
Na konci května (24. a 25.) 
nás po devíti  letech opět 
navštívil  laický  misionář 
Manfréd  Göbel,  který 
působí  přes  třiatřicet  let 
v Brazílii a přináší pomoc i domorodcům 
žijícím  na  zcela  opuštěných  místech 
Amazonie.  Z  jeho  přednášek  jsme  se 
dozvěděli mnoho zajímavých informací 
a detailů z jeho života i činnosti: např. 

i  to,  že  původně  ode-
šel  do  Brazílie  jen  na 
krátko, ale pak se  tam 
oženil a také usadil, že 
místní vlády (v minulos-

ti vojenská vláda v Brazílii) nejsou vždy 
nadšení prací misionářů – nejraději by 
všechny nemocné  i s misionářem vy-
hnali někam do divočiny, aby se mohlo 
na veřejnosti tvrdit, že problém je vyře-
šen!  Jenže  nemoc  ohrožuje  každého 
–  tak nám Manfréd vyprávěl  i o dceři 
jednoho vojenského velitele, která byla 
nakažena a později i uzdravena. Tak se 
z „nepřítele“ stal veliký ochránce misijní 
stanice!
Brazílie je katolická země, ale žije tam 
nyní  podle  oficiálních  čísel  více  než 
16,5  milionů  lidí  pod  hranicí  chudoby 
(žijící s méně než 25 korunami na den).
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V  úterý  26.  června  se  konalo  první  setkání 
Rady LL-TB, tj. setkání osob,  jejichž posláním 
je bdít nad správnou činností Likvidace  lepry. 
Mezi  hlavní  úkoly  patří  schvalování  rozpočtu 
a způsob rozdělení darů do jednotlivých misij-
ních  stanic,  kontrola  nad  využitím  rezervního 
fondu a další směřování činnosti.
Rada se sešla v počtu tří osob: Jiří Holý, Ing. Jiří 
Smolka a Dr. Vojtěch Eliáš. Nejdříve byly revi-
dovány  stanovy  a  bylo  znovu  potvrzeno,  že 

posláním LL-TB je starost o lidi nakažené leprou (tedy biblickým malomo-
censtvím) a  tuberkulózou, dále osvěta a péče o vyléčené. Pomoc v ostat-
ních  nemocech  a  pomoc  obecně  zdravotnickým  zařízením  není  vlast-
ním  posláním  LL-TB  a  ani  není  v  silách  jediné  organizace,  aby  se  tomu  
věnovala.
Po stanovách byl projednáván rozpočet: plnění rozpočtu za rok 2011 i návrh 
rozpočtu  na  rok  2012.  Do  této  rozpravy  přišel  Radu  navštívit  a  povzbudit 
i  pan  kardinál  Mons.  Dominik  Duka,  který  připomněl,  že  LL-TB  je  jedním 
z církevních subjektů, který pomáhá lidem v největší bídě a utrpení, ale mezi 
nimi vyniká – díky mnoha dárcům pracuje dlouhodobě a poskytuje pomoc 
misiím  trvale.  Po  společném  focení  poslal  všem  pracovníkům  a  přátelům 
Likvidace lepry pan kardinál Duka své požehnání!
Setkání pak pokračovalo podle programu a doporučilo další zasedání v září.

rada 
LL-TB

Manfred 
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Manfred Göbel v Česku 
uskutečnil  tři  přednášky, 
dvě  pro  přátele  LL-TB 
(v  Praze  a  v  Brně) 

a  jednu pro žáky katolického gymnázia 
v Třebíči. Mimo  jiné nám prozradil,  ja- 
kým způsobem také lze otestovat, zda 
je  tkáň  zasažena  virem  lepry.  Použije 
se obyčejná  tužka na postižené místo 
a  pacient  musí  rozpoznat,  kdy  se  jej 
dotýkáte  a  jakým  koncem.  Pokud 
nerozezná ostrý hrot od tupého konce, 
je nemocný.
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Letní číslo
Držíte  v  rukou  nové  číslo Misionáře 
malomocných  –  a  svým  zaměřením 
se jedná o zvláštní číslo: mapuje mís-
ta, kam všude posíláte Vy – prostřed-
nictví  LL-TB –  svoji  pomoc. Na pro-
střední  dvojstraně  naleznete  mapu, 
kde  jsou  vyznačeny  oblasti,  do  kte-
rých  posíláme  léky,  podporujeme 
nákup  zdravotnického  materiálu 
(vazelína, hygienické rukavice, injek-
ce) a především jsme s nimi spojeni 
duchovně: pravidelně se za ně mod-
líme,  každou  středu  při  mši  svaté 
v  kostele  sv.  Josefa  je  zahrnujeme 
do  mešního  úmyslu.  Úplný  seznam 
všech podporovaných stanic je mož-
né nalézt na našich webových strán-
kách (www.likvidacelepry.cz). 

~~~ Léto  je  časem  dovole- 
ných a cestování: Vy můžete s námi 
cestovat v duchu na všechna místa, 
kde  na  Vás  myslí  s  vděčností,  pro-
tože  jim  s  finančním darem  posíláte 
i  svoji  lásku. ~~~~~~
Co se událo
Rok 2012 je ve své polovině, a proto 
je  dobré  ohlédnout  se,  co  se  již  po-
dařilo vykonat. V lednu se konala, při 
příležitosti  dne  za  malomocné,  prv-
ní  národní  pouť  přátel  a  dobrodinců  
LL-TB.  Na  konci  března  jsme  ode-
vzdali  řádné  daňové  přiznání:  daň 
sice  platit  nemusíme,  ale  přiznání 
musíme vyplnit. Během roku nás na-
vštívili osobně zástupci z německých 
společností Action Medeor  a  DAHW, 
se  kterými  jsme  podepsali  novou 
dohodu  o  spolupráci. .  Vrcholnou 
událostí jara byla návštěva laického 
misionáře Manfreda Göbela, o které 
se zmiňujeme dále v tomto čísle.

Změnili jsme používanou banku: vedl nás k tomu jediný dů-
vod – chceme ušetřit náklady, aby se co nejvíce prostředků 
dostalo  až  do  cíle.  Starý  účet  stále  platí,  ale  když použije-
te  ten nový,  tak  již  tím nám posíláte peněz více: Fio banka 

si totiž nestrhává poplatek za přijatou platbu, což byly částky, které jdou 
u ČSOB do desítek tisíc korun každý rok.
Snažíme se snižovat náklady LL-TB, nový účet nám hodně ušetří!
Pokud jste poslali LL-TB dar a nedostali jste poděkování během max. jed-
noho měsíce,  je něco v nepořádku: možná  jsme nemohli správně  identi-
fikovat Vaši  platbu. Prosíme,  zavolejte nám  (222  514  201),  abychom věc 
dořešili. Děkujeme!!!
Starý  účet  (189914227/0300)  stále  platí  (a  platit  bude),  ale  nový  účet 
(2400259272/2010) je výhodnější. 

KONTO LL-TB

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

starý (stále platný) účet u ČSOB:  
189914227/0300
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FIO 
banka

Anketa / Odpovědní zásilka 
Stále  se  pokoušíme  zlepšovat  naši 
činnost, a to ve všech možných smě-
rech.  I proto  toto číslo Misionáře ob-
sahuje  dvě  zvláštnosti:  tou  první  je 
odpovědní  obálka  a  tou  druhou  je 
anketa,  která  je  na  druhé  straně  lis-
tu s adresou. Prosíme, pomozte nám 
tím, že zaškrtnete správnou odpověď 
nebo  opravíte  adresu  (doplněním 
správného křestního  jména, případně 
jmen  celé  rodiny).  Pak  anketní  lístek 
vložte  do  přiložené  obálky  a  pošlete 
zpět. Pomůžete tím zlepšit naši práci!



Nigérie / teplo a vysoká vlhkost kombino-
vaná s chudobou je prostředím, kde existují 
různé epidemie. Navíc státy mají starosti, aby 
udržely mír, a zdravotnictví je většinou pouze 
otázkou láskyplné pomoci misionářů. 

Tanzanie / Nejchudší lidé jsou většinou 
odkázáni pouze na milosrdnou a lásky-
plnou pomoc, a tak jdou často celé dny 
prosit o pomoc, a pak jen čekají až na  
ně přijde řada.

Poradna / V Africe je často důležitou 
pomocí i rada, jak se před nemocí chránit. 
Na snímku ženy naslouchají zkušené 
matce, jak lze rozeznat lepru ihned 
v počátcích.

Tanzánie / Snímek z nemocnice, kde jsou  
léčeni pacienti s leprou a TBC. 

Způsob naší pomoci bychom mohli rozdělit do tří kate- 
gorií: . 1. kategorie jsou projekty, které podporujeme 
přímo (a také kontrolujeme) – zde často používáme slovo 
„naše“ – tak máme „naši“ nemocnici v Bhilaipahari a také 
druhou „naši“ nemocnici v Phulpahari a také mnohé 
„naše“ leprosária a misijní stanice. . 2. kategorie jsou 
leprostanice, kam posíláme léky na základě jejich poža-
davků a objednávek. Objednané léky tam dopraví organi-
zace Action Medeor, která díky dlouhodobé praxi vlastní 
mnoho povolení a celních výjimek, takže dopraví léky 
i tam, kam by se to jinému nepovedlo. . 3. kategorie jsou 
projekty podporované prostřednictví DAHW: jedná se 
o organizaci, která má na místě pomoci svého delegáta, 
ten dozírá, aby se pomoc náležitě využila a dostala sku-
tečně těm, kteří ji potřebují. Financujeme nejen léky, ale 
také šití speciálních bot pro postižené následkem lepry, 
podporujeme provoz leprostanic a jejich údržbu, organi- 
zujeme školení pro zdravotní pracovníky a všemožně  
pomáháme v různých oblastech spojených  
s nemocnými leprou a tuberkulózou.
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Na Madagaskaru podporujeme dispenzář  
(= místo, kde se rozdávají léky) sester  
sv. Josefa z Cluny (ve Francii) a také jejich 
leprosárium ve městě Fianarantsoa.

Jižní Brazílie / Velkým problémem Brazílie 
a šíření nemocí jsou tzv. „děti ulice“. Často to 
jsou sirotci nebo jejich rodiče byli uneseni.

Uganda / Zde provozují františkánské 
misionářky nemocnici Buluba Hospital, 
kam dodáváme léky. Je to místo, kam 
přicházejí nemocní leprou z celé jižní 

a jihovýchodní oblasti státu.

Diagnóza lepry / Odhalit lepru není 
moc těžké. Zkušený člověk dokáže 
diagnostikovat lepru pomocí testu citlivosti 
místa na píchnutí jehlou nebo tužkou. 
Na obrázku Manfred Göbel při práci. 

Indie / Čtyřletá holčička Angel Ekka, léčena na řadu nemocí. 
Když byla převezena do Bhilaiphari, nebyla schopna chůze, 
po pěti měsících léčby se uzdravila. Vpravo / Duku Sarda – 
farmář z kmene Plazvani, který strávil 30 dní v nemocnici, 
než se mohl opět vrátit k práci na poli.

Indie / Máme radost, když nám dojde i poděko-
vání s obrázkem konkrétního uzdravení. 
Na snímku je 18letá dívka Sunita Pal z Adry, 
která byla léčena na TBC po dlouhé čtyři 
měsíce v Bhilaipahari, nyní již opět studuje.

Pacienti v Kolumbii

Leprosárium v Mato Grosso do Sul.

Nepál / Rodina léčena na lepru a TBC.  
Paní v modrém je známá doktorka Pfau.

Pákistán / Rodina léčena na lepru a další 
nemoci. 

Lékařský kemp  
v Golliayadihu / Pojízdná 

klinika z Bhilaipahari  
prohlédne a léčí během pěti 

hodin na 180 pacientů.

     Indie 
       Hlavními projekty v Indii jsou  
                  „naše“ dvě nemocnice,  
                       které LL-TB  postavila.  
                         Zde hradíme práci  
                     lékařů a sester, dodávky  
                       léků, nákup materiálu  
                         a také přispíváme  
                         na provoz.

Lepra i tuberkulóza 
             jsou nemoci 
           chudých: proto 
            nás ani neudi- 
        vuje jejich veliké 
         rozšíření v Africe:     
           LL-TB podporuje  
            především stanice      
                 v Tanzánii, kde je  
  nejhorší situace  
  z celé Afriky.

 

                   
Afrika

        Jižní    
    Amerika 
    LL-TB pomáhá  
 v Kolumbii a Brazílii,   
      kam dodává především  
             léky a podporuje dílny  
     a rekvalifikační programy pro  
        pacienty a obyvatele, které  
                pomohla LL-TB vyléčit.  
            V brazilských státech Mato  
          Grosso a Mato Grosso do Sul  
                 působí mj. i laický misionář  
               Manfred Göbel, který na jaře   
                          2012 navštívil Evropu   
                    a přednášel také v Brně,  
                                  Třebíči a Praze.

Indie

Brazílie

Kolumbie

Pákistán Nepál

Egypt

Súdán

Etiopie
Uganda

Tanzánie
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Likvidace lepry je společnost, která 
sídlí v malé zemičce střední Evropy, 
ale její působení si uvědomují lidé 
na mnoha místech celého světa.  
Díky Vám, našim dárcům a přátelům,  
kteří nás podporujete, můžeme konat  
toto dílo pomoci. 

 
                    Léky jsou  
               dodávány   
                       i do Egypta,   
                       Súdánu, 
                      Etiopie, Ugandy,  
                   Jemenu či na  
        Madagaskar. Velkým  
problémem v Africe  
je správné skladování,  
protože vysoké teploty  
mnohé léky ničí.

              Pákistán a Nepál
                   I když se jedná o zcela 
                odlišné státy, jedno mají  
                 společné – stále se zde   
                vyskytuje lepra!
                Zvlášť osobní spojení    
               máme s Nepálem – byli    
         to právě misionáři z Nepálu,  
           kteří radostně reagovali  
          na naši zprávu, že se za ně 
           modlíme: obě strany si  
         uvědomily, že nás pojí nejenom    
    snaha pomoci malomocným,  
ale i naše víra a láska k Ježíši Kristu.


