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Milí přátelé LL,
ve dnech kdy vzniká tento text, řádí po celém světě epidemie nemoci COVID-19. Výjimkou 
není ani naše republika. Na vlastní kůži tak zažíváme pocity spojené se slovy: strach, pani-
ka, vyloučení, nebezpečí. Snadno bychom mohli nabýt dojmu, že se nic jiného neděje. Že se 
zastavil celý svět. Nezastavil!

Život všech lidí plyne dál a stejně tak i různé události s ním spojené. I my musíme pokra-
čovat.

Nemůžeme našim přátelům a partnerům v zahraničí říct: „Počkejte, řešit lepru a tuberku-
lózu (mnohdy také malárii, denge a další nepříjemná onemocnění) budeme, až si tady u nás 
vydechneme.“ Nehledě na okolnosti stále zůstáváme lidskými bytostmi a máme zodpověd-
nost za své činy, které často dopadají na ostatní. Ze srdce vám děkuji, že to máte na paměti 
i vy – naši dobrodinci. Uvědomujeme si, že jen díky tomu, že nezapomínáte na ty, kteří trpí 
a ještě budou trpět malomocenstvím, je možné přinést jim radostnou zvěst plnou naděje. 
Naděje, že na ně nezapomínáme.

Za tým LL vás upřímně zdraví,



I v loňském roce jsme díky Vaší štědrosti dokázali pokračovat 
v podpoře projektů v Libérii, Indii a Latinské Americe. 

V posledních letech je Světovou zdravotnickou organizací ve 
spolupráci s ILEP (federace sdružující organizace léčící lepru) 
kladen důraz na včasnou diagnostiku a  tím předejití vážným 
a často nezvratným formám tělesného postižení. I proto jsme 
v LL zvýšili podporu našich projektů v Bolívii, Brazílii a Kolum-
bii, kde se v rámci komunitní rehabilitace zaměřujeme na osvětu 
a lepší dostupnost léčby.

Vedle stávajících projektů LL jsme ve spolupráci s charitou 
Seva Kendra  podpořili projekt mířící do centra kalkatského slu-
mu. Cílem tohoto projektu je jak osvěta spojená s péčí o zdraví 
jednotlivců, tak i různé rekvali�kace zaměřené na zlepšení pro-
středí, kvality životních podmínek, i nabytí schopností pro lepší 
získání práce. Velikou motivací pro tento projekt je především 
všudypřítomná tuberkulóza.
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„On ‚na svém těle vzal 
naše hříchy‘ na kříž, 

abychom zemřeli 
hříchům a byli živi 

spravedlnosti.“ 
 (1Pt 2, 24)

Ať Ježíšova vítězná smrt je lékem i na naše rány 
a jeho zmrtvýchvstání ať je nadějí a silou našeho 
života.

Požehnané Velikonoce Vám přeje tým LL
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Neiva je významné město v jižní Kolumbii, počtem obyvatel 
je srovnatelné s Brnem. Díky českým dárcům v něm dostávají 
novou šanci lidé s postižením. Pomoc navíc zprostředkovávají 
bývalí malomocní.

Sedíme v potemnělé restauraci v malém hotelu. Těžký a horký 
vzduch jen mírně víří stropní větrák. Kromě nás v  restauraci 
nikdo není. Je to zvláštní společnost – dva Češi a osm místních 
Kolumbijců. Tedy především Kolumbijek, muž je mezi nimi jen 
jeden. Isaias, Cecilia, Mayindeila… Tiše nám vypráví své ži-
votní příběhy. Všichni buď onemocněli leprou, anebo postihla 
někoho z  jejich blízkých. Isaias je jejich koordinátor. Leprou 
sám trpěl, kvůli nemoci dokonce na čas opustil rodinu. Bál se, 
aby je neohrozil. Cecilia zase pečovala o svého muže, který se 

Na sklonku minulého roku jsme mohli opět pomoci první 
česko-indické nemocnici sv. Josefa v Indii. Díky pomoci z Li-
kvidace lepry byl pořízen nový digitální rentgen, který byl 
nutný pro zapojení nemocnice do státního programu preven-
ce a léčby tuberkulózy.

„Nenacházím dostatečná slova díků a uznání pro všechny dobré 
dárce Likvidace lepry. Jen díky vaší ustavičné podpoře, můžeme 
i my pomáhat a sloužit dalším lidem,“ vzkazuje do České repub-
liky P. Vijay Bhat, ředitel nemocnice.

Nemocnice zahájila svůj provoz v roce 2006 a od té doby se 
rozrostla ve skutečnou oázu klidu a naděje pro obyvatele z blíz-
kého i vzdáleného okolí. Jen v loňském roce bylo zorganizováno 
na 16 výjezdů mobilní kliniky, při kterých využilo konzultace 
s lékařem více než 670 lidí.  

Dárek pro nemocnici 
svatého Josefa v Bhilai Pahari

Byli malomocní. 
TEĎ SE VĚNUJÍ DRUHÝM

Paul a jeho matka Gisela ve svém malém krámku v centru města 
Neiva na jihu Kolumbie.  Snímek Tomáš Kutil

nakazil leprou. Díky lékům a pomoci dalších lidí jsou už dnes 
oni i jejich blízcí zdraví. Svou vděčnost vyjadřují velmi praktic-
ky – stali se takzvanými komunitními lídry a pomáhají lidem 
ve svém okolí. Navštěvují rodiny, kde je podezření, že by mohl 
být nějaký malomocný. Vysvětlují, jak se nákaze bránit a dělají 
i  testy, které mohou prokázat přítomnost nemoci. Loni takto 
odhalili 26 nových případů. Pomáhají také tělesně postiženým, 
kdy hendikepy způsobila buď přímo lepra, anebo i jiné nemoci 
či genetické dispozice.

Likvidace lepry loni věnovala několik desítek tisíc dolarů na 
pomoc lidem s postižením v Neivě. Tito komunitní lídři vybrali 
ty nejpostiženější a pomohli jim vymyslet, jaké drobné podniká-
ní by mohli rozjet a s jeho pomocí se živit. Místní vláda totiž při-
spívá jen postiženým dětem. Dospělý s postižením se už o sebe 
musí postarat sám. Přesně to je případ třicetiletého Paula, který 
trpí od dětství ochrnutím v důsledku mozkové obrny. Když byl 
dítě, jeho matka Gisela dostávala příspěvek, který jí dával mož-
nost se o něj starat. Od jeho plnoletosti musí naplno pracovat, 
aby je oba uživila. Paul je na tom mentálně velmi dobře, ale cho-
dí s obtížemi a je pro něj složité dělat rukama jemnější úkony. 
Vlivem nemoci je má pokroucené. Gisela je švadlena, a pokud 
by pracovala někde v továrně, celý den by se neviděli. Díky české 
pomoci si ale mohla otevřít malou dílničku v obchodním centru, 
kde výrobky šije a zároveň prodává. Jsou to různé povlaky, pol-
štáře nebo šaty. A Paul nejenže tam může být s ní, ale je i velmi 
užitečný. „Často telefonuji, domlouvám zakázky či objednávám 
látky,” popisuje. Uvědomuje si, že přes své postižení má velké 
štěstí a i on sám pomáhá dalším. Zapojuje se v sekretariátu aso-
ciace, která pomáhá postiženým lidem. Jsou mezi nimi i vyléčení 
pacienti, kteří trpěli leprou. Díky asociaci se čas od času podaří 
sehnat projekt, skrze který získají postižení například kompen-
zační pomůcky, organizuje pro ně i celou řadu akcí.

Tomáš Kutil, 
Katolický týdeník
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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.

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.

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!

Rádi uspořádáme 
přednášku i pro vás!
•  ve vašem společenství   •  ve škole   •  v kostele

Dílo Likvidace lepry již více než 28 let pomáhá léčit a zmír-
ňovat bolest lidí žijících v  Indii, Africe a  Jižní Americe. 
Malomocenství představuje i dnes utrpení pro mnoho ne-
mocných, navíc je spojené se stigmatem vyloučení ze spo-
lečnosti. Témata jako pomoc člověku v  nouzi, vzájemná 
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.

POUŤ PŘÁTEL LL 
již po DEVÁTÉ!

Pokud to bude možné, 
tak v první červnovou sobotu (6. června 2020) 

se uskuteční pouť přátel LL 
do baziliky Navštívení Panny Marie 

ve Frýdku-Místku. 
(adresa: 2. května, 738 01 Frýdek-Místek). 

Mši svatou bude celebrovat 
Mons. Jan Balík, prezident LL ve 14:00 hodin. 

Poté se tradičně uskuteční představení 
činnosti LL a reality života v zemích, 
kam putuje pomoc Likvidace lepry.

Konto LL: 2400259272/2010

Zastavme 

lepru!


