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Milí přátelé LL,
během našeho života se setkáváme s chvílemi, kdy nás přepadají různé pochybnosti. Jsme 
schopni pochybovat skoro o všem. Pokud to dokonce vztáhneme na sebe, tak zpravidla 
pochybujeme o tom, zda mají naše činy nějaký význam. Hledáme smysl v tom, co děláme.

Sestry z kongregace sv. Terezie, které slouží v nemocnici Ganta se mě při našem posled-
ním shledání zeptaly:

„Luboši, řekni nám, proč jsme tady? Skutečně potřebujeme vědět; myslíte to vážně? Chce-
te léčit malomocné a pomáhat jim?“ 

„Ano, chceme jim pomáhat a myslíme to vážně.“ Tak zněla má odpověď a při následujícím 
rozhovoru jsem pochopil, z čeho pramenila jejich nejistota. Denně se totiž střetávají s ne-
mocnými. S lidmi, kteří stále trpí malomocenstvím, vředy buruli, či tuberkulózou v různých 
stádiích a na první pohled není vidět nějaký významný pokrok. 

„Byť jen kapka soucitu 
změní svět v méně chladný, 
více spravedlivý“
(papež František)

(Pokračování na str. 2)



(Dokončení ze str. 1) Sr. Daniela“:
„Modlíme se za lidi  
v České republice“

Později jsem procházel „naší“ ne-
mocnicí a  setkával se s  pacienty, 
s  lidmi, jejíchž jedinou nadějí je 
léčba v  místě, které funguje díky 
darům z Evropy. Konkrétně ze státu 
„v srdci Evropy“. V tu chvíli jsem si 
uvědomil, že má odpověď byla prav-
divá. Rehabilitační středisko Gan-
ta, jak se naše nemocnice nazývá, je 
skutečně majákem svítícím světlem 
naděje pro ubohé lidi v Libérii.

Připomněl jsem si, že cílem LL je 
uzdravení člověka, nikoli jen léčba 
nemoci. Snažíme se pomáhat všem, 
kteří tuto pomoc potřebují. Přesto 
také víme, že to pokaždé nepůjde 
snadno a  zároveň, že nedokážeme 
pomoci všem. I  tak to nic nemění 
na naší motivaci pokračovat v naší 
práci.

Dovolte mi na závěr říct to, co 
často slýchám, když navštívím mís-
ta, kam směřuje pomoc Likvidace 
lepry: Děkuji vám za vaši pomoc 
a soucit s trpícími lidmi. 

Za tým LL vám upřímně přeji, 
abyste dříve či později nacházeli smysl 
ve všech vašich skutcích dobra.

Lubomír Hajas

Moses Roberts:
„Lidé pořád odmítají malomocné“ 
Moses pracuje jako řidič a  stará se 
o další technické věci, které jsou potře-
ba. Do rehabilitačního centra v Gantě 
se dostal už jako malý kluk. Jeho otec 
onemocněl leprou a přišel s celou rodi-
nou, aby se tam vyléčil. První roky živo-
ta tak Mosese strávil mezi malomocný-
mi. Mezi těmi, kteří se léčili i těmi, kdo 
zůstávali i po vyléčení.

Kvůli vzdělání pak Moses odešel do 
Monrovie – hlavního města Libérie. Žil 
u  svého strýce a  vystudoval stavitelství. 
Pak už v Monrovii nikoho neměl, tak se 
vrátil zpět do Ganty za zbytkem rodiny. 
Sestry z kongregace sv. Konsoláty, které 
v té době vedly nemocnici, ho poslaly na 
tříměsíční školení a  poté začal v  Gantě 
pracovat. „Žije se mi tu dobře. Mám rád 
tuhle práci. S manželkou, dětmi a bratrem 
bydlíme nedaleko nemocnice,“ popisuje 

Moses. Nyní mu je 36 let a vychovává pět 
dětí. Všechny děti mohou chodit do ško-
ly, což v Libérii zdaleka není samozřejmé. 
Všude se platí školné a mnoho rodin si 
ho nemůže dovolit.

Mosesovým snem je, aby se zmenšo-
valo stigma lepry, které je v Libérii stále 
silné. „Lidé pořád odmítají ty, kdo one-
mocní leprou, vypudí je. Často je problém, 
aby je přijali i poté, co už jsou zdraví,“ při-
znává Moses. Je podle něj třeba stále vy-
světlovat, mluvit s lidmi, ukazovat, že tato 
nemoc se dá velmi snadno porazit. „Když 
s  lidmi mluvím, jejich strach postupně 
mizí,“ potvrzuje. Také si uvědomuje, že 
pro spoustu nemocných je těžké dostat 
se k  pomoci. Cestování v  Libérii není 
snadné, zvláště v  odlehlých oblastech. 
Nemocným, stejně jako celé ekonomice, 
by tak velmi pomohlo vytváření nových 
zpevněných cest.

ve všech vašich skutcích dobra.

Lubomír Hajas

Setkání se sestrami z kongregace sv. Te-
rezie je vždy plné emocí a nebylo tomu 
jinak ani tentokrát. Jako dárek jsme 
jim mimo jiné přinesli i  vlajku České 
republiky. 

„Jsme velice vdečné všem lidem v  České 
republice, kteří projevují svou štědrost 
a  lásku prostřednictvím Likvidace lepry 

a  myslí tak na dobro pro naše pacienty. 
Pamatujeme na všechny tyto dobré lidi ve 
svých modlitbách,“ říká (vždy usměvavá) 
sestra Daniela, hlavní doktorka v Gantě.

Od roku 2016 působí v našem projek-
tu šest sester z kongregace sester sv. Tere-
zie od dítěte Ježíše. Tato kongregace byla 
založena misionáři z řádu sv. Konzoláty 
ve třicátých letech 20. století v Tanzanii. 



Pro Marii Clinton se rehabilitační centrum stalo domovem. Pra-
cuje v něm už přes dvacet let. „Moji rodiče měli lepru a tady jim 
pomohli. Jsem ráda, že nyní já mohu pomáhat dalším lidem,“ 
říká skromně 49letá drobná žena. Do Ganty přišla poté, co do-
studovala. Dnes má na starosti oddělení, kde se věnují zraněním 
pacientů. Spolu s  dalšími dvěma spolupracovníky dbá na to, 
aby rány nehnisaly a  byly dobře sterilizované. Proto je každý 
den pečlivě převazují. Sama se nikdy nevdala, ale její rodina 
žije poblíž nemocnice v nedalekém městě. Bydlí spolu se svým 
otcem a tetou. „Není to snadná práce, některé rány jsou rozsáhlé, 
pacienty to hodně bolí. Jsem ale ráda, že jim mohu pomáhat. 
Když vidím, jak se uzdravují, tak nevnímám obtíže práce a jsem 
šťastná, že dělám to, co dělám,“ dodává Marie Clinton.

Marie Clinton, 
„hlavní sestra v Gantě“

67. MEZINÁRODNÍ DEN

POMOCI MALOMOCNÝM
I v roce 2020 si můžeme připomenout, že malomocenství ještě 
nebylo vymýceno a že stále znepříjemňuje život mnoha lidem.

26. ledna se koná 67. Světový den pomoci malomocným. K této 
příležitosti bude celebrována mše svatá na TV Noe, přímý pře-
nos bude vysílán od 10:30 hodin z kostela Nanebevzetí Panny 
Marie ze Šlapanic u Brna.

Henry, právě přijímá nového pacienta. Jozue trpí tuberkulózou uzlin a vředy buruli.

 „Jsem zde, uprostřed svých drahých 
malomocných. Mají sice odporný vzhled, 
ale mají duše, které svou drahocennou 
krví vykoupil náš božský Spasitel.“

(Sv. Damian de Veuster, 
otec malomocných)
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Rádi uspořádáme 
přednášku i pro vás!

Dílo Likvidace lepry již více než 27 let pomáhá léčit 
a zmírňovat bolest lidí žijících v Indii, Africe a Jižní Ame-
rice. Malomocenství představuje i dnes utrpení pro mno-
ho nemocných, navíc je spojené se stigmatem vyloučení 
ze společnosti. Témata jako pomoc člověku v nouzi, roz-
vojová 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.

Informace o zpracování 
osobních údajů

Likvidace lepry posílá na adresy svých dárců tento časopis 
Misionář malomocných, aby s  nimi mohla jeho prostřed-
nictvím přímo komunikovat. 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.

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.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ 
VE FRÝDKU-MÍSTKU!

Devátá Národní pouť přátel Likvidace lepry 
se uskuteční v sobotu 6. června 2020

ve Frýdku-Místku. 

Bližší informace budou zveřejněny 
během měsíce dubna.

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.

Potvrzení o daru
KAŽDÉMU DÁRCI RÁDI VYSTAVÍME POTVRZENÍ 

A VŠECHNY DARY PŘIJATÉ V ROCE 2019.

Pakliže jste nás na to již upozornili, přijde Vám potvrzení 
automaticky během měsíce ledna 2020, v opačném případě 

Vás prosíme o zprávu na LL@lepra.cz 
nebo na tel. číslech: 222 514 201 a 603 555 995.

Pouhých dvě stě korun 
můžete člověku změnit 

život!

Nebojme se pomáhat!
Konto LL: 2400259272/2010

život!

Zastavme 

lepru!

Náklady 
na léčbu 
malomocenství 
v raném stádiu 
představují 
přibližně 
200 korun.

Základní 
léčba pacienta 
s tuberkulózou 
stojí přibližně 
1400 korun.
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