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Milí přátelé LL,
když jsme se na vás obraceli ve velikonočních Misionářích malomocných v uplynulých dvou 
letech, tak jsme zmiňovali slova a slovní spojení jako: prožíváme nelehké období, strach, 
paniku, nejistotu, vyloučení či nebezpečí. Stejně tak jsme ale i zdůrazňovali, že je mezi námi 
mnoho těch, kteří myslí na druhé, že opět zažíváme lidskou soudržnost, solidaritu a štěd-
rost. 

Poslední dva roky bychom mohli vskutku označit slovem turbulentní. Zažíváme situace 
tak prudce proměnlivé, že by si nezadaly s vysokohorským počasím. Epidemie viru někde 
na dálném východě se změnila v celosvětovou pandemii a vlna solidarity mezi lidmi byla 
narušována tu únavou z dlouhotrvajících nařízení, tu stresem z neznámého. Především se 
ale jednalo o emoce ať už z nemoci samotné, tak i ze zármutku za těmi, kteří nás během této 
doby opustili.  (Pokračování na str. 2)

„Nové přikázání vám 
dávám, abyste se 

navzájem milovali; 
jako já jsem miloval vás, 
i vy se milujte navzájem. 

Podle toho 
všichni poznají, že jste 

moji učedníci, budete-li 
mít lásku  

jedni k druhým.“ 

(Jan 13, 34-35)



Když už jsme skoro podlehli poci-
tu, že odložíme respirátory a svo-
bodně se nadechneme, přišlo něco 
nepředstavitelného. Válka. Člověk 
vraždí člověka a místo spoluvytvá-
ření společného dobra pozorujeme 
stopy zkázy a nepředstavitelných 
hrůz. Nesmíme ale rezignovat 
a podlehnout apatii, nesmíme se 
vzdát. Naopak, naším posláním 
je vytrvat, věřit a  neustále 
se spolupodílet na vytváření 
společného dobra. Mějme tak na 
paměti i slova Písma svatého: „Na 
Božím soudu není milosrdenství 
pro toho, kdo neprokázal milosr-
denství. Ale milosrdenství vítězí 
nad soudem.“ (Jak 2, 13)

Věříme, že i  ve vás stále ješ-
tě rezonuje právě prožité období 
velikonočních svátků. I v nejtěž-
ších okamžicích dějin světa nebo 
osobního života můžeme mít jis-
totu, že všechno řídí Bůh.

To vše ostatně obsahuje veli-
konoční příběh Pána Ježíše Kris-
ta. Příběh, který jsme si mohli 
opět připomenout a vzdáleně jej 
prožít. Jsme vybízeni, ať znovu 
pohlédneme na Kristovu tvář, 
tvář zářící světlem obnovené 
naděje. Naděje, která nám dává 
také lépe pochopit události a situ-
ace, které nás i celý svět v těchto 
dnech trýzní. Ve všech životních 
a  dějinných bouřích nemohou 
křesťané odpovídat jinak než mi-
losrdenstvím vůči všem, zejména 
trpícím a  opuštěným. Kéž nám 
Pán stále pomáhá, abychom byli 
v pomoci odvážní.

Ať nás ve všech zkouškách, 
překážkách, i  utrpení posiluje 
velikonoční poselství o  Kristově 
slavném vítězství. Aleluja! 

Lubomír Hajas

slavném vítězství. Aleluja! 

Lubomír Hajas

(Dokončení ze str. 1)

Na titulní straně můžete vidět tvář Jas-
sobeho, kterému je 49 let a je pastorem 
jedné z  letničních církví. Tento vážený 
muž působil nedaleko hranice Libérie 
a Pobřeží Slonoviny. „Postupně jsem ale 
ztrácel citlivost na několika místech na 
nohou, objevily se mi tam podivné skvr-
ny,“ vypráví. Naštěstí se setkal s pracov-
níky rehabilitačního centra Ganty, kteří 
byli na terénním výjezdu. Řekli mu, že 
má zřejmě lepru, dali mu léky a pozvali 
ho, aby přijel do Ganty kvůli dlouhodo-
bé léčbě.

Jassobe je poslechl a  v  Gantě je už půl 
roku. Jeho léčba bude trvat celkem rok. 
Měl štěstí. Lepru lze sice vyléčit v jakém-
koliv stádiu, ale pokud nemoc způsobí 
poškození tkání a nemocný třeba přijde 
o části prstů, je v liberijských podmínkách 
zatím prakticky nemožné s tím něco udě-
lat. Antibiotika baktérie lepry zlikvidují, 
postižení ale zůstává. Jassobe přišel o dva 
prsty na noze, pokud by ale přišel později, 
mohl dopadnout mnohem hůř.

Doma nechal manželku, tři syny a jed-
nu dceru. Doufá, že se k nim bude moci 
vrátit. Stigma lepry je totiž pořád silné, 
rodiny často odmítají přijmout zpět mezi 
sebe ty, kteří byli nemocní. „Lidé z mého 
sboru mě pořád podporují, posílají mi pe-

níze,“ dodává Jassobe a i z toho usuzuje, 
že mu jeho blízcí snad dají ještě šanci.

Děkujeme za vaši pomoc, 
díky které můžeme pomáhat!

Stigmatizace 
NEMOCNÝCH LEPROU 
je tu stále s námi

Čím větší tma nás obklopuje, 
tím více září světlo 

Ježíše Krista 
zmrtvýchvstalého! 

Přejeme vám, 
aby Světlo 
zářilo vám i všem 
vašim blízkým 
nejen o Velikonocích, 
ale po všechna léta 
vašeho života!

Tým Likvidace lepry Foto: Roman Albrecht, www.clovekavira.cz



Díky STĚDRÝM DÁRCŮM 
Likvidace lepry
pomáháme lidem trpícím malomocenstvím
Po dlouhých letech opouští Burkard Kömm organizaci DAHW. 
Jako ředitel této naší partnerské organizace byl schopen po tři-
náct let určovat i směřování pomoci od dárců Likvidace lepry 
do různých koutů světa. 

Vážení přátelé a příznivci díla Likvidace lepry,
Řeckému �lozofovi Hérakleitovi se připisuje výrok, že «jedinou 
konstantou v životě je změna».

Před mnoha lety jsem se v  Praze setkal s  úžasnými lidmi, 
kteří stáli u zrodu organizace Likvidace lepry. Dílo, které man-
želé Holí se skupinou spolupracovníků započali, se vypracovalo 
na jeden ze skvělých pilířů celosvětové solidarity v  boji proti 
malomocenství. Manželé Holí již nejsou mezi námi, ale jejich 
dílo je stále živé.

Organizaci převzalo Arcibiskupství pražské a  do vedení  
Likvidace lepry se postavili noví lidé, kteří fundovaně a s velkým 
nasazením rozvíjejí odkaz svých předchůdců. V  současnosti 
jsou jimi: P. Jan Balík, sr. Žo�a CJ, paní Marie Dvořáková a pan 
Lubomír Hajas. Vše je zaměřeno na jediný cíl, pomáhat všemi 
způsoby lidem trpícím leprou.

Díky štědrým darům a trvalé podpoře Vás dárců se LL po-
dařilo, ve spolupráci se svými partnery v cílových zemích, najít 
a pomoci mnoha lidem nemocným leprou. Již třicet let posky-
tuje tato organizace kvalitní lékařskou péči a sociální podporu 
lidem trpícím malomocenstvím.

Bylo mi ctí a potěšením, že jsem měl příležitost po mnoho let 
pracovat se skvělým týmem Likvidace Lepry. Po třinácti letech 
ve funkci generálního ředitele DAHW přebírám od července 
letošního roku nový úkol – zodpovědnost za projekt v Arushe/
Tanzanii. Chtěl bych, při této příležitosti upřímně poděkovat 
svým skvělým kolegům v  LL a  vám všem, kteří svým darem 
tuto práci umožňujete. Pokračujte, prosím, v této důležité práci! 
Budete mi chybět!

Bůh Vám žehnej,
Burkard Kömm, CEO, 

DAHW Würzburg

Likvidace lepry začala v roce 2021 s podporou nového projektu 
v Paraguayi. Jeho cílem je detekce nemocných leprou v několi-
ka odlehlých místech země. Tento projekt je podporován opět 
společně s našimi partnery z DAHW a fakticky jej provádí ne-
mocnice KM 81. Tuto nemocnici založili v roce 1951 mennonité 
původem z Nizozemí . Dnes se jedná o zařízení, které poskytu-
je vysoce kvalitní služby na poli léčby lepry, tuberkulózy, HIV 
a dalších zanedbaných tropických nemocí.

Uplynulý rok platil u našich přátel v Indii rovněž za rok změn.  
V Charitě Seva Kendra byl jmenován nový ředitel P. Anthony 

Jak jsme pomáhali v roce 2021

Rodrick. Otci Franklinu Menezesovi byla svěřena správa kated-
rály Nejsvětějšího růžence. I v nemocnici Sv. Josefa v Phulpahari 
proběhla výměna ředitele. Otec Reginald Fernandes, který stál 
u zrodu této nemocnice a navždy se tak zapsal do její historie, 
byl jmenován do Rady, která zodpovídá za organizaci sociální 
práce kalkatského děkanství. Novým ředitelem byl jmenován  
P. Hermil D’Sousa.

I přes nové vedení to podstatné zůstává. Nadále hodláme pro-
hlubovat a zlepšovat naši spolupráci, abychom mohli co nejlépe 
pomáhat co největšímu počtu nemocných.

Podpora projektů v roce 2021
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Informace o zpracování 
osobních údajů

Likvidace lepry posílá na adresy svých dárců tento časopis Misionář ma-
lomocných, aby s nimi mohla jeho prostřednictvím přímo komunikovat. 
Protože časopis rozesíláme na adresy dárců, jde o zpracování jejich osob-
ních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského naříze-
ní 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 dostá-
vat. 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 nadříze-

ným kontrolním orgánem je Arcibiskupství pražské.
•  Snažíme se získávat �nanční dary, kterými podporu-

jeme léčbu lepry, tuberkulózy a vředů buruli.
•  Šíříme osvětu proti diskriminaci nemocných a sociál-

nímu 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 dis-

kriminace nemocných.

Děkovná mše svatá 
za 30 let díla 

Likvidace lepry
Srdečně vás zveme 

na SLAVENÍ MŠE SVATÉ DO KOSTELA SV. JOSEFA 
na Malé Straně, která se uskuteční ve středu 

1. června 2022 v 17:00 hodin. 

Celebrovat ji bude P. Jan Balík, prezident Likvidace lepry 
a po mši svaté se bude konat krátká přednáška 

o činnosti LL a aktuálním dění v projektech.

Rádi uspořádáme 
přednášku i pro vás!

Osvěta a přednášky o naší činnosti byly odjakživa nedílnou 
součástí díla Likvidace lepry. Poslední roky to nebylo snad-
né, 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 nemoc-
ných, navíc je spojené se stigmatem vyloučení ze společnos-
ti. 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.

mailto:LL@lepra.cz

