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Milí přátelé LL,
v sobotu 14. srpna se v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně konala jubilejní 10. pouť přátel Likvi-
dace lepry. Ta první se uskutečnila 28. ledna 2012 v olomoucké katedrále sv. Václava. Poté násle-
dovaly Plzeň, Brno, Klokoty, Opava, Hradec Králové, Svatá Hora, Ústí nad Orlicí a Frýdek-Místek. 
Na všech těchto místech se nám vždy dostalo vřelého přijetí a mohli jsme se těšit z milého 
setkání s lidmi, které mimo jiné spojovalo to, že si je dovolujeme nazývat „přáteli Likvidace 
lepry“.  (Pokračování na str. 2)



(Dokončení ze str. 1)

Je tomu již 29 let, kdy 
bylo založeno dílo Likvi-
dace lepry. Smyslem čin-
nosti LL je pomáhat léčit 
nemocné leprou. A  to je 
možné především díky 
Vám a  mnoha dalším 
lidem, kterým není lho-
stejný osud „našich vzdá-
lených“ bližních, kteří se 
stále potýkají s tím, co to 

znamená být malomocným.
Vedle potíží spojených s nemocí samotnou a problé-

my jak fyzickými, tak psychickými, je potřeba překoná-
vat různé pověry a s nimi spojená stigmata.

Říká se ale, že „není duhy bez deště“. A tak často 
tam, kde potkáváme utrpení, je možné objevit i milo-
srdenství. Vidíme to vždy, když se střetneme s nějakou 
katastrofou. Likvidace lepry pomáhá přinášet pomoc 
ze „srdce“ Evropy kamkoli je to potřeba. V současnosti 
do Indie, Libérie, Tanzanie, Kolumbie, Brazílie a Bo-
lívie.

Vždy, když se nás někdo zeptá: „Jak vás můžu 
podpořit?“, odpovídáme, že stojíme na jakési trojnož-
ce. Pomáhat se dá modlitbou, osvětou o  našem díle 
a �nančním darem. Vážíme si všech dárců a podpo-
rovatelů našeho díla, protože víme, že bez vás bychom 
nezmohli nic. 

Proto přijměte naše poděkování za Vaši pomoc těm, 
kterým mnoho jiných lidí pomáhat nechce.

Věříme a doufáme, že pokud jsme se dosud osobně 
nesetkali, tak na některé z budoucích poutí přátel Lik-
vidace lepry (nebo přednášce) se to podaří.

Za tým LL 
Vám vše dobré přeje

Lubomír Hajas

Setkání v Kostele sv. Remigia 
(Nám. 25. března 17/3 Praha – Čakovice)

V neděli 17. října po mši svaté 
(celebruje P. Stanislaw Góra v 9:00 hodin) 

se uskuteční prodej „misijního koláče“ 
jehož výtěžek bude věnován na podporu 

Likvidace lepry. Poté bude následovat přednáška 
o díle LL, která začíná v 10:30 hodin.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

„Mnoho lidí se na nás nyní obrací ze strachu z další vlny co-
vidu-19. Ocitají se v nejistotě a přicházejí za námi s prosbou 
o provedení antigenního testu,“ říká otec David Vincent, sou-
časný ředitel nemocnice sv. Josefa v Bhialai Pahari.

V  březnu tohoto roku došlo k  plnému obnovení běžné čin-
nosti nemocnice, postupně se k  tomu přidaly i  zdravotnické 
kempy, jak tomu bylo před pandemií nového typu koronavi- 
ru.

Přesto je část kapacity nemocnice stále vyčleněna pro pa-
cienty s covidem-19. „Musíme reagovat na situaci, ve které se 
ocitáme a pomáhat potřebným,“ znějí slova otce Davida.

Otec David se stal ředitelem „naší“ nemocnice v  červenci 
loňského roku, kdy náhle skonal otec Vijaye Bhat. 

„Bhilai Pahari 
se stává 
útočištěm lidí, 
kteří se ocitají 
v nejistotě“

MISIJNÍ NEDĚLE 
v Praze-Čakovicích

Vám vše dobré přeje

Lubomír Hajas



Mezi lety 2017 – 2019 se v Libérii postupně opouštěla strate- 
gie Field Trip výjezdů, tedy aktivního vyhledávání pacientů 
v blízkém okolí a  jejich následném přesunu do nemocnice 
v Gantě. To se změnilo za rok, kdy byla Libérie, stejně jako 
jiné státy světa ochromena pandemií nemoci covid-19.

Field Trip výjezdy patří k relativně pomalému a nákladnému 
způsobu, jak vyhledat a  léčit pacienta. Lepším způsobem je 
určit takzvaná referenční místa, kam se mohou nemocní lidé 
přijít ohlásit a v  ideálním případě se jim i dostane léčby. Po-
dobně jako u  nás máme obvodního lékaře a  nemocnice dle 
spádové oblasti.

Nový koncept práce měl být veden státem (Ministerstvem 
zdravotnictví Libérie), který měl zajistit provoz těchto referenč-
ních míst. Bohužel i vinou pandemie nového typu koronaviru 
se na těchto místech nepracovalo dobře. Často tam chyběl zdra-
votník, který byl schopen včas odhalit, že pacient trpí leprou, 
nebo vředy buruli. Tak docházelo k  tomu, že se do naší ne-
mocnice v Gantě lidé dostavili až s druhým stupněm postižení.

Otec Hermil D’Sousa byl v červnu jmenován ředitelem ne-
mocnice sv. Josefa v Phulpahari, Midnapur.

Pater Hermil byl dříve knězem ve veliké farnosti sv. Patrika 
v Dum Dum (v Kalkatě) a také i rektorem semináře.

Otec Reginald Fernandes byl stavitelem a po dobu deseti let 
i (prvním) ředitelem „naší“ druhé nemocnice sv. Josefa v Indii. 
Dříve působil v Arcidiecézní charitě Seva Kendra (ředitel v le-
tech 2002–2011), která je zřizovatelem této nemocnice. Nyní je 
před ním nový úkol a to organizace sociální práce na kalkatském 
děkanství.

NOVÝ ŘEDITEL V NEMOCNICI 
sv. Josefa v Phulpahari

Obnovení 
FIELD TRIP VÝJEZDŮ v Libérii

U onemocnění leprou tomu bylo přibližně v 25 % a u vředů 
buruli mluvíme dokonce o 90 % pacientů, kteří přicházeli s tře-
tím stupněm postižení.

I proto došlo k přehodnocení strategie a k obnovení Field Trip 
výjezdů. Věříme, že se nám podaří pomáhat více lidem a přede-
vším dříve, než jim tato zákeřná onemocnění způsobí nezvratná 
poškození. 
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Informace o zpracování 
osobních údajů

Likvidace lepry posílá na adresy svých dárců tento časopis Misionář ma-
lomocných, aby s nimi mohla jeho prostřednictvím přímo komunikovat. 
Protože časopis rozesíláme na adresy dárců, jde o zpracování jejich osob-
ních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského naříze-
ní 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 dostá-
vat. 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.

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!

Likvidace lepry 
•  Jsme křesťanská nezisková organizace,  

naším nadřízeným kontrolním orgánem  
je Arcibiskupství pražské.

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

•  Šíříme osvětu proti diskriminaci nemocných 
a sociálnímu vyloučení.

•  Pomáháme lidem v Indii, Libérii, Brazílii, 
Kolumbii, Bolívii a Tanzanii.

•  V našich projektech vždy spolupracujeme  
s místní církví či charitativními organizacemi.

•  Naší prací je přispět k životu ve světě bez lepry 
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 Ame-
rice. 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.

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.

mailto:LL@lepra.cz



