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Milí přátelé a dobrodinci Likvidace lepry,
děkuji Vám za Vaši podporu nemocných leprou nebo tuberkulózou a sounáležitost s nimi.
Jsou to opravdu velmi staré nemoci, které část lidstva stále sužují. Především lepru známe 
z biblických dob, proto můžeme mít dojem, že je to nemoc dnes již neaktuální a překonaná. 
Tak to ale není. I když je pravda, že v dnešní době máme nové, moderní nemoci, kterým se 
na celosvětové úrovni věnuje mnohem větší pozornost. Pozornost je však potřeba věnovat 
nemocnému člověku, ať trpí jakoukoliv nemocí. Nemoci nám připomínají, že jsme lidé poru-
šení, nedokonalí, závislí na Bohu a jeho milosrdné lásce. Proto se modleme jedni za druhé 
a navzájem si pomáhejme.
Mnozí využíváte jako prostředníka své pomoci nemocným naši organizaci Likvidace lepry. 
Moc nás to těší, protože díky Vaší pomoci a podpoře můžeme přinášet radost do míst, kde 
jinak moc radosti není.

Bůh potěš všechny trpící a žehnej všem, kdo jim pomáhají!

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.
prezident LL

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.
prezident LL

Srdce týmu, který se věnuje 
komunitní rehabilitaci 

v Kolumbii. Hlavní 
koordinátorkou je Martha 

Barbossa, (vlevo dole).



Vzhledem ke koronavirovým opatřením se to nyní zdá, jak 
z  jiného světa, ale letos v  únoru jsme ještě stihli navštívit 
projekty, které Likvidace lepry podporuje v  jihoamerické 
Kolumbii.

Projektů je celá řada a jsou na mnoha místech po celé Kolum-
bii. Vzdálenosti jsou mezi nimi veliké, protože Česká repub-
lika by se do Kolumbie vešla patnáctkrát. Rozloha této země 
je přes milion kilometrů čtverečních. Některé projekty jsou 
kolem hlavního města Bogotá ve výšce kolem 2500 metrů nad 
mořem, jiné jen pár metrů nad hladinou oceánu. Cestování je 
tam poměrně obtížné, proto jsme i v rámci Kolumbie převážně  
létali.

Jedno ale mají projekty společné – všechno to jsou komu-
nitní rehabilitační programy označované zkratkou CBR. „Jejich 
unikátnost spočívá v  tom, že vyléčení pacienti pomáhají jiným 
v návratu do plnohodnotného života. Podpora od našich dárců 
tak pomáhá celé komunitě,“ vysvětluje Luboš Hajas, ředitel Li-
kvidace lepry.

Sestry u oceánu

Jen pár metrů nad oceánem je město Sincelejo. Na jeho kra-
ji mají svůj konvent Františkánské misionářky od P. Marie, 
pomocnice křesťanů (Maria Auxiliadora), které se už mnoho 
let věnují malomocným. Přilétáme tam brzy ráno a  hned je 
jasné, že se pěkně ohřejeme. Zatímco v  Bogotě bylo příjem-
ných osmnáct stupňů, v  Sinceleju teploty atakují čtyřicítku. 
Naštěstí dlouho nepršelo. S  vysokou vlhkostí by bylo vedro 
ještě úmornější. Na letišti, které připomíná autobusový termi-
nál okresního města (mimochodem – i  letadlo bylo vrtulové 
a vešlo se do něj zhruba tolik lidí jako do většího autobusu), 
nás vítá usměvavá Matka Gladis se svým synovcem. Bodrá ře-
holnice je v Sinceleju koordinátorkou CBR projektů a jak poz-
ději uvidíme, místní lidé ji berou. Nasedá do terénní Toyoty, 
kterou sem darovali Češi, a  odváží nás do konventu. Máme 
chvíli na krátké občerstvení a pak naše cesta pokračuje. Musíme 
navštívit několik domácností, kde jsou lidé, které programy 
podporují. Někteří byli malomocní a  trpí v  důsledku posti-
žení, které jim lepra způsobila. Jiní se s hendikepem už naro- 
dili.

V Kolumbii pomáhají 
BÝVALÍ PACIENTI

Ve slumu

Jako první přijíždíme do míst, kam bychom se bez sester asi 
neodvážili. Jde o malý slum na okraji města, kde bydlí chudí lidé. 
Matka Gladis je vážná a prosí nás, ať venku moc nefotíme. Pár 
místních lidí si nás s nedůvěrou prohlíží, ale přítomnost sester 
je uklidňuje. Vstupujeme do velmi prostého domu s plechovou 
střechou, kde žije Mercedes Gonzales se svým dvanáctiletým sy-
nem trpícím epilepsií. Jsou to uprchlíci z Venezuely. Musely od-
tamtud pryč kvůli násilí. Podobně jako tisíce dalších. Mercedes 
šije šaty, povlečení nebo různé panenky. Díky podpoře mohla 
toto drobné podnikání rozjet, sestry jí pomáhají i s prodejem. 
Bez toho by se uživila jen obtížně.

Jesus Miguel Lopez se svou matkou Isabel.

Matka Gladis se vítá s Fernandem.

Villa Bernarda, konvent sester v Sinceleju.

Matka Gladis, Lubomír Hajas a veliký pomocník při práci, terénní 
Toyota – dar Likvidace lepry.



Likvidace lepry je primárně zaměřena na pomoc lidem trpícím 
malomocenstvím a TBC, jejich léčbu a navrácení do normálního 
života. Pandemie však zamíchala kartami nás všech. Snadno 
bychom mohli podlehnout dojmu, že se během karanténních 
opatření zastavil život, ale to není pravda. Dokonce se ani ne-
zpomalil.

„Mnoho našich pacientů nemůže z důvodu karantény pracovat 
a jejich rodiny zůstaly bez jakéhokoli příjmu. V současnosti pod-
porujeme téměř 350 rodin formou potravinový balíčků v hodnotě 
cca 25 eur. Potřeba je však mnohem vyšší,“ říká Alberto Rivera, 
ředitel programu Komunitní rehabilitace v Kolumbii.

I naším zpravodajstvím proběhla zpráva o supercyklonu Am-
phan, který udeřil na Bangladéš a indický stát Západní Bengál-

Život (nejen) V PANDEMII
sko, s hlavní městem Kalkata. „20. května udeřil na naši oblast 
supercyklon Amphan. Zanechal po sobě, kromě množství lid-
ských obětí, zničených obydlí a budov i ekologickou katastrofu. 
Na 60% vzrostlých (i stoletých) stromů bylo vyvráceno. V našich 
životních podmínkách, spolu s epidemií Covid-19, to bude mít 
další těžký dopad na zdraví a životy zdejších lidí. Proto vás v této 
vážné situaci prosím o pomoc jménem těch, kdo trpí a jsou v nou-
zi.“ popisuje P. Franklin Menezes, ředitel Seva Kendra Cal- 
cutta.

Jistě, nelze pomoci všem a všude. Avšak díky i Vaší štědrosti, 
jsme mohli mimořádnou �nanční podporou zmírnit trápení 
a bolest alespoň některých našich sester a bratří.

  Následuje několik dalších návštěv – devatenáctiletý Fernan-
do trpí mozkovou obrnou a je odkázaný na vozík. O rok starší 
Jesus Miguel Lopez také potřebuje invalidní vozík. S  matkou 
Isabel a dalšími sourozenci odešli z jiného regionu Kolumbie, 
kde už pro ně kvůli povstaleckým skupinám nebylo bezpečno. 
„Začali moje děti verbovat do boje, museli jsme pryč,“ vysvětluje 
Isabel, která má celkem devět dětí, většina z nich už je dospělá. 
Její manžel s nimi ale neodešel a posílá jim pravidelně peníze.

Komunitní lídři

Zásadní roli mají takzvaní komunitní lídři. Jsou to vyléčení malo-
mocní, kteří chtějí pomáhat dál. Jejich práce je velmi pestrá. Cho-
dí do škol, mluví o lepře, vysvětlují, že ji lze léčit a jak je možné 
ji rozpoznat. Pomáhají i doktorům, zdaleka ne všichni jsou totiž 
schopni lepru diagnostikovat. A v neposlední řadě chodí do teré-
nu – i do velmi odlehlých oblastí – a hledají nemocné. Sami jim 
pak odeberou vzorky, a pokud se nemoc potvrdí, doručí i léčbu. 
Ušetří jim tak strastiplnou cestu do Sinceleja. „Mnozí nemocní by 
ji ani nezvládli. Vzhledem ke špatným cestám těžkému terénu je 
cestování do některých regionů velmi náročné,“ říká Matka Gladis.

Druhý den se se dvěma takovými lídry setkáváme. „Lepra 
byla nejsilnější zkušeností mého života,“ říká nám tichým hlasem 
Luis Tovar. Vyléčit se mu podařilo před 14 lety a díky podpoře 
se pak naučil vyrábět hamaky a podložky do koupelny, tím se 
nějakou dobu živil. Onemocněl ale také jeho synovec. Až třetí 
lékař dokázal správně diagnostikovat lepru a nasadit odpovída-
jící léčbu. Se symptomy nemoci žil předtím jeho synovec deset 
let. Po této zkušenosti se Luis rozhodl stát se komunitním lídrem 
a pomáhá dalším. Navzdory svým omezením. Kvůli nemoci vidí 

jen na jedno oko, má na těle několik necitlivých skvrn a chůzi 
mu ztěžuje díra v noze.

Jorge Jimenéz se poprvé s leprou setkal u svého otce. Šli za pra-
cí do Venezuely, při návratu se otec cítil velmi slabý. Doprovodil 
ho k doktorovi a ten objevil lepru. Léčba trvala dva roky. Po de-
seti letech od uzdravení otce navštívila jejich dům Matka Gladis 
a objevila nemoc i u něj. „Hodně to se mnou otřáslo, myslel jsem 
si, že nemoc už neexistuje,“ přiznává Jimenéz. Prožil pak to, čemu 
se říká autostigmatizace – kvůli onemocnění přestal mít rád sám 
sebe. Díky setkáváním s dalšími pacienty to ale pozvolna dokázal 
překonat. Na kurzu se pak naučil, jak odhalovat lepru, a půjde to 
předávat dál do Brazílie. „Mohu pomáhat dalším a to mě nabíjí. 
Sice jsem o něco přišel, ztratil třeba citlivost na předloktí a části 
nohou, ale najednou má můj život zase smysl,“ dodává Jimenéz.

Tomáš Kutil, Katolický týdeník 

Následky supercyklonu Amphan, který udeřil na Kalkatu letos v květnu.

Komunitní lídři, Luis Tovar a Jorge Jimenéz.
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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.

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.

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!

Rádi uspořádáme 
PŘEDNÁŠKU 

I PRO VÁS!
•  ve vašem společenství   •  ve škole   •  v kostele

Dílo Likvidace lepry již více než 28 let pomáhá 
léčit a zmírňovat bolest lidí žijících 

v Indii, Africe a Jižní Americe. 
Malomocenství představuje i dnes utrpení 

pro mnoho nemocných, navíc je spojené se stigmatem 
vyloučení ze společnosti. Témata jako pomoc člověku 

v nouzi, vzájemná 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

Konto LL: 2400259272/2010

Zastavme 

lepru!

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.

Konto LL: 2400259272/2010

Pomozte jim žít!




