
MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO LL/2011 - LIKVIDACE LEPRY - Společenství pomocníků misijních lprosárií

Pozvánka na Valnou 
hromadu 2011

Místo a den konání: 27. dubna 
2011 od 18:30, Ječná ulice 2, 
Praha 2 (u Jezuitů v Rábovce)

Navrhovaný program:

1.  Přehled dosavadní činnosti 
(především za rok 2010)

2.  Promítání obrázků 
z leprostanic a nemocnic, 
které podporuje LL

3.  Dobrovolné rozpuštění LL – 
dvě usnesení

4.  Diskuse a různé

Navržená usnesení, o kterých se bude jednat:

1. usnesení – zánik LL

Valná hromada LL rozhodla dnešním usnesením 
o zániku LL dobrovolným rozpuštěním ke dni 31. května 2011 
podle §12, odst. 1, písm. a) zákona č. 83/1990 Sb. 
o sdružování občanů ve shodě s bodem 9. platných 
stanov LL z roku 2004.

2. usnesení – majetkové vypořádání

Valná hromada LL rozhodla, že veškeré jmění zanikajícího 
občanského sdružení LL včetně práv a povinností z pracovně 
právních vztahů, tj. celá majetková podstata bude převedena ke 
dni 30. dubna 2011 na církevní právnickou osobu LL – likvidace 
lepry – TBC, která byla zřízena Arcibiskupstvím pražským dne 
1.11.2010 dekrtem č.j. 5783/2010 a registrována Ministerstvem 
kultury ČR dne 16.12.2010 pod evidenčním číslem 
8/1-739/2010-38107.



Slavnostní předání
Dne 18. května se v kostele sv. Ignáce v Praze 2 po mši sv. v 17:30 uskuteční slavnostní předání misijního díla 
LL – LIKVIDACE LEPRY do rukou pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky, který převezme LL pod svoji 
záštitu. Při předání dojde také k podpisu „Slavnostního ujednání“, kterým se stanovují zásady pro pokračování 

tohoto díla křesťanské lásky.

 Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a Panna Maria!
Jiří Holý založil v roce 1992 na popud Boží lásky občanské sdružení Likvidace lepry (dále jen LL), jehož cílem od počátku 
bylo pomoc lidem ve III. světě, kteří byli stiženi biblickou nemocí – leprou. Později se ukázalo, že tato pomoc musí být 
rozšířena nejen na nemocné, ale – zvláště po objevení léku proti lepře – i na lidi z této nemoci vyléčené, oběti lepry: 
invalidy, sirotky po rodičích s leprou a další nemocné infekčními chorobami ve III. světě (především TBC), a to zasíláním 
léků a vybavením leprosárií a lepracenter. V dnešní době je podporována výstavba i provoz nemocnice, dispenzářů, mobilní 
kliniky, školy pro sirotky, ubytování pro sirotky „Domov Ježíška“, konvent pro řeholní zdravotní sestry a zemědělská farma, 
zajišťující samozásobování. V roce 1992 Biskupská konference rozhodla, že nemá námitky proti působení LL v katolické 
církvi. J. Ex. Jaroslav Škarvada biskup přijal záštitu nad LL.

Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský nejen činnost LL uznává a podporuje, ale chce přispět i k dalšímu rozvoji a 
zachování činnosti i v budoucnu. Proto zřídil církevní právnickou osobu LL–Likvidace lepry–TBC (dále jen LL-TBC), která 
je podřízena přímo arcibiskupství pražskému (dále jen AP) a jejíž vedení odvolává i jmenuje on sám. Je přáním pražského 
arcibiskupa, aby tato nová církevní právnická osoba  navazovala na krásné dílo LL, a proto došlo k tomuto

SLAVNOSTNÍMU UJEDNÁNÍ.
Církevní právnická osoba LL-TBC  bude poskytovat služby potřebným ve III. ve světě v duchu existujících 
projektů LL a bude pamatovat především na zachování následujícího:
1. Bude pokračovat v původním cíli LL – pomoc lidem postiženým leprou, v dnešní době i TBC, i v roz-

šířeném cíli, jak to vyplývá ze stanov LL z roku 2004:
- osvětová činnost – šířit obecné povědomí o problematice lepry a jiných nebezpečných infekčních 

chorobách (tiskem, vydáváním brožurek, knížek apod.);
- pomáhat léky a fi nančně pro zakoupení některých jiných potřeb, nutných k likvidaci lepry a TBC;
- budovat ve III. světě pokud možno celé nemocniční komplexy lepra-TBC včetně dispenzáře a eventuelně 

k tomu všechna další související sociální zařízení pro ubohé (školy, domovy atd.);
- pro udržitelnost projektu nemocnice podporovat zemědělskou farmu.
2. Zachová si i v budoucnosti samostatnou právní subjektivitu a bude podřízena přímo AP.
3. Bude pokračovat v rozvinutých projektech LL.
4. Poskytnuté fotografi e budou využívány v souladu s autor ským právem 
5. Prostředky poskytnuté LL nepoužije mimo účely, které zajišťovala LL: pomoc pro LL nemocnice a lepra-

TBC stanice . Pro nenadálé události bude vytvářet a udržovat fi nanční rezervu.
6. Bude využívat styl činnosti LL:
- peníze od dárců nebude přebírat osobně, jen úřední formou, tj. v kanceláři s vydáním potvrzení dárci, 

složenkami nebo převodními příkazy na bankovní účet obdarovaného.
- jako poděkování za dary posílat děkovné dopisy individuální, nejen běžné potvrzení.
- bude různými způsoby pečovat o dárce a příznivce, např. vytvořením možnosti společného scházení 

– jakési živé Společenství pomocníků misií a leprosárií; bude šířit informace přednáškami, promítáním 
videí, fotodokumentací, pořádáním výstav o pomoci III. světu, slavením mše svaté za dárce a spolu 
s dárci, aby bylo vedení v kontaktu s dárci.

- bude udržovat kontakt s farnostmi, s řády a řeholními společenstvími i dalšími křesťanskými církvemi 
apod.

7. Bude pokračovat v osvětě vydáváním časopisu obdobného stávajícímu časopisu MISIONÁŘ 
MALOMOCNÝCH, rovněž vydáváním pohlednic a knih jako dárků pro dárce.

8. Partnerům v třetím světě bude pomáhat nejen ofi cielně (v rámci dosahování cíle), ale i upřímnými 
bratrskými texty, zacílenými na láskyplnou pomoc zuboženým, aby se z LL-TBC nestal jen suchopárný, 
pouhý zprostředkovatel pomoci. Právě tak jednat i s našimi partnery v Evropě


