnici strávil čtyři dny a poté
byl propuštěn do domácího léčení. Jeho stav se zlepšuje, ale je
nutné, aby nepřestal brát léky, což by mohlo vést k rozvinutí
mnohem nebezpečnější formy TBC.

69. Mezinárodní den
POMOCI MALOMOCNÝM
Poslední lednová neděle bude již 69. dnem pomoci malomocným. Opět si tak budeme moci připomenout, že malomocenství ještě nebylo vymýceno a že stále znepříjemňuje život
mnoha lidem.
Navzdory tomu, že lepra, nebo-li malomocenství patří mezi
nejstarší bakteriologické onemocnění, stále je zahaleno rouškou tajemna. Současné poznatky jsou, že bakterie lepry napadá nervová zakončení a může způsobovat slepotu, necitlivost,
ztrátu motoriky a ovládání pohybového aparátu. Neléčení může
způsobit otevřené rány (vředy) a nezvratné fyzické postižení.
Ačkoli je od roku 1981 známa účinná léčba, stále jsou lidé trpící
leprou vystavováni diskriminaci, šikaně a následným depresím.
Lepra v současnosti patří mezi zanedbané tropické nemoci.
Je to nemoc chudých a sociálně vyloučených, i když nakazit se
může kdokoli. Léčbu komplikuje špatná dostupnost nekvalitní
lékařské péče a stigma, které malomocenství stále provází. To
jsou důvody, proč pacienti začínají s léčbou pozdě, často až ve

chvíli, kdy mají otevřené
rány a nezvratná tělesná
postižení.
K vymýcení lepry je
nutná osvěta mezi zdravými a otevřené přijetí
nemocných většinovou
společností. Jak nakažení, tak zdraví musejí pochopit, že být malomocným není zločin.
„Dnes není nejhorší nemocí lepra nebo tuberkulóza
– dnes je to pocit, že jsem zbytečný, nemilovaný, pohrdaný,
nežádoucí, všemi opuštěný. A nejtěžším hříchem je proto
nedostatek lásky, ta hrozná lhostejnost k bližnímu,
který je vystaven vykořisťování, korupci, bídě, nemoci.“
(sv. Matka Tereza)

Potvrzení o daru

Pouhých DVĚ STĚ KORUN
může člověku změnit život!

Každému dárci rádi vystavíme potvrzení
za všechny dary přijaté v roce 2021.
Pakliže jste nás na to již upozornili,
přijde Vám potvrzení automaticky během měsíce
ledna 2022, v opačném případě Vás prosíme
o zprávu na:
LL@lepra.cz, nebo na tel. číslech:
222 514 201 a 603 555 995

Likvidace lepry

křesťanská nezisková organizace,
• Jsme
naším nadřízeným kontrolním orgánem
je Arcibiskupství pražské.

se získávat finanční dary, kterými
• Snažíme
podporujeme léčbu lepry, tuberkulózy
a vředů buruli.

osvětu proti diskriminaci nemocných
• Šíříme
a sociálnímu vyloučení.
lidem v Indii, Libérii, Brazílii, Kolumbii,
• Pomáháme
Bolívii a Tanzanii.
našich projektech vždy spolupracujeme
• Vs místní
církví či charitativními organizacemi.
prací je přispět k životu ve světě bez lepry
• Naší
a diskriminace nemocných.
Jakmile to epidemiologická situace dovolí, těšíme se na
setkání s vámi:
ve vašem společenství ve škole v kostele

•

•

•

RÁDI USPOŘÁDÁME PŘEDNÁŠKU I PRO VÁS!
Dílo Likvidace lepry již více než 29 let pomáhá léčit a zmírňovat bolest lidí žijících v Indii, Africe a Jižní Americe. Malomocenství představuje utrpení pro mnoho nemocných,
navíc je spojené se stigmatem vyloučení ze společnosti. 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.
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Náklady na léčbu
malomocenství
v raném stádiu
představují přibližně
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200 korun.
Základní
léčba pacienta
s tuberkulózou
stojí přibližně

1400 korun.
NEBOJME SE
POMÁHAT!

Konto LL:
2400259272/2010

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.

Informace o zpracování
osobních údajů
Likvidace lepry posílá na adresy svých dárců tento časopis Misionář malomocných, aby s nimi mohla jeho prostřednictvím přímo komunikovat.
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.

Likvidace lepry
Josefská 643/4a,
118 00 Praha 1
č. účtu: u FIO banky
2400259272/2010
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