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(Pokračování na str. 2)

Milí přátelé LL,
dnešní doba bývá některými sociology nazývána dobou tekutou (tekutá moder-
nita). Pod tímto pojmem se schovává proměnlivost a nestálost ve společnosti 
a opouštění, či jakési ztrácení pevných základů. Čím dál více se můžeme setká-
vat se stále rostoucím důrazem na výkon a efektivitu a někdy jsme až zahlceni 
různými čísly a statistikami.    

V jakési protiváze je volání a touha po solidaritě a trpělivosti v mezilidských 
vztazích. Malomocenství je jednou z  nejstarších nemocí, která sužuje lidstvo. 
Jakkoli se snažíme tuto nemoc léčit efektivně (rychle a  levně), provází nás již 
přibližně čtyři tisíciletí. 



Stejně tak přicházejí i  momenty, kdy není 
možné rezignovat na kvalitu, na své zásady, 
na to, co nás určuje ve vztahu k ostatním. Mezi 
zásady LL například patří vděčnost, kdy děku-
jeme za každý dar. Snažíme se snižovat nákla-
dy tam, kde je snižovat můžeme, aniž bychom 
ztratili svou identitu, která je  v naší organiza-
ci budována již 27 let. I proto často opakuje-
me, že našim cílem není jen vyléčit nemoc, ale 
uzdravit celého člověka.

S vděčností za vaši dobrotu a lásku vám přeji 
radostné prožití doby velikonoční.

Lubomír Hajas

radostné prožití doby velikonoční.

Lubomír Hajas

Jak jsme 
pomáhali 
v roce 2018:
Likvidace lepry stojí na pevných základech. Těmito základy 
jste vy, naši přátelé a  dobrodinci. Díky vaší štědrosti jsme 
byli schopni v loňském roce přispět na léčbu malomocenství, 
tuberkulózy a vředů buruli nejvyšší částkou v historii LL.

Hlavním projektem je podpora léčby v Libérii, kam smě-
řuje přibližně 65 % z prostředků určených na přímou pomoc 
do zahraničí (v  roce 2018 do Libérie putovala i  mimořádná 
podpora).

V  loňském roce došlo ke sloučení tří projektů komunitní 
rehabilitace (CBR) ve státech Kolumbie, Brazílie a Bolívie do 
jednoho. Ředitelem těchto nesmírně důležitých aktivit se stal 
Alberto Rivera, který dříve vedl projekt komunitní rehabilitace 
v  Kolumbii.  Naše podpora tak míří k  lidem z  dalších dvou 
jihoamerických států. Smyslem tohoto projektu je pomáhat li-
dem, kterým lepra vstoupila do života opět nalézat své místo ve 
společnosti a bořit předsudky spojené s touto nemocí.
Mezi stálé projekty LL počítáme podporu dvou nemocnic  
sv. Josefa v Indii a diecézní nemocnice Litembo v Tanzanii.

(Dokončení ze str. 1)

Podpora projektů v roce 2018

Ať v nás pohled na prázdný hrob 
probouzí radost z víry a otevírá naše srdce 
pro Kristovu lásku, která nezná hranice.

Požehnané Velikonoce Vám přeje tým LL

NLP Libéria

CBR Jižní Amerika

Litembo Tanzania

Phulpahari

Bhilai Pahari

Bhilai Pahari  1 257 000 Kč
Phulpahari  921 000 Kč
CBR Colombia 1 665 000 Kč
NLP Libéria 7 612 000 Kč 
Litembo Tanzania 391 000 Kč



Každá doba si sebou nese nějaké zvyklosti, které nazýváme 
trendy. Jedním z trendů dnešní doby bývá označováno posí-
lání přání pomocí zpráv na internetu nebo SMS.

Nechceme působit jako zpátečníci, ale rádi vzpomínáme 
na posílání pohlednic, které byly zajímavé hned dvakrát. 
Nejprve nějakým obrázkem a poté samotným sdělení ode-
sílatele. Budeme rádi, když si na někoho v době velikonoční 
vzpomenete a pozdravíte „naší“ pohlednicí. 

Vzpomeňte si na ty, 
které máte rádi

Jmenuji se  
Atitso Komlan Narcisse.  
Je mi 15 let a chodím  
do třídy SG3.

Vředy buruli jsou velice agresivní tro-
pické onemocnění. Někdy bývají nazý-
váni mladším sourozencem lepry, pro-
tože se jedná o bakterii stejného kmene. 

Tato nemoc zpravidla ohrožuje děti. Přinášíme Vám příběh 
Atitsa, který vinou nedostatečné léčby musí nést doživotní 
následky:

Můj tatínek se jmenuje Atitso Mensan, pracuje na pile. Moje 
maminka se jmenuje Gotara Loudba a pracuje na poli. Bydlím 
v Kanyikpedzi.

Když mi bylo pět let, tak jsem se jednou vrátil ze školy a jsem 
měl bolesti v pravé noze. Za tři dny se mi na těch bolestivých 
místech udělaly vředy, jeden na koleni a druhý na holeni. Nemohl 
jsem chodit. O několik týdnů později mi byly vředy operovány. 
Rány se mi i přes péči doma úplně nezahojily. Byl jsem poslán 
k ošetření do nemocnice v Kpeletiko. Tam se ukázalo, že se tato 
nemoc nedá vyléčit, proto mi museli tu nohu amputovat. Noha 
byla amputována v roce 2006 německým personálem v nemocni-
ci. Za několik měsíců se uzdravila zranění na amputované noze 
a mohli jsme jít domů.

Poté jsem opět chodil do školy. Ale v roce 2009 jsem ucítil 
stejnou nemoc v druhé noze. Byl jsem odvezen do nemocnice 

Tsévié, kde stanovili že se jedná o vředy Buruli a DAHW mě 
převzala do ošetřování. 

Byl jsem v nemocnici spolu se svojí maminkou, asi devíti 
dětmi a několika dospělými, kteří trpěli stejnou nemocí. Kvůli 
nemoci jsem nemohl pravidelně navštěvovat školu. Jsem teď 
na druhém stupni, chodím do třídy G3, protože se chci stát 
obchodníkem.

Pokud mám volno tak pomáhám mamince, když se vrátí 
z pole, peru si oblečení, myji se a dělám svoje domácí úkoly. 
O prázdninách se učím látku příští třídy, někdy pletu koše. Stále 
pociťuji bolesti v zádech.

Jmenuji se 
Atitso Komlan Narcisse. 

V naší nemocnici v Gantě nachází útočiště mnoho pacientů 
s  vředy buruli. V  posledních letech počty lidí nakažených 
touto nemocí rostou. 

Díky pomoci jsem se uzdravil

Každá doba si sebou nese nějaké zvyklosti, které nazýváme 

které máte rádi
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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.

Informace o zpracování 
osobních údajů

Likvidace lepry posílá na adresy svých dárců tento časopis 
Misionář malomocných, aby s nimi mohla jeho prostřed-
nictvím 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 
se, že časopis dostávat nechcete. Pokud nám to dáte vědět, 
ihned Vás vyškrtneme ze seznamu odběratelů a časopis 
Vám chodit přestane. Je to Vaše právo. 

Více informací o zpracování osobních údajů najdete na 
stránkách www.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

Vzpomínková mše 
svatá za Jiří Holého

Ve středu 10. 4. 2019 jsme si při mši 
svaté v kostele svatého Josefa na Malé 
Straně připomněli druhé výročí úmrtí 
zakladatele LL pana Jiří Holého  
(+ 7. dubna 2017). Zároveň jsme 
prosili o ochranu a potřebné milosti 
pro jeho paní, Sybilu Holou. 

Těšíme se na vás 
v Ústí nad Orlicí!

Již po osmé se s vámi, našimi přáteli a dobrodinci, 
rádi potkáme při národní pouti přátel Likvidace lepry. 

Tentokrát budeme putovat do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. 

Pouť se bude tradičně konat první červnovou sobotu 
(1. 6. 2019), mši svatou bude celebrovat 

P. Jan Balík, prezident LL ve 14:00 hodin. 

Poté se uskuteční přednáška a seznámení 
s činností Likvidace lepry.




