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Milí přátelé Jižního Súdánu, 
dovolte, abychom vás s radostí a vděčností in-
formovali, že služba na podporu jihosúdánské 
církve nabírá nový dech a otevírá další kapitolu.  

Od letošního září je projekt zastřešován no-
vě založenou neziskovou organizací Spolek pro 
Jižní Súdán. Představenstvo sdružení ISACHAR, 
sdružující především severočeské sbory, které 
práci v Jižním Súdánu zahájilo, projekt v půli října 
slavnostně a s požehnáním předalo novému sub-
jektu a vyslovilo mu svou důvěru a podporu. Vy-
vrcholilo tím delší období hledání dalšího směru 
a především stylu práce, neboť bylo stále zřej-
mější, že služba v Jižním Súdánu přerůstá hranice 
severočeského regionu a žádá si v jistém smyslu 
postavení na vlastní nohy.   

Současně byli novému spolku předány 
všechny finanční prostředky, vybrané na ji-
hosúdánský projekt a ISACHAR vyzývá své členy 
a příznivce, aby tuto práci nadále podporovali 
a své případné dary směrovali novému spolku. 
V jeho čele stojí tříčlenná rada. Předsedou spolku 
je Ing. Rostislav Staněk, kazatel CB v České Tře-
bové, místopředsedou MUDr. Vít Šmajstrla, lékař 
z Ostravy a starší tamního KS, třetím členem rady 
Rostislav Heczko (CB Elim Písek). Jsme vděčni 
ISACHARU za zakladatelskou a pionýrskou práci 
v Jižním Súdánu, chceme na ní vědomě navazo-
vat a s ISACHAREM dále spolupracovat, udržovat 
s ním úzké vztahy a být jemu i celé české církvi 
při tomto díle vykazatelnými.  
 

Situace v zemi  
Bezpečnostní situace v Jižním Súdánu je na-

dále komplikovaná. Po náročných jednáních ne-
dávno podepsal prezident Salva Kiir mírovou 
smlouvu s vůdcem rebelů a bývalým viceprezi-
dentem Riekem Macharem. Smlouva má ukončit 
více než rok táhnoucí se politický a vojenský kon-
flikt mezi kmenem Dinků a kmenem Nuerů, který 
způsobil rozvrat zvláště v severních státech 
Jonglei, Unity a Upper Nile.  Mimo své domovy 
stále zůstávají miliony lidí, částečně pod ochra-
nou jednotek OSN. Jižní Súdán jako celek je kon-
fliktem hospodářsky vyčerpán a politicky ochro-
men, nicméně pokud jde o každodenní všední 
život, v jižním státě Eastern Equatoria, kde pracu-
jeme, je situace relativně klidná a bezpečná.  

O tom nás ujišťuje také náš dlouholetý přítel, 
episkopální biskup Bernard z Toritu. Rosťa Sta-
něk se s ním sešel na dva dny během října 
v Kampale, hlavním městě Ugandy. Setkání bylo 
velmi přátelské a produktivní. Probrali všechny 
letošní organizační změny, Rosťa předal kufr 
s léky pro kliniku v Ofirice a s dárky pro děti ze 
sirotčince v Toritu, předal také peníze na platy tří 
služebníků podporovaných dárci z ČR, a pak se 
většinu času věnovali plánování další spolupráce. 
Ústřední vizí je založení stálého centra pro biblic-
ké vzdělávání. Krůček po krůčku k tomu směřu-
jeme při každé výpravě.  

 

Plánujeme další výpravu 
Letní výpravu se letos nepodařilo uskutečnit. 

Chystáme se však do Jižního Súdánu v lednu 2016 
(31.12. - 23.1.2016). V týmu je nás sedm: Rosťa 
Staněk, Vít Šmajstrla, Pavel Fér, Rosťa Heczko, 
Vlastík Chráska, Magda Švábová a Lucie Zagoro-
vá. Představení týmu naleznete na další straně.  

Poslední dva roky jsme z bezpečnostních dů-
vodů cestovali přes Ugandu, což bylo dražší, delší 
a únavnější, teď už můžeme letět přímo do Juby.  
Během tří týdnů chceme navštívit Torit, Mag-
wi a Nimule. Na všech místech máme vyučovat 
vedoucí služebníky církví a učitele nedělních škol. 
Chceme také na několik dní navštívit a povzbudit 
sbor založený v kmeni Ofirika. Plánujeme promí-
tání filmu Ježíš (techniku vezeme s sebou). Cílem 
je i návštěva Amee, kde  na místě opuštěného 
tábora OSN pro uprchlíky zhodnotíme možnost 
výstavby vzdělávacího centra. Také  předáme 
dárky sirotkům a zdravotní materiál do námi 
podporovaného zdravotního střediska v Ofirice. 
Povezeme i na míru udělanou protézu pro Isaaca, 
náčelníka jednoho klanu Dinků v Nimule, který ve 
válce přišel o nohu. Zkontrolujeme také práci slu-
žebníků, podporovaných českými dárci, příp. jim 
předáme peníze na další období. Těšíme se, že 
utužíme stará přátelství a navážeme nová, že 
nasbíráme nové zkušenosti. Budeme se modlit 
a hledat Boží vůli pro další období.  

V tom všem se svěřujeme dobrotivé ruce 
Hospodina, aby se evangelium Ježíše Krista šířilo 
mezi kmeny Jižního Súdánu ke spáse ztracených, 
k růstu a budování Kristovy církve a ke slávě Boží. 
Díky, že jste v tom bok po boku s námi.   
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Rostislav Staněk (52 let, CB Česká Třebová) 
     Afrika mě chytla za srdce už před 11 lety. Na-
před Uganda a v posledních letech Jižní Súdán. 
Tam se chystám potřetí, tentokrát v nové roli se 
zodpovědností za celý tým. Mám z toho respekt, 
ale těším se na to, zvlášť v této sestavě. Pokaždé, 
když cestuji do Afriky, chci dát to nejlepší a záro-
veň se chci učit. Tak i teď.  Moc si přeji, aby to byl 
dobrý restart celé služby s dlouhodobým pokra-
čováním. I za to se modlím. 
 

Vít Šmajstrla (54 let, KS Ostrava)  
     Do Jižního Súdánu poletím počtvrté. Na pro-
jektu mě stále nejvíce přitahuje, že nejde 
o primárně charitativní práci (ta také probíhá, ale 
jaksi mimochodem), ale že hlavní vizí stále zůstá-
vá pomoc místní církvi při vzdělávání služebníků. 
To mi připadá velmi smysluplné a pro českou 
církev přiměřené, vždyť církev u nás není zvlášť 
bohatá ani silná, ale jakési „písmáctví“ je v ní 
stále zakořeněno. Považme jen, kolik máme kva-
litních biblických překladů! Ačkoliv to zní fantas-
ticky, mám stále naději, že by se českým církvím 
v Amee opravdu mohlo podařit vybudovat pro 
místní pastory a sborové služebníky vzdělávací 
centrum a že by tam čeští křesťané mohli jezdit 
učit. Nyní budeme v Africe v období sucha, což 
na jedné straně usnadňuje cestování, na druhé 
straně to ztěžuje aklimatizaci, kdy přijíždíme 
z naší zimy do největšího vedra. Jen mě trochu 
mrzí, že biskup Bernard nechce z bezpečnostních 
důvodů dovolit návštěvu vzdálenějších míst, kde 
jsme navázali v minulosti přátelské vztahy. Velmi 
stojíme o vaši modlitební podporu! 
 

Lucie Zagorová (36 let, CB Český Těšín) 
     O službě v Jižním Súdánu jsem poprvé slyšela 
někdy v květnu, když o tom Rosťa Staněk vyprá-
věl ve sboru, kde jsem zrovna byla na návštěvě. 
Jeho svědectví a vyprávění o tom, co se děje 
v Jižním Súdánu se mě hluboce dotklo. Netušila 
jsem, že o pár měsíců později budu mít příležitost 
se připojit k týmu a vyrazit. Je to pro mě velká 
výzva a s bázní očekávám na to, jak si Pán Bůh 
celý náš tým použije a zároveň jak bude promě-
ňovat i můj život skrze tuto zkušenost.   
 

Pavel Fér (55 let, CB Husinec) 
     Silně mě oslovila prosba biskupa Bernarda. 
Nežádal o peníze a hmotné dary v jejich veliké 

nouzi, ale pomoc s vyučováním pastorů. Myslel 
jsem si, že to není nic pro mně. Ale když jsem 
viděl, že se moc služebníků nehrne a že i má po-
moc by mohla být k užitku, nemohl jsem zůstat 
stranou. 
 

Magdalena Švábová (26 let, CB Nové Město 
nad Metují) 
     Mám vystudovanou sociální práci. Po škole mě 
zavolal Bůh do roční služby dětem ve slumu 
v Jihoafrické republice. Afrika mě tak uchvátila, 
že se do ní toužím vracet stále znovu. Další příle-
žitost jsem využila následující rok, kdy jsem byla 
členem měsíčního výjezdu do Etiopie. Afrika je mi 
blízká jako druhý domov a tak se tam vlastně 
vracím domů. Jistě to bude v mnohém jiné než 
moje předešlé zkušenosti. Ale těším se na to, jak 
se mi Afrika nově ukáže. Věřím, že Bůh má pro 
mě při této cestě připravený svůj úkol. 
 

Vlastimil Chráska (48 let, CB Náchod)  
     Do Afriky se chystám již po sedmé. Doposud 
jsem opakovaně pomáhal v Ugandě, kde jsem se 
spolupodílel na zajištění zdroje pitné vody pro 
školu Butega v Mityaně. Stavěli jsme vodovod ze 
studny a instalovali sluneční elektrárnu jako zdroj 
energie pro pohon čerpadla. Do Jižního Súdánu 
se chystám, protože bych rád poznal nové pro-
středí, nové lidi a zažil i něco náročnějšího. 
Nejsem tím, který umí vyučovat, ale spíše tím, 
kdo může nějak prakticky, třeba technicky, po-
moci. Beru to jako další část Boží školy, vím, že 
Bůh někdy dává příležitosti k růstu, i skrze lekce, 
které nejsou snadné. A tak se těším, co má pro 
mne Pán Bůh připraveno. A s důvěrou v Boží 
ochranu a vedení se rád připojuji k této výpravě. 
 

Rostislav Heczko (37 let, CB Elim Písek) 
     Pocházím z Českého Těšína, kde jsem vyrůstal 
a žil, než jsem se oženil a odstěhoval do Písku. Do 
Církve Bratrské jsem začal chodit v dorostovém 
věku, kde jsem také poprvé rozhodl pro život 
s Kristem. Pak nastalo období, kdy jsem naprosto 
odešel od Krista a žil ve tmě. Poznal jsem, co to 
je svázanost hříchem. Kristus mě ale nenechal 
a zachránil mi život pozemský i ten věčný. Nikdy 
jsem si nemyslel, že mě Kristus povolá do služby 
v Jižním Súdánu. Přesto se to stalo a já s bázní 
před touto zemí a službou odpovídám Bohu jako 
Izajáš: Hle, zde jsem, pošli mě.  
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KKOONNTTAAKKTTYY  PPRROO  SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCII  ::  
  

Spolek pro Jižní Súdán, z.s. 
 

IČO: 04392213 
Třebovická 5114/106, 722 00 Ostrava 
 
tel: 602 323 941 
email: rostislav.stanek@cb.cz 
 
Aktuální informace o projektu                             
a modlitební náměty naleznete na blogu: 
http://jiznisudan.blogspot.cz 
 

bankovní spojení: 272583385/0300 
 

Účet sdružení ISACHAR pro službu v Jižním 
Súdánu (78-7002590237/0100) je dosud stále 
funkční, takže vaše případné dary budou pře-
dány nově zřízenému spolku, výhledově však 
bude vhodnější využívat jen nový účet. 

 

 
 

Spolek pro Jižní Súdán je dobrovolným, ne-
vládním, neziskovým spolkem občanů, kteří 
se v něm spolčili s cílem podpořit 
a realizovat duchovní a humanitární pomoc 
lidem v zahraničí i v České republice, zejmé-
na pak v Jižním Súdánu, a to v souladu s bib-
lickými principy, jejichž dokonalým vzorem je 
učení a život Ježíše Krista. K naším cílům 
patří zejména vzdělávací činnost, humani-
tární činnost a komunitní rozvoj, podpora 
rodiny a kultivace mezilidských vztahů, prá-
ce s mládeží.  

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JJaakk  ppoommooccii??  
  Modlete se! Za ochranu našeho týmu 
a Boží požehnání pro naši práci. Za pokoj 
v Jižním Súdánu, smíření a obnovu po ne-
dávných nepokojích. Aby nám Bůh otevřel 
dveře a naše služba byla tamním bratřím 
vítaná (Řím 15,11). 

 Zvažte, zda vy osobně, vaše skupina či sbor 
se nemůžete oossoobbnněě  zzaappoojjiitt  ddoo  ttééttoo  sslluužžbbyy.  

  Pomozte nám vyslat do terénu ddaallššíí  mmiissii--

oonnáářřee  aa  uuččiitteellee!  

 Uvažte možnou pravidelnou či jednorázo-
vou ffiinnaannččnníí  ppooddppoorruu některé části projektu.  

 SSttaaňňttee  ssee  ppřříítteelleemm  JJiižžnnííhhoo  SSúúddáánnuu.. Pomoz-
te nám ššíířřiitt  pprraavvddiivvéé  iinnffoorrmmaaccee  oo  JJiižžnníímm  

SSúúddáánnuu i o práci Spolku pro Jižní Súdán, aby 
se dostaly k těm, které by mohly zaujmout.  

 Pomozte uspořádat ffiinnaannččnníí  ssbbíírrkkuu  ččii  mmii--

ssiijjnníí  bbaazzaarr  vvee  pprroossppěěcchh  ssiirroottččiinnccee v Toritu.  

 Možná by děti z vaší školní třídy, nedělní 
besídky či dětského klubu rády navázaly 

ppaarrttnneerrssttvvíí  ssee  šškkoolloouu  ččii  ssiirroottččiinncceemm  vv  TToorriittuu.  

 PPoozzvvěěttee  nnaaššeehhoo  zzáássttuuppccee  kk  pprreesseennttaaccii  pprroo--

jjeekkttuu!! Rádi přijedeme k vám, představíme 
projekt, zodpovíme dotazy, navážeme osob-
ní spolupráci. Je možno domluvit kázání či 
vyučování na téma misie či třeba diskusní 
setkání o situaci v Jižním Súdánu a možnos-
tech pomoci a spolupráce. 

 Pomozte zorganizovat ve vašem městě 

vvýýssttaavvuu  pprrooffeessiioonnáállnníícchh  ffoottooggrraaffiiíí  JJaarroossllaavvaa  

ŠŠmmaahheellaa  zz  JJiižžnnííhhoo  SSúúddáánnuu. Soubor několika 
desítek velkoformátových zapaspartovaných 
fotografií (70 x 100 mm), dokumentující život 
v zemi, je možno zapůjčit k vystavení ve 
vhodných prostorách.  

 

 

Kostel a obytné chýše v Toritu 
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