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Sestry a bratři, 
mám pro vás dobrou zprávu. I když prožíváme nelehké období, mohu konstatovat, že je 
mnoho těch, kteří myslí na druhé, jimž je daleko hůře než nám v Evropě. Mám na mysli vás, 
dárce, kteří podporujete Likvidaci lepry, tedy nemocné touto biblickou nemocí. Je až ob-
divuhodné, že v loňském roce, který byl poznamenán pandemickou krizí, dary od vás neu-
bývaly, ale zůstali jste velice štědří. Děkuji vám. Je to úžasná zkušenost lidské soudržnosti 
a vaší štědrosti.

Evangelium říká, 
že Ježíš, když viděl 
malomocného, 
s ním soucítil. 
Byl k němu vlídný. 
To jsou ta tři 
slova popisující 
Boží styl:
blízkost, soucit 
a vlídnost.

(papež František)

 (Pokračování na str. 2)



(Dokončení ze str. 1)

Prožíváme období, ve kterém si 
uvědomujeme, že Ježíš ukřižovaný 
a zmrtvýchvstalý je jistým způsobem 
přítomen v  každém člověku. Dobře 
to víme. Vždyť Pán Ježíš řekl: „...byl 
jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem 
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem 
ve vězení, a přišli jste za mnou“ (Ma-
touš 25, 36).

Jiným způsobem tuto pravdu víry 
vyjadřuje sv. Pater Pio: „Ježíšova náruč je otevřená, plná lásky, 
ruce má přibité, kdo ho chce přijmout, musí ho obejmout s jeho 
křížem, musí se zúčastnit  jeho agonie.“  

Vy, kteří jste se rozhodli a rozhodujete přispět svými �nanč-
ními prostředky na úmysl Likvidace lepry, tím pomáháte Kristu 

Pánu, který je ukřižován ve své nemoci, která je stále přítomna 
ve světě. Je to nemoc stigmatizující, která vyhání člověka do 
ghetta. A přitom je už léčitelná! 

Ještě jednou děkuji všem, kteří myslíte na Krista Pána ukři-
žovaného v nemocných. Děkuji, že svými �nančními prostředky 
umožňujete, aby mnoho našich sester a bratří bylo díky lékař-
skému umění uzdraveno. 

Žehná

Mons. Jan Balík
generální vikář a prezident Likvidace lepry

Při pohledu na kříž vidíme  
již i Kristovo vítězství. Při pohledu  
na malomocného, můžeme spatřit  
celý řetězec dobra, který se mu nabízí 
i díky vám. Přejeme vám  
tedy pravou Velikonoční radost:  
zlo nemá poslední slovo – na konci  
je vítězství dobra.

Požehnané Velikonoce vám přeje tým LL

P. Jan Balík, sr. Žo�a Rusňáková CJ, 
Marie Dvořáková a Lubomír Hajas

Podpora projektů v roce 2020

Mons. Jan Balík
generální vikář a prezident Likvidace lepry

NLP Liberia

Bhilai Pahari

Phulpahari

CBR Jižní Amerika

Litembo Tanzania



Jakkoli byl loňský rok poznamenán světovou pandemií 
nového typu koronaviru, dlouhodobé cíle Likvidace lepry 
(pomáhat léčit lidi trpící malomocenstvím, tuberkulózou 
a  dalšími zanedbanými tropickými nemocemi) se nezmě- 
nily.

I do našich projektů v Indii, Libérii, Jižní Americe (Bolívii, Bra-
zílii a Kolumbii) a v Tanzanii se promítla jak nákaza samotná 
(covid-19), tak i  různá opatření, která měla šíření pandemie 
zmírnit.

Rok 2020 se tak pro mnohé mohl stát jakýmsi rokem pře-
chodu, rokem, kdy jsme odhalili, že mnoho jistot  nemá pevné 
základy a ve skutečnosti se o žádné jistoty nejedná. 

Především díky vám –  lidem dobré vůle, které si dovoluje-
me nazývat přáteli Likvidace lepry, můžeme pokračovat v naší 
práci a  přinášet v  bouři změn jednu jistotu: lidé trpící malo-
mocenstvím nám nejsou lhostejní a  dokud můžeme, budeme 
pokračovat v naší práci a pomáhat jim.

Díky vašim štědrým darům jsme mohli podpořit „naše“ 
střediska mimořádnou částkou, která byla určena na boj s pan-
demií nového typu koronaviru. Jednalo se především o  za-
jištění dezinfekčních pomůcek a  potravinových balíčků pro  
pacienty, kteří najednou zůstali bez prostředků.

Vředy buruli patří k zákeřným tropickým nemocem. Jedná se 
o velice agresivní bakterii, která patří do kmenu mycobacteri-
um stejně jako bakterie lepry. Toto onemocnění bývá rovněž 
často nazýváno „mladším sourozencem lepry“.

Wuo Paye, 20 let, z Diecké v Guineji (přibližně 15 km na sever 
od hranice s  Libérií). Začátkem loňského roku se jeho noha 
začala bolestivě kroutit. Nejprve šel za tradičními místními 
lékaři, kteří léči pomocí bylinek, ale to mu nepomohlo. Věděl, 
že lidé z okolí chodí s podobnými problémy do Ganty v Libé-
rii a proto se tam vydal i on. Naše středisko Ganta je v tom-
to regionu jediným místem, kde se účinně léčí tyto problémy 
(Guinea podobnou nemocnici momentálně nemá). Byl pozi-
tivně diagnostikován na vředy buruli a nastoupil léčbu. Léčba 
antibiotiky byla úspěšně dokončena, ale stále se mu ještě hojí  
dva  ze tří vředů. Jelikož se jednalo o hluboké rány, léčba po-
kračuje pomalu a vyžaduje každodenní péči v podobě čištění 
a výměně obvazu.

Wuo žije se svými rodiči a před svou nemocí pracoval jako 
řidič. Svou malou dodávkou rozvážel jak lidi, tak různé zboží. 
Nemůže se dočkat dne, kdy opustí nemocnici a vrátí se domů 
ke svému způsobu života před nemocí.

Jak jsme pomáhali v roce 2020

POMÁHÁME I V ČASECH 
PANDEMIE:
Wuo: „Těším se, až se vrátím domů ke své rodině a práci.“
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Informace o zpracování 
osobních údajů

Likvidace lepry posílá na adresy svých dárců tento časopis Misionář 
malomocných, aby s nimi mohla jeho prostřednictvím přímo komuni-
kovat. 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.

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 
Americe. Malomocenství představuje utrpení pro mno-
ho nemocných, navíc je spojené se stigmatem vyloučení 
ze společnosti. Pomoc člověku v nouzi, rozvojová spo-
lupráce, 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



