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Nebojme se pomáhat!

Milí přátelé,
je až úsměvné, že společně se svátkem Všech svatých a Dušičkami se v nákupních centrech již každoročně začíná s „vánoční“ výzdobou. Vzpomínáme na naše blízké, kteří tu již s námi nejsou, a také na pomíjivost našeho pozemského putování.
Zároveň se už máme těšit a chystat na svátky, které si uzmuli obchodníci nabízející nám, že nejlepší přípravou na Vánoce
je nakupování. Dárky, které pořizujeme pro naše blízké, jsou vyjádřením toho, jak je máme rádi a že nám na nich záleží.
Skoro by se mohlo jevit, že existuje přímá úměrnost mezi zájmem o konkrétního člověka a dárkem. Mnoho lidí přitom trpí
nezájmem okolí. To čeho se jim nejvíc nedostává je právě čas a blízkost druhých.
Na jedné z našich přednášek o činnosti Likvidace lepry jsme dostali dotaz: „Proč je lepra stále tak rozšířená?“
Odpověď zněla: „Kvůli nezájmu.“ Malomocenství zkrátka není přitažlivým tématem a i z toho pramení jeho stálá přítomnost.
Rád bych Vám poděkoval za Váš zájem o lidi trpící malomocenstvím. Přeji Vám, abyste nadcházející čas adventu prožili
tak, že si budete moci říct: strávil jsem svůj čas správně.
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Setkání přátel LL
v Arcibiskupském paláci
V sobotu 23. září se konalo slavnostní setkání přátel LL v Arcibiskupském paláci v Praze. Byl tak symbolicky završen jubilejní rok, kdy si připomínáme
25. výročí založení Likvidace lepry.
Na tomto setkání byla také prezentována brožura
Likvidace lepry obsahující blahopřání a příběhy.

h
brožura
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Veřejná sbírka LL
D

ruhý ročník konání veřejné sbírky na podporu činnosti LL byl především
spjat se zavedením programu pro léčbu lepry v Libérii. Tento projekt má ve

spolupráci s německou organizací DAHW,
liberijskou vládou a místní katolickou církví
momentálně prioritní postavení. Rehabilitační nemocnice Ganta je stále jediným plnohodnotným střediskem pro léčbu lepry
v celé zemi. Cílem je stanovit a aplikovat

standardy, díky kterým bude umožněno
léčit všechny malomocné v Libérii.
K datu 31. srpna 2017, kdy proběhlo vyúčtování druhého ročníku konání veřejné
sbírky LL, jsme na sbírkovém účtu evidovali částku 2 037 927,35 Kč.

Velice děkujeme všem dárcům za podporu tohoto nelehkého úkolu.

60 let
s DAHW
„D

ěkujeme vám DAHW, děkujeme za
vaši práci a za vaše vedení v našem
nelehkém úkolu.“ Tato slova pronesl Jan
van Berkel, prezident ILEP a zároveň ředitel NLR (Nizozemská pomoc malomocným). DAHW patří mezi první partnery
Likvidace lepry.
I díky této organizaci, která sídlí v německém Würzburgu, došlo k rozšíření díla LL
do nejrůznějších koutů světa.
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Historická stopa LL
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Setkání členů ILEP ve Würzburgu
P
ři příležitosti oslav 60. výročí od založení DAHW se uskutečnilo setkání všech
členských organizací ILEP (mezinárodní
platforma, která sdružuje organizace podporující léčbu malomocenství). Hlavním sdělením by se dalo nazvat „žádná lepra“ (žádný
přenos nákazy, žádné postižení nemocných,

žádná diskriminace). Lze tomu těžko uvěřit,
ale diskriminace lidí postižených leprou je
stále aktuálním a bolestivým tématem při
léčbě malomocenství. I z tohoto důvodu
bude do budoucna kladen větší důraz na
názor samotných pacientů, kteří se tak mají
spolupodílet při zavádění nových projektů.

.......................... ........
Ruth Pfau – matka malomocných
(† 10. srpna 2017 ve věku 87 let)
„Kdybych zjistila,
že mi zbývá
pouze
10 minut
života,
preferovala
bych je
strávit službou
bližním.“

„R

uth Pfau umožnila statisícům lidí
vést důstojný život. Její smrt znamená pro všechny, kteří ji znali, velikou
ztrátu a zanechává pocit hlubokého smutku.
Byla inspirací pro nás všechny a především
potom pro všechny malomocné.“
Harald Mayer Porzky z organizace DAHW
a ředitel nadace Ruth Pfau

Více než 50 000 lidí v Pákistánu bylo díky
úsilí sestry Ruth Pfau vyléčeno z lepry.
Nazývali ji „Matkou malomocných“. Pro
její obětavou práci pro malomocné a její
osobní nasazení při zemětřeseních i záplavách se jí dostalo mnoha uznání a ocenění.
V roce 1979 obdržela čestné občanství Pákistánu a stala se národní poradkyní pro
otázky prevence a léčby lepry.

Zveme všechny
na Svatou Horu!
Sedmá Národní pouť přátel Likvidace lepry
se uskuteční v sobotu 2. června 2018,
mši svatou bude celebrovat
pater Zbigniew Jan Czendlik.

Mše svatá v kostele
sv. Josefa na Malé Straně
Každou středu je slavena mše svatá i za dobrodince
a dílo LL od 17:00 hodin.

Česká stopa pomoci v zemích lidské bídy
i naděje

LL POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKY

.
.
.
.

 o

sociálně politických podmínkách v zemích třetího
světa

 o

léčebných a rehabilitačních projektech
v Libérii a Kolumbii

 o

Indii, zemi chudé i bohaté

 o

léčbě malomocných a nemocných
s TBC a své činnosti
Rádi uspořádáme přednášku i pro Vás!
Kontaktujte nás na telefonních číslech
(+420) 222 514 201, 603 555 995
nebo e-mailové adrese:
LL@likvidacelepry.cz
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Vinou onemocnění
tuberkulózou zemře

kolem 1,5 milionu lidí ročně,
přes 4100 osob denně,
každých 20 vteřin jeden člověk.
Základní léčba tuberkulózy stojí
cca 1 400 korun.

Léčba pacienta v raném stádiu
malomocenství


stojí přibližně 200 korun.

Konto LL: 2400259272/2010

Likvidace lepry
Josefská 43/4, 118 00 Praha 1
č. účtu: u FIO banky
2400259272/2010
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