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LIKVIDACE LEPRY – Společenství pomocníků misijních leprosárií

Jednou
z nejkrásnějších
odměn, které
život přináší, je to,
že pomáháme-li
upřímně druhým,
pomáháme
i sami sobě.
Ralph Waldo Wmerson

Milí příznivci Likvidace lepry,
letošní rok je opravdu mimořádný. Prožíváme značnou nejistotu, možná i strach o zdraví své a svých
blízkých. Ale také nás aktuální situace vede k větší solidaritě a důvěře v Pána Boha, který nade vším drží
svou ruku a ve své lásce řídí běh celých dějin.
Musím říct, že jsem byl potěšen, kolik dárců i za současné krize vytrvalo a pomáhá nadále těm nejpotřebnějším ve světě. Koronavirus na sebe sice poutá veškerou pozornost, ale ostatní nemoci nevymizely.
V dnešní době zakouší stále více lidí v naší vlasti a vůbec na celém světě to, co nemocní lidé leprou
a tuberkulózou zakouší zcela běžně. Myslím tedy v modlitbách i na vás, dárce a příznivce Likvidace lepry,
abyste všechny obtíže, které se vás dotýkají, s Boží pomocí a požehnáním přestáli. Ano, všichni nějakým
způsobem potřebujeme pomoc druhých lidí. Ale pro naprostou většinu z nás stále platí, že i přes určitý
nedostatek a obtíže, které nyní zakoušíme, máme přeci jen nadbytek. Chudá vdova v evangeliu dala ze
svého nedostatku, dala všechno, co měla. Dávejme tedy my alespoň ze svého nadbytku (srov. Lk 21,2-4).
Děkuji vám všem za vaše dary pro naše nemocné bratry a sestry na celém světě. Vyprošuji Vám Boží
požehnání a ochranu před vším zlem a před virem.
Jan Balík
generální vikář a prezident LL
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Likvidace lepry:

Vaše pomoc zachraňuje
Dokument je o činnosti organizace Likvidace 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 

Veřejná sbírka LL
V období od 1. září 2019 do
31. srpna 2020 se uskutečnil
pátý ročník veřejné sbírky
Likvidace lepry.
K datu 31. srpna 2020, kdy
proběhlo vyúčtování veřejné
sbírky LL, jsme na sbírkovém
účtu č: 2900648127/2010 evidovali částku:

3 710 821,56 Kč.

Pátý ročník konání veřejné sbírky na podporu činnosti LL
byl opět spojen s činností Likvidace lepry v Libérii. Jedná
se o hlavní projekt podporovaný LL, kdy se ve spolupráci
s německou organizací DAHW, vedle provozu jediné nemocnice léčící malomocenství, dělíme o náklady spojené
se zaváděním stálého programu pro léčbu zanedbaných
tropických nemocí.

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

P. David:

„Nemocnice svatého Josefa
je mým domovem“
Otec David Vincent Jeyaraj je v pořadí již čtvrtým ředitelem
„naší“ nemocnice v Bhilai Pahari. S tím, kdo ji vybudoval, P. Georgem Mannarakamem, se ale setkal už v roce 2001. „Otce George
jsem znal velice dobře. Tři roky jsem byl jeho kaplanem a později
v letech 2007 – 2012, kdy jsem měl na starosti ekonomické záležitosti v diecézi, jsme spolu úzce spolupracovali na budování celého
nemocničního komplexu.“ Pro otce Mannarakama má jen slova
uznání: „Hodně jsem se od něho naučil. Byl to prostý, milující
a pokorný člověk, který miloval práci s lidmi, kdy jim pomáhal
růst a rozvíjet se. Neuměl se zastavit.“
Otec David považoval nemocniční kampus sv. Josefa za svůj
druhý domov již dříve. „Mám to tu velice rád, užívám si práci
s lidmi, kteří tu žijí, a společně tvoříme jednu velikou rodinu.
Vytváříme zde mírumilovné prostředí a to samo o sobě pomáhá
léčit mnoho našich problémů.“
(Pokračování na str. 3)

Otec David Vincent Jeyaraj

(Dokončení ze str. 2)
Pandemie nového typu koronaviru pronikla do života po celém
světě a ne jinak tomu bylo i v Bhilai Pahari. Nemocnice byla vládou určena za nemocnici, která měla pečovat pouze o pacienty
s Covid-19. Nařízení, které ze dne na den změnilo denní rutinu
mnoha lidí, přineslo stres a napětí mezi lidmi. „Když se ohlédnu za
uplynulými měsíci, tak mohu s hrdostí prohlásit, že jsme to zvládli.
Každý, kdo k nám přišel, byl vyléčen a vrátil se ke své rodině.“

Na konci října se situaci v Bhilai Pahari postupně mění a opět
mohou léčit i „své“ pacienty. „Dodržujeme přísná hygienická
opatření, změnili jsme způsob kontaktu s pacientem. Pokud to
jde, tak první kontakt máme pomocí telefonu a až potom se domlouvá výjezd lékaře, nebo příjez pacienta.“ Ačkoli se v letošním
roce těžko něco předvídá a plánuje, otec David by rád uspořádal
sérii osvětových kempů a setkání s názvem: „Prevence je lepší,
než léčba“. Mezi další cíle mimo jiné patří pořízení alespoň jedné
plicní ventilace a zřízení kvalitní jednotky intenzivní péče.

Pomoc v době pandemie:

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

V době, kdy se většina světa zmítá ve druhé vlně pandemie
Covid-19 není možné strkat hlavu do písku a tvářit se, že se
nás to netýká.
Jak onemocnění samotné, tak snahy jednotlivých vlád a s nimi
spojená omezení se promítají do všech zákoutí našich životů.
Zpravidla platí, že nejvíce bývají zasaženi ti nejslabší, ať už jsou
to lidé chudí, nemocní nebo ti, kteří mají nějaké zdravotní postižení. I proto jsme se letos rozhodli z našeho rezervního fondu podpořit pomoc zaměřenou na zmírňování útrap spojených
s dopady celosvětové pandemie.
Veliké díky patří především vám, našim dárcům, protože nám
v těchto neklidných časech přispíváte vedle podpory pro léčbu
malomocenství i na zmírňování útrap spojených s Covid-19.
Nemocní pomáhají potřebným
V zemích jakými jsou Kolumbie a Indie je skoro nemožné žádat
o sociální dávky a podporu. A v době, kdy je lidem nakázáno
zůstat doma, ztratíte možnost získávat obživu svou prací.
Projekt byl zaměřen na deset různých okresů a pomoc byla
poskytnuta přibližně 280 rodinám.
Vedle samotné pomoci potřebným bylo nedílnou součástí
projektu i zapojení již vyléčených osob z malomocenství (přesto
s tělesným postižením) a tím pomáhat bořit zdi stigmatizace.
Tito komunitní lídři mají za úkol vyhledávat především ty, kteří
se vedle lepry a tuberkulózy musí potýkat s nedostatkem prostředků na pořízení základních potravin.
Jednotlivým rodinám byly předávány balíčky dezinfekčních
prostředků a především potravin, konkrétně: cereálie, fazole,
čočku, rýži, těstoviny, kukuřici, mouku, mléko v prášku, kávu,
sůl, cukr, olej a potraviny s obsahem proteinu.

Dodržovat bezpočnostní opatření bylo nutné za všech okolností.

Matka Gladis koordinovala rozdávání „pohotovostních“ balíčků
v oblasti Sincelejo.

Výzva Radia Proglas:
# Rybu neutopíš!
Proglas v novém
V LL si velice dobře uvědomujeme, že jen díky dobré spolupráci
můžeme pomáhat ostatním. Již mnoho let nás podporuje Radio
Proglas tím, že nám umožňuje informovat širokou veřejnost
o naší práci. I proto rádi předáváme dál jeho výzvu:
„V prosinci 2020 oslavíme 25 let. Celou dobu vysíláme pro své
posluchače bez reklam a vyrostli jsme asi pětinásobně. Proto
na nové adrese budujeme moderní studia s kvalitním redakčním
zázemím, koncertním prostorem pro živé přenosy a dalšími výhodami, které oceníte nejen při našem vysílání.“
Více informací: ZDE 

Pouhých
DVĚ STĚ KORUN
může člověku
změnit život!
Náklady na léčbu
malomocenství
v raném stádiu
představují přibližně

me
tav
Zas pru!
le

200 korun.
Základní
léčba pacienta
s tuberkulózou
stojí přibližně

1400 korun.
NEBOJME SE
POMÁHAT!

Konto LL:
2400259272/2010
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Pomozte nám šetřit
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.

Informace o zpracování
osobních údajů
Likvidace lepry posílá na adresy svých dárců tento časopis Misionář
malomocných, aby s nimi mohla jeho prostřednictvím 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.

Likvidace lepry
Josefská 43/4, 118 00 Praha 1
č. účtu: u FIO banky
2400259272/2010
Váš variabilní symbol naleznete
na listu s adresou.
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