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Sestry a bratři,
papež František nás vybízí k otevřenosti ke všem lidským bytostem. Všichni jsme „na cestě“, 
jsme putujícím lidem Božím.  Bůh nás na této cestě provází svou pomocí a požehnáním. Je 
však projevem malé víry, pokud zůstáváme jakoby zkoprnělí, hluší a slepí vůči okolnímu 
světu. Stejně tak nás vybízí, aby symbol kříže nebyl pro nás pouze něčím, za co se scho-
váváme, ale má být naší pravou zástavou. Symbolem, který musí vyjadřovat, jak a pro  
co žijeme.  (Pokračování na str. 2)



Logo Likvidace lepry je tvořeno 
srdcem a  křížem. Tyto dva sym-
boly vyjadřují i  smysl naší čin-
nosti. Srdce zde představuje lásku 
k bližnímu, lásku k člověku, který 
je v nouzi a potřebuje naši pomoc. 
Kříž potom symbolizuje Krista 
a jeho učení.  Snažíme se pomáhat 
lidem právě ve světle Kristových 
slov: „Cokoliv jste učinili jednomu 

z nejposlednějších lidí, mně jste učinili...“ (Mt 25,40).
Dílo Likvidace lepry se od začátku opírá o  spolupráci,  

dobrou vůli a lidskou solidaritu. Společně již 29 let pomá-
háme léčit a zmírňovat utrpení sester a bratří, které postihla 
lepra, tuberkulóza, nebo vředy buruli. I během dlouhého ob-
dobí lockdownů jsme pociťovali vaši lásku k těmto  bližním. 
Psali jste nám, vyjadřovali podporu, byli s námi v modlitbě 
a naši činnost podporovali svými finančními dary. Přede-
vším díky tomu jsme mohli našim partnerům v Indii, Ko-
lumbii a Libérii jasně sdělit: „Nebojte se, neopouštíme vás!“, 
naopak jsme jim mohli trochu ulehčit v překonávání tohoto 
nelehkého období. Málokdo si v našich zemích uvědomuje, 

že v rozvojových státech zpravidla neexistují dávky, podpo-
ry, důchody a další prvky sociální pomoci státu, jaké známe 
v našich zeměpisných šířkách a délkách.

V měsíci září jsme oslavili 1100. výročí mučednické smrti 
sv. Ludmily.  Na jejím životě a na životě jejího vnuka svatého 
Václava můžeme názorně vidět, co to v praxi  znamená být 
skutečným následovníkem Ježíše Krista. Milovat svého bliž-
ního a nebýt lhostejný k jeho bolestem a trápením.

Podle jejich vzoru se snažíme pracovat i my v LL. Pomoc 
lidem je vždy na prvním místě. V našem případě to zname-
ná  léčit nemocné a pomáhat jim v návratu do normálního 
života. Je naší upřímnou snahou dělat vše, jak jen nejlépe to 
jde. K  tomu se také samozřejmě váže povinnost rozvážně 
a zodpovědně nakládat s darovanými finančními prostředky.  
Abychom, podobně jako v podobenství o hřivnách, ve kte-
rém bylo správcům různě svěřeno, dokázali prostřednictvím 
projektů díla Likvidace lepry pečovat o nemocné a rozmno-
žovat tak vaši dobrou vůli. 

Děkuje a žehná...  

Mons. Jan Balík
prezident LL a generální vikář Arcibiskupství pražského

Mši svatou celebroval P. Stanislaw Góra, který v letech 2016 – 
2018 působil v LL jako prezident. 

„Likvidace lepry není nějaká velká mediální akce, něco co křičí. 
Myslím si, že mnoho lidí ani neví, že to, co zde slyšíme v evangeliu, 
tedy, že Pán Ježíš uzdravil malomocného, se stále koná. Stále jsou 
na světě malomocní. Vzpomínám si, jak jsme navštívili projekty 
LL v  Jižní Americe a  velice se mě dotklo vidět, jak se pomáhá 
nemocným vracet se zpátky do života. Protože ta nemoc sama 

o sobě není to nejhorší, to nejhorší je izolace, kterou lepra přináší.“ 
Pronesl mimo jiné P. Stanislaw na konci mše svaté.

Po mši svaté se konala na faře přednáška o činnosti LL. Jed-
nalo se o milé setkání s  farníky a doufáme, že se nám podaří 
obnovit tento typ návštěv a setkávání se ve farnostech.

Velice děkujeme všem, kteří pomohli 
tuto událost zorganizovat.

Misijní neděle v Čakovicích

(Dokončení ze str. 1)

V neděli 17. října se ve farnosti u kostela sv. Remigia v Čakovicích uskutečnil další ročník „Misijního koláče“. 
Tentokrát byl výtěžek této dobročinné sbírky věnován na podporu díla Likvidace lepry.



Veřejná 
sbírka LL

V období od 1. září 2020 do 31. srpna 
2021 se uskutečnil šestý ročník veřejné 
sbírky Likvidace lepry.

K datu 31. srpna 2021, kdy proběhlo vy-
účtování veřejné sbírky LL, jsme na sbír-
kovém účtu
č: 2900648127/2010 evidovali částku: 
3 270 816,35 CZK

Šestý ročník konání veřejné sbírky LL byl opět spojen s činností 
Likvidace lepry v Libérii. Jedná se o hlavní projekt podporovaný 
LL. Ve spolupráci s německou organizací DAHW  se, vedle pro-
vozu jediné nemocnice léčící malomocenství, dělíme i o náklady 
spojené se zaváděním stálého programu pro léčbu zanedbaných 
tropických nemocí. 

Velice děkujeme všem dárcům za podporu 
tohoto nelehkého, ale velice potřebného díla!

K dispozici je výroční zpráva organizace 
Likvidace lepry za uplynulý rok. 

Najdete v ní popis naší činnosti a informace 
o hospodaření. 

Výroční zpráva LL 2020

Výroční zpráva 
LL 2020

V měsíci říjnu se v některých státech Indie každoročně 
uskutečňuje festival s názvem Durga Puja.

Tento festival symbolizuje vítězství dobra nad zlem, 
i když je to také z části oslava sklizně.

V  přelidněných částech Indie je náročné dodržovat 
hygienická opatření spojená se šířením pandemie koro-
naviru během běžných dní, natož potom během festiva-
lu, nebo voleb. „Naše“ nemocnice i charita Seva Kendra 
se proto připravují na letošní podzim s  očekáváním další 
koronavirové vlny, umocněné oslavou tohoto festivalu.

V Bhilai Pahari jsou v souladu s vládním nařízením 
připraveni uvolnit třetinu své kapacity pro pacienty s Co-
vid-19. V současnosti se snaží navýšit kapacitu terénních 
jednotek. Tedy navštívit a vyšetřit co nejvíce lidí v blíz-
kém, ale i vzdáleném okolí.

„Jsme vám velice vděční za neustálou podporu naší 
práce v  nemocnici sv. Josefa. Prosím, nezapomínejte na 
nás ve svých modlitbách. V současnosti je v našem státě 
(Jarkhand) pandemie pod kontrolou, ale budoucí týdny 
ukáží, v jaké situaci se celá země skutečně nachází.

Jsme vám vděční za to, že nás neopouštíte ani v časech, 
které jsou pro vás samotné obtížné,“ říká otec David Vin-
cent, současný ředitel nemocnice v Bhilai Pahari.

V Bhilai 
Pahari 
se připravují 
na podzim

Bhilai Pahari také slouží jako stanice pro testování na covid-19.

https://www.likvidacelepry.cz/O-nas/Vyrocni-zpravy/
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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 nadřízeným kontrolním orgánem  
je arcibiskupství pražské.

•  snažíme se získávat finanční dary, kterými 
podporujeme léčbu lepry, tuberkulózy  
a vředů buruli.

•  Šíříme osvětu proti diskriminaci nemocných 
a sociálnímu 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 diskriminace nemocných.

jakmile to epidemiologická situace dovolí, těšíme se na 
setkání s vámi:
•  ve vašem společenství •  ve škole •  v kostele

RáDI usPořáDáme PřeDNáŠKu I PRo Vás!

Dílo Likvidace lepry již více než 29 let pomáhá léčit a zmír-
ňovat bolest lidí žijících v Indii, Africe a Jižní Americe. Ma-
lomocenství představuje utrpení pro mnoho nemocných, 
navíc je spojené se stigmatem vyloučení ze společnosti. Po-
moc člověku v nouzi, rozvojová spolupráce, chudoba a kva-
lita života v rozvojových zemích jsou stále aktuální.

Kontaktujte nás na telefonním čísle 603 555 995 
nebo e-mailové adrese: LL@lepra.cz.

Likvidace lepry: 

VAše POMOC 
ZACHrAňuJe

Filmový dokument  pojednává o činnosti organizace Li-
kvidace lepry a obsahuje celou řadu zajímavých záběrů 
z  projektů, které LL podporuje. Kostru tvoří výpovědi 
třech osob, které navštívily země, kam putuje pomoc 
dárců Likvidace lepry. Jsou jimi lékařka Ilona Krejčová, 
novinář Tomáš Kutil (Katolický týdeník) a Lubomír Hajas 
(ředitel LL).

LIKVIDace LePRy: 
Vaše pomoc zachraňuje na kanále youtube.

mailto:LL@lepra.cz
https://www.youtube.com/watch?v=VMpsTiy760I&ab_channel=Likvidacelepry
https://www.youtube.com/watch?v=VMpsTiy760I&ab_channel=Likvidacelepry

