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POMÁHÁME

LIKVIDACE LEPRY – Společenství pomocníků misijních leprosárií

malomocným

„Pokud dáváš
almužnu, aniž by ses
dotkl reality a pohlédl
potřebnému člověku
do očí, ona almužna je
pro tebe,
nikoli pro něj.“
(papež František)
Děti v Libérii

Sestry a bratři,
církev žije nejen hlásáním evangelia, liturgií a společenstvím, ale i službou všem těm, kteří
jsou potřební. Tak to bylo od dob apoštolských, jak to je popsáno ve Skutcích apoštolských
a tak to církev dělá po celá staletí.
Lidé se snažili vždy pomáhat slabším. Víme, že první nemocnice i školy zřizovaly např.
kláštery. Rozšiřovali vzdělanost, pomáhali v nemocích a naučili ostatní mnoha dovednostem.
Každé historické období tuto činnost církve realizovalo jiným způsobem. V současné
době, kromě jiných služeb, které ve farnosti probíhají, má katolická církev celou řadu charitativních děl, které se zaobírají pomocí potřebným u nás i ve světě. Jednou z organizací
je Likvidace lepry. Vznikla z podnětu manželů Holých a pomáhá již 30 let a dnes ji zřizuje
Arcibiskupství pražské. Příspěvky především drobných dárců směřují na pomoc nemocným
na nejrůznější místa celého světa.
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
Ač je to neuvěřitelné, organizace
pomáhá již 30 let tisícům nemocných, kteří i v dnešní době onemocněli malomocenstvím, především v Indii, Africe a také v jižní
Americe.
Velmi nás těší, že tato organizace se svolením slovenských biskupů
působí opět i na Slovensku. Na počátku byla totiž Česko – Slovenská.
Po vzniku dvou samostatných republik se manželé Holí soustředili na rozvoj v České republice.
Je velice moudré, aby se každý člověk učil hospodařit se
svým svěřeným majetkem jako s darem, který mu byl svěřen
Pánem Bohem nejen pro něj, ale také pro dobro druhých. Samozřejmě musíme myslet na zajištění našich rodinných rozpočtů, ale zároveň je důležité, aby se dospělí i děti učili rozdělit
se s druhými. Mělo by být samozřejmé, že určitou část svého
bohatství věnujeme na podporu potřebným.

Papež František nám často připomíná, že když dáváme
almužnu, máme se obdarovávaným dívat do očí, že se jich
máme dotknout. Jistě to je třeba chápat v širším slova smyslu,
protože někdy fyzický dotek není možný. Dotknout se druhého
můžeme také tak, že dar dáváme s láskou. Církev svou pomoc
doplňuje i dalším dotekem: modlitbu, která provází potřebné, ale i misionáře, charitní pracovníky a zdravotní personál
v nemocnicích. Protože je Církev jedno tělo, existuje i skutečnost, že jeden dává finanční dar a druhý bratr či sestra se na
jiném konci světa fyzicky sklání k nemocnému. Tak se činnost
církve odlišuje od různých humanitárních organizací.
Všem dárcům děkuji, posílám požehnání a prosím, aby
všechny dary provázela také modlitba za ty, ke kterým pomoc
směřuje, za všechny dárce a za dílo Likvidace lepry.
Mons. Jan Balík,
prezident Likvidace lepry
a generální vikář Arcidiecéze pražské

POMÁHÁME V BOLÍVII

Doktor Neri Ortiz
je hlavní lékař pro léčbu
malomocenství
v nemocnici KM 81

Od roku 2020 podporujeme léčbu malomocenství a tuberkulózy v další jihoamerické zemi
a to konkrétně v Bolívii. I zde se
opíráme o spolupráci s německou organizací DAHW, která
tento projekt zřizuje s místními
partnery. Hlavním partnerem je
dermatologická nemocnice Jorochito. Toto nemocniční centrum bylo otevřeno v září 1972
Kongregací milosrdných dcer
svatého Vincence de Paul. Jedná
se o hlavní referenční místo pro

léčbu lepry, tuberkulózy a také nemoci zvané leishmanióza (také
kala azar).
Tento projekt je propojen s paraguayskou nemocnicí KM 81
(tuto nemocnici rovněž podporujeme). Právě zde probíhají semináře a různá školení lékařů a dalších pracovníků i pro personál nemocnice Jorochito.
Hlavním cílem je samozřejmě identifikace a léčba nemocných. V loňském roce se i přes restrikce spojené s pandemií nemoci Covid-19 podařilo diagnostikovat tuberkulózu ve všech
formách u 3 321 pacientů. V první polovině letošního roku je to
potom nových 31 pacientů s leprou. Neméně významným cílem
je také osvěta, školení a vytipování komunitních lídrů, kteří mají
působit v jednotlivých obcích. Zde je možné pozorovat inspiraci
s projektem CBR z Kolumbie, který podporujeme od roku 2014.

Nemocnice Jorochito rovněž organizuje zdravotnícké kempy a field trip výjezdy. Díky tomu má mnoho lidí naději, že se jejich choroba
začne léčit již v raném stádiu nemoci.

Ite ad Ioseph – Jděte k Josefovi
Hlavní oltář v kostele sv. Josefa
na Malé Straně nese tento nápis – jednoduchý pokyn: Jděte
k Josefovi.
Před lety to učinili zakladatelé
Likvidace lepry, když celé dílo
svěřili pod ochranu sv. Josefa.
Letos je tomu 10 let, kdy se kancelář Likvidace lepry přestěhovala právě ke kostelu sv. Josefa
a začala tak krásná tradice slavení středeční mše svaté za dílo
Likvidace lepry. A také i bližší
spolupráce se sestrami z Congregatio Jesu, u nás rovněž známe jako Anglické panny.

Adorace Nejsvětější svátosti
je zde od pondělí do pátku vždy
od 13:00–16:00 hodin.

Setkání přátel LL v PARDUBICÍCH
Každoroční setkání podporovatelů
a přátel díla LL vyjadřuje také duchovní rozměr Likvidace lepry. Nemocné
leprou a dalšími tropickými nemoci
se snažíme podporovat i duchovně
a modlíme se jak za ně, tak za naše
dárce, stejně tak i za celé dílo LL.
Pouť je určena všem, nejen našim dárcům, které rádi nazýváme přáteli LL. Ale
je to také příležitost pro kohokoli, kdo
třeba uvažuje o podpoře našeho díla.
Letošní setkání se uskutečnilo třetí
srpnovou sobotu v Pardubicích v koste-

le sv. Bartoloměje. Po mši svaté, kterou
celebroval prezident LL Mons. Jan Balík a která byla živě přenášena radiem
Proglas, jsme seznámili poutníky s naší
organizací a reáliemi ze zemí, které podporujeme. Přítomný byl i biskup Josef
Kajnek, který požehnal poutníkům,
ale také všem, kteří alespoň trochu
pomáhají zmírňovat utrpení ve světě.
Ještě jednou upřímně děkujeme
všem, kteří se podíleli na konání této
poutní mše svaté. Především potom otci
Tomáši Kvasničkovi.

Po mši svaté následovala prezentace projektů LL a reálného života lidí, kteří přijímají pomoc našich dárců.

LIKVIDACE LEPRY

křesťanská nezisková organizace, naším nadří• Jsme
zeným kontrolním orgánem je Arcibiskupství pražské.
se získávat finanční dary, kterými podporu• Snažíme
jeme léčbu lepry, tuberkulózy a vředů buruli.

osvětu proti diskriminaci nemocných a sociál• Šíříme
nímu vyloučení.

•

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

našich projektech vždy spolupracujeme s místní
• Vcírkví
či charitativními organizacemi.
prací je přispět k životu ve světě bez lepry
• Naší
a diskriminace nemocných.

Pouhých DVĚ STĚ KORUN
může člověku změnit život!
Náklady na léčbu
malomocenství v raném stádiu
představují přibližně
me
tav
Zas pru!
le

Rádi uspořádáme
přednášku i pro vás!
Osvěta a přednášky o naší činnosti byly odjakživa nedílnou
součástí díla Likvidace lepry. Poslední roky to nebylo snadné, anebo dokonce ani možné. Rádi bychom opět obnovili
tuto velice důležitou činnost a opět se s vámi začali setkávat:

• ve vašem společenství • ve škole • v kostele

Likvidace lepry 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

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.

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.
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