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Vážení přátele Likvidace lepry, 

s radostí v srdci slavím tyto svoje „první“ Velikonoce s Vámi. Často jsem slýchával, že Likvidace 

lepry je dílem lásky a s klidem a upřímností mohu říci: Ano, je.

Vaše dobrá vůle proniká skrze LL do různých koutů světa, až by se mi chtělo dodat: tam, 

kam ani oko nedohlédne. Protože příjemci Vaší pomoci jsou skutečně často ti nejchudší mezi 

chudými, ti, kterým nikdo jiný ani pomáhat nechce.

Přijměte prosím mé poděkování za Vaši dobrotu 

a za celý tým LL Vám přeji požehnané Velikonoceoce

POŽEHNANÉ 

VELIKONOCE
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Slavnostní bohoslužba se bude konat ve středu 17. května 2017 v 17:30 hodin 

v kostele sv. Ignáce v Praze (Ječná 2, Karlovo náměstí). 

Celebruje P. Stanisław Góra

 

Po mši svaté Vás srdečně zveme do Družinského sálu na přátelské posezení 

a krátké ohlédnutí se za 25 lety působení Likvidace lepry ve světě.

Děkovná mše svatá při příležitosti 

25. výročí založení Likvidace lepry

Bylo, nebylo…

D
ílo LL rychle rostlo a vedle 
spolupráce s německými or-
ganizacemi DAHW a Action 

Medeor byly založeny i dvě nemoc-
nice Sv. Josefa v Indii.
Po 19 letech v květnu 2011 došlo opět 
v kostele sv. Ignáce k podpisu slav-
nostního ujednání, kdy LL-Likvidace 
lepry přešla pod správu pražského 
arcibiskupství.
Prezidentem Likvidace lepry byl jme-

nován P. Vojtěch Eliáš, který pokra-
čoval v budování díla LL. Během po-
sledních let se prohloubila spolupráce 
mezi DAHW a LL především v projek-
tech v Kolumbii a Libérii.
V létě 2016 se stal prezidentem Lik-
vidace lepry P. Stanisław Góra. Cíle 
organizace zůstaly nezměněny. Jsou 
jimi stále osvěta a získávání fi nanč-
ních prostředků na podporu léčby le-
pry, tuberkulózy a vředů buruli.

Dnes už to může znít téměř 

jako pohádka. Před 25 lety, 

na Popeleční středu, byla 

založena LL-Likvidace lep-

ry. Tehdy, při pravidelných 

setkáváních modlitební 

Medžugorské skupiny při 

kostele sv. Ignáce v Praze, 

došlo k rozhodnutí pomáhat 

lidem trpícím malomocen-

stvím založením Občanské-

ho sdružení Likvidace lepry. 

V jeho čele stáli od počátku 

až do roku 2011 manželé 

Sybila a Jiří Holých.



O
rganizaci léčby malomocen-
ství můžeme dnes rozdělit do 
třech kroků. Ten první bychom 

mohli nazvat „Krokem živelným“. Jed-
ná se o situaci, kdy neexistuje národní 
program pro léčbu lepry a jednotlivá 
střediska pracují často samostatně 
a nezávisle na sobě či státu. Vyhledá-
vání pacientů je prováděno Field Trip 
výjezdy, protože nemocní často nevě-
dí, že jsou nemocní, nebo nemohou jít 
k lékaři (fyzicky to pro ně není možné / 
nemají kam jít pro pomoc).
Jakýsi posun kupředu tvoří „Krok 
organizovaný“. Tehdy stát přejímá 
zodpovědnost za nemocné  v zemi, 
přijímá strategii – národní program 
pro léčbu – jak a kde má být o malo-
mocné postaráno. Tento krok je velice 
významný, protože dochází k organi-
zaci pomoci a díky tomu se zpravidla 
zlepšuje její dostupnost. 

Vrátit se zpět 

do společnosti

„Komunitní rehabilitace“ potom patří
do kroku třetího. Je ideální, když se
stává součástí pomoci malomocným
již od samého začátku. Jedná se o si-
tuaci, kdy se pomáhá již vyléčeným 
lidem vrátit se zpátky do společnosti, 
využitím rehabilitací jak fyzických tak 
psychických. Cílem je umožnit i různě 
handicapovaným lidem plnohodnotný 
život. Zároveň sem spadá i osvěta 
a práce se stigmatem malomocenství, 
které je stále bohužel silně zakořeně-
no v některých místech světa.
V Libérii se stále pohybujeme v me-
zích kroku č. 1. Organizace pomoci 

Strategie léčby lepry

Stanley (8 let)

Malvin, jeden z vyléčených pacientů doktorky Srí, přivedl Stanleyho do Ganty ve stavu, kdy nemohl 
kvůli hrozným bolestem ani chodit. Musel se naučit používat kolečkové křeslo, což byl jediný způsob, 
jak se mohl bezpečně pohybovat. Bezpečně pro něj, ale ne pro všechny ostatní, protože Stanley byl 
podle slov doktorky Srí: „velice roztomilé a živé dítě“ a na kolečkovém křesle doslova závodil pořád 
a se všemi. Na léčbu reagoval velice dobře, takže během krátké doby křeslo nahradily hole a během 
třech měsíců už mohl dokonce hrát fotbal. Nyní již žije opět se svou rodinou.

je na velice nízké úrovni a vzhledem 
k procentuálnímu výskytu nemocných 
(více než 3% na 10 000 obyvatel) řa-
díme Libérii mezi státy s nejhorší si-
tuací malomocenství na světě.

Začátek dlouhé cesty

Teprve od loňského roku se nám 
daří, ve spolupráci s místní katolickou 

církví a Ministerstvem zdravotnictví, 
vytvářet obrysy národního programu 
pro léčbu malomocenství. Cílem je, 
aby pomoc byla co nejvíce decentra-
lizovaná a díky tomu snadno dostup-
ná. Stále však stojíme „na začátku“ 
dlouhé cesty a bude zapotřebí mnoho 
úsilí a dobré vůle, než budeme moci 
oznámit, že je zde léčba lepry pod 
kontrolou.
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VINOU ONEMOCNĚNÍ TUBERKULÓZOU 
ZEMŘE
kolem 1,5 milionu lidí ročně, 
přes 4100 osob denně, 
každých 20 vteřin jeden člověk. 
Základní léčba tuberkulózy stojí cca 1 400 korun.
LÉČBA PACIENTA 
V RANÉM STÁDIU MALOMOCENSTVÍ 
stojí přibližně 200 korun.
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POJĎTE S NÁMI 
DO HRADCE KRÁLOVÉ!
Dne 3. června 2017 se uskuteční již šestá celonárodní pouť přátel 
Likvidace lepry. Jako místo pro konání společné pouti bylo vybráno 
město Hradec Králové. Poutní mše svatá bude sloužena za všechny 
malomocné a dobrodince LL v 10:00 hod. v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. (Velké nám. 32/40, Hradec Králové).

Bližší informace budou k dispozici na www.lepra.cz 
v průběhu měsíce května.

Česká stopa pomoci v zemích lidské bídy 
i naděje

LL POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKY.    o sociálně politických podmínkách v zemích 
třetího světa.    o léčebných a rehabilitačních projektech 
v Libérii a Kolumbii.   o Indii, zemi chudé i bohaté.    o léčbě malomocných a nemocných s TBC 
a své činnosti

Rádi uspořádáme přednášku i pro Vás!

Kontaktujte nás na telefonních číslech 
(+420) 222 514 201, 603 555 995 

nebo e-mailové adrese: LL@likvidacelepry.cz

Mše svatá v kostele 

sv. Josefa na Malé Straně

Každou středu od 17:00 hod. je slavena mše svatá 
za dobrodince a dílo LL.

Pomozte nám!

Často se setkáváme s projevy díků a vděčnosti za 
to, co děláme. Za přinášení naděje těm „nejmenším“ 
těm na okraji společnosti. Vždy ale připomínáme, že 
ti praví hrdinové a zachránci jsou někde jinde – jste 
to Vy! Naši dárci a dobrodinci. My jsme pouze do-
ručovateli, pošťáky, kteří pomáhají doručovat Vaše 
dobré skutky na místo určení. 
 Děkujeme vám. 

Noc kostelů 

v kostele sv. Josefa
9. června se uskuteční další 
ročník Noci kostelů. Přednáška 
zaměřena na dílo LL 
se uskuteční od 19:00 hod. 

v kostele sv. Josefa na Malé Straně, Praha 1.



Poslední rozloučení se bude konat 18. 4. 2017 ve 14.30 hodin
v Kostele narození Panny Marie Praha 10-Záběhlice

Jiří Holý
* 13. 12. 1926   †7. 4. 2017

Neplačte, že jsem odešel, 
ten klid a mír mi přejte, 

jen v srdcích věčnou vzpomínku 
si na mne zachovejte.


