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VÁNOČNÍ DÁREK OD LL – TBC

II. ČESKO-INDICKÁ
NEMOCNICE SV. JOSEFA
PHULPAHARI (INDIE)

ZDARMA

„ Nám, nám narodil se.“
„Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna,
abychom my měli život skrze něho.“
(1 Jan 4,9)

P.F. 2012

Naši věrní milí dárci a příznivci!
Již po dvacáté slavíme společně svátky, kdy se nám všem
dal Bůh darem, kdy On vstoupil do naší chudoby, aby každého z nás obohatil.
Z našich českých a moravských Betlémů známe postavičky, jak přinášejí Ježíškovi dárky: tu vánočku, tu ovečku nebo něco dobrého.
Letos jsme my všichni přinesli Ježíškovi zvláštní dar: 12. listopadu 2011 byla slavnostně otevřena již Druhá Česko-indická nemocnice
v Phulpahari v Indii. Tuto nemocnici dáváme těm nejubožejším, v jejichž nemoci a utrpení vidíme Krista, který sestoupil mezi nás: prostřednictvím Vašich darů jim
dáváme šanci na uzdravení a život!
Vám všem díky!

Slavnost otevření nemocnice v Phulpahari
Mezi účastníky byly i Misionářky Lásky (sestry Matky Terezy)

Dne 12. listopadu ve 15:00 místního času (u nás bylo
10:30), tedy ve stejné době, kdy v Praze v katedrále sv. Víta
probíhala oslava sv. Anežky, začala v západní Indii (v Midnapore, nedaleko Kalkaty) slavnost otevření již druhé nemocnice, která byla vybudována z Vašich darů. Proto můžeme říkat „naše“ Česko-indická nemocnice. Celou tuto slavnost Vám ještě přiblížíme, ale v tomto čícle MM nabízíme
aspoň několik fotografií, ze kterých každému dojde, co se
tam vlastně dělo!
•••

II. ČESKO-INDICKÁ
NEMOCNICE SV. JOSEFA
Výstavba trvala přes tři roky a vyžádala si více než
19 miliónů Kč. Přesto to byly dobře vynaložené prostředky
i čas, protože tato nemocnice je symbolem naděje! Naděje
na zdraví, naděje na život. Je to i Vaše nemocnice, nebýt
Vás, dárců a přispěvatelů LL – TBC, by nic z tohoto nebylo
možné uskutečnit.
•••

Pouť přátel a dobrodinců LL
Konec ledna patří tradičně modlitbám za malomocné. Letos
se k modlitbám připojíme i my – dobrodinci a přátelé LL – a doufáme, že vznikne nová tradice: poslední sobotu
v lednu (tedy 28. ledna 2012) se spojíme v modlitbách při slavení mše sv. v katedrále sv. Václava v Olomouci ve
14:00. Svoji účast přislíbil i Otec arcibiskup Jan Graubner!
Kdo můžete a chcete přijít, ať nám dá vědět: stačí poslat e-mail (LL@likvidacelepry.cz), zavolat (222 514 201)
nebo nebo na složenku jen připsat „Přijdu na pouť“, abychom věděli, pro kolik lidí máme chystat něco na „zahřátí“, aby poutníci nezemdleli… Určitě přijďte!
PROSÍME, VYVĚSTE, PŮJČUJTE

RÁDI POŠLEME SLOŽENKY

LL – TBC: jsme malá nebo velká organizace?
Jak asi víte, rok 2011 přinesl pro LL – TBC změny, které se však vůbec netýkají způsobu naší činnosti.
Původní občanské sdružení zaniklo a byla založena církevní právnická osoba. To je však pouze právní rámec: co
zůstává stále stejné, je způsob fungování a poslání LL – TBC.
Poslání je jasné: sbíráme finanční prostředky, které se pak používají na léky a další pomůcky pro nemocné
leprou, tuberkulózou a dalšími nemocemi, které mají tito nejubožejší z lidí třetího světa. Tuto činnost dělá LL –
TBC již dvacet let, a proto patří k nejstarším organizacím v naší vlasti. Co do množství sehnaných a poslaných
peněz „našim“ nemocným za těch 20 let, patříme mezi
organizace veliké!
Co do aparátu a nákladů na provoz patříme zase mezi ty
nejmenší: každý rok je zveřejňováno, kolik procent nákladů
jsou tzv. administrace a vždy se to pohybovalo pod 10 %.
Většinu naší práce zvládnou čtyři lidé: ale je nutné přiznat,
že nám pomáhají mnozí dobrovolníci – jak je zrovna potřeba!
Snažíme se také stále hledat způsoby, jak co nejvíce ušetřit
a Vám všem děkujeme, že nám v tom pomáháte!
Někdy také píšete, že Vám nemáme posílat dopisy, že je
známka zbytečný výdaj: kdo chce, může nám poslat e-mail,
abychom mu poděkování posílali e-mailem (to je pak úplně
„zadarmo“), ale dovolte nám, abychom Vám poslali dopis, jako poděkování po každém daru. Má to dvojí cíl! Ten
první je vytváření našeho společenství – v každém děkovném dopise se snažím také napsat něco z novinek, které
se na našem poli lásky odehrávají, a tak vytváříme jednu rodinu pomocníků. Ten druhý je čistě duchovní: každý
dopis osobně podepisuji, při tom se dívám na adresu, jméno a hlavně za každého z Vás se modlím! Dopřejte si
ten luxus …

Krásné prožití vánočních svátků a hojnost milosti do nového roku Vám přeje a žehná

Váš Otec Vojtěch Eliáš

DAHW

Ve středu 2. listopadu jsme měli milou návštěvu. Přijela až z dalekého Würzburgu
(přibližně 400 km od Prahy). Jednalo se o zástupce z DAHW, tedy o naše partnery
v pomoci potřebným.
Měli jsme tak možnost se poprvé osobně vidět a pozdravit – dosud se známe jen
z e-mailové komunikace. Zároveň jsme řešili nastavení naší budoucí spolupráce, aby
byla co nejefektivnější…
Jsme rádi, že spolupráce, která v samém začátku LL – Likvidace lepry započala díky
panu J. Holému, bude i nadále pokračovat!

Potvrzení k odpočtu daně

Na adresném štítku dnešního čísla MM máte jednu novou informaci: mimo Vaší adresy a variabilního
symbolu (který nám urychluje práci), je tam také informace o „Potvrzení o dani“ – zde jsou tři možnosti:
„nikdy“, „po každém daru“ nebo „jednou ročně“ – toto určuje, jak máme nastaveno, abychom Vám posílali
potvrzení pro odpočet daru ze základu daně nebo jako potvrzení do účetnictví. Je-li tam „nikdy“, pak je
to pro ty, co žádný odpočet pro daňové přiznání nepotřebují; je-li tam „po každém daru“, pak to znamená,
že po každém daru Vám s děkovným dopisem pošleme ještě úřední potvrzení. Je-li tam „jednou ročně“,
znamená to, že Vám pošleme potvrzení souhrnně za celý uplynulý rok, a to někdy koncem ledna.
Prosíme o spolupráci: podívejte s, zda Vám nastavení vyhovuje. Pokud ne, prosím, dejte nám vědět, ihned
to opravíme.
PROSÍME O UMÍSTĚNÍ MISIONÁŘE MALOMOCNÝCH DO ZDRAVOTNÍCH
STŘEDISEK, OBECNÍCH ÚŘADŮ A PODOBNĚ. DĚKUJEME!

Biskup Thomas a Otec Eliáš se chystají slavnostně přestřihnout pásku

II. Česko-indická nemocnice sv. Josefa v Phulpahari je otevřená!!!

Biskup Thomas dává požehnání

Došlo na vykropený všech místností a zákoutí

Inauguraci přišlo pozorovat mnoho lidí

Slavnostní tanec
Milí přátelé,
pokud si přejete pozměnit současné nastavení v zasílání potvrzení pro odpočet daru ze základu daně nebo
jako potvrzení do účetnictví. Prosíme, napište nám
do zprávy pro příjemce změnu, kterou si přejete:
„Ročně“, nebo „Po daru“ (pokud si přejete toto potvrzení). Pakliže tam naopak máte nastaveno, „Ročně / Po každém daru“ a nepřejete si, aby Vám bylo
zasíláno, tak prosím napište: Nikdy.
Roční potvrzení za dary v roce 2011 budeme rozesílat všem zájemcům začátkem ledna 2012.
Všem Vám Děkujeme!
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