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Milí přátelé Jižního Súdánu, 
 
zasíláme další zpravodaj s aktuálními informace-
mi z nejmladšího státu světa. 

Jak jistě víte, Jižní Súdán prochází v současné 
době dalším těžkým obdobím. Před rokem pro-
pukly nepokoje, (opět způsobené politickým 
a kmenovým nepřátelstvím mezi prezidentem 
S. Kiirem a bývalým viceprezidentem Macharem) 
a situace se doposud zcela nezklidnila. Machar 
uprchl ze země, ale situace je zmatená a nepře-
hledná. Vláda nemá zemi pod kontrolou, všude 
se potulují ozbrojení rebelové a téměř milión lidí 
uprchl ze svých domovů, většina z nich do zahra-
ničí (nejvíce do Ugandy, Keni a Etiopie, ale přes 
dvě stě tisíc lidí uprchlo dokonce i do Súdánu na 
severu, tedy do země, na které si před pěti lety 
vydobyli nezávislost). Bylo vyjednáno rozmístění 
dalších „modrých přileb“ z okolních afrických 
zemí, ale jejich rozmisťování vázne a efekt není 
velký. 

Aktuality sledujeme v médiích (aktuální zprávy 
z Jižního Súdánu v angličtině je možno sledovat 
např. na https://radiotamazuj.org/) i od našich 
přátel, se kterými jsme v emailovém kontaktu. 
Museli jsme si osvojit pro nás nová, ale pro místní 
běžná slova, jako např. looting, tedy rabování.  
V životě běžných lidí se nepokoje projevují hlavně 
blokádou silnic, což znemožňuje nejen cestování, 
ale i zásobování a žene ceny zboží na tržnicích 
nahoru. Biskup Bernard se z pověření vlády snažil 
s rebely vyjednat otevření silnic, ale nebyl úspěš-
ný. Každá cesta znamená riziko přepadení, záru-
kou bezpečí není ani ozbrojený vojenský dopro-
vod. Lidé ve městech včetně „našich“ sirotků 
nejsou v zásobování zcela soběstační a obstarání 
jídla je pro ně obtížné.  

Neprůjezdné silnice znemožnily i plánovanou 
podzimní návštěvu Bernarda a jeho manželky 
Susan v ČR. Zvažovali jsme i jejich přepravu do 
Ugandy malým letadlem, ale nechtějí v nejisté 
situaci opustit svůj sbor a sirotky.  

Situace našich milých bratrů a sester v Toritu 
je špatná. Dětí v sirotčinci přibývá, je jich již 29 
(ve věku 6-16 let). Diecéze v Toritu si dokonce 
musela nějaké peníze vypůjčit, aby nakoupila 
potraviny pro své hladovějící členy. Před pár týd-
ny se podařilo otevřít bankovní účet v Ugandě, 
na který jsme obratem poslali peníze, které snad 

bude možné v Ugandě vybrat a přes hraniční 
město Nimule převést do Toritu. Dosud nebyl 
převod peněz do Jižního Súdánu vůbec možný.  

Co se zatím dařilo, bylo zaslání balíků se zdra-
votním materiálem „našim“ milým ugandským 
misionářům Jonášovi a Joan v Ofirice. Balíky posí-
láme do Ugandy, odkud se Jonášovi dařilo je 
nechat přepravit do Toritu a pak do Ofiriky. Po-
slali jsme doposud kolem sta kilogramů materiá-
lu. Balíky dorazily poničené a potrhané, ale obsah 
byl v pořádku. Na zkoušku jsme poslali i pětadva-
cetikilový balík s jídlem a drobnými dary pro 
sirotky, který také dorazil. 

 
 

 

Zdravotní středisko v Ofirice tak díky lékům 
z ČR dobře funguje a vyhledávají v něm pomoc 
lidé ze široka daleka. Jak se situace v oblasti 
zhoršuje, stává se „české“ zdravotní středisko 
jedním z mála fungujících zdravotních zařízení 
v oblasti. Mladí manželé si počínají statečně, za-
ložili si políčka, takže jsou potravinově soběs-
tačnější. Přestože prodělali zranění po několika 
pádech na motorce, a přestože jejich rodina 
z Ugandy je od další práce v Jižním Súdánu zrazu-
je, ve službě statečně pokračují. Joan ošetřuje 
nemocné, Jonáš pracuje na založení sboru. Stav-
ba školy (Jonáš je původně učitel) zatím nepo-
kračuje. Do vesnice opakovaně přišli ozbrojení 
rebelové, nechali se ošetřit a vesničanům neublí-
žili. Přítomnost zdravotního střediska tak určitým 
způsobem chrání i vesnice v okolí.  

Jednou večer dorazila sms od Jonáše: „Pro-
sím, jděte na kolena, do vesnice přišli ozbrojení 
muži, neznáme jejich úmysly.“ Prožili jsme ne-
klidnou noc, protože rabování vesnic včetně zabí-
jení a znásilňování je naprosto reálnou hrozbou. 
Rebelů nakonec byla stovka, ale nechali se jen 
ošetřit a vesničany nechali na pokoji. 

 Jeden z balíků, které letos na podzim  
putovaly poštou z Ostravy do Ugandy  
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 Máme připravené také balíky s věcmi, o které 
nás místní žádali: zdravotní materiál, anglické 
Bible, projektor pro promítání evangelizačních 
filmů, fotbalové dresy pro sirotky a dalšími dárky. 
Pošleme je hned, jak to bude možné. Zatím jsme 
další zásilky na Bernardovu radu odložili, protože 
riziko při transportu z Ugandy je příliš velké. 

V kontaktu s našimi přáteli zůstáváme hlavně 
přes emaily. Bernard má satelitní připojení a so-
lární panely, které využívá i Solomon. Jonáš má 
na kopci za vesnicí mobilní signál. Telefonovat je 
možné, ale je to velmi neefektivní - většinou je 
špatně rozumět a cena volání od nás je enormní 
(100 Kč/min). Chtěli bychom být v kontaktu 
s našimi studenty z lednové výpravy, posílat jim 
pomocí SMS vyučování a biblické verše, povzbu-
zovat je  (máme asi to mobilních kontaktů). Zasí-
lání  SMS do Jižního Súdánu nefunguje u žádné-
ho z našich operátorů. Nyní se zdá, že  by šly 
odesílat SMS od jednoho operátora z Polska. 
O vývoji v této oblasti vás budeme informovat. 

Uvítáme vaši zkušenost, radu či pomoc!  
Chceme rovněž pravidelněji aktualizovat naši 

webovou stránku, také zde bychom velmi přiví-
tali vaši pomoc.  

Naši plánovanou lednovou výpravu jsme 
z bezpečnostních důvodů museli zrušit. Plány na 
cestu obnovíme, jakmile se situace v zemi zlepší. 
Zatím zůstáváme v kontaktu na dálku, snažíme 
se o vzdálenou podporu a pomoc a modlíme se.  
 

V říjnu jsme odeslali peníze na tyto potřeby:  
 plat na 2. pololetí pro sestru Joan v Ofirice 

(hradí středisko BORMED z Ostravy); 
 plat Jonáše, jejího manžela, misionáře, učite-

le (hrazeno sborem CB Praha - Šeberov); 
 plat Williama, asistenta biskupa Bernarda 

(placeno naším spolkem); 
 dar 1000 USD na léky a zdravotní materiál 

pro středisko v Ofirice; 
 dar 1000 USD Toritské diecézi ECS na jídlo 

a oblečení pro sirotky a chudé členy sboru. 
 

Připravil Vít Šmajstrla 

PÍSEŇ O MÍRU 
 

Třináctiletý Angelo Peter se narodil slepý, o rodi-
če přišel v bojích v roce 2013. Rodina si myslela, 
že desetiletý kluk je jen přítěží, tak jej vyhodila na 
ulici. Lidé z církve se jej ujali, dostal se do sirot-
čince v Toritu a za-
čal chodit do školy. 
Tu zvládá poslou-
cháním a odpovídá-
ním na zkušební 
otázky. Nyní je ve 
čtvrté třídě. Angelo 
složil báseň o míru, 
která se stala velmi populární, neboť svým pro-
stinkým textem vyjadřuje stále nenaplněnou 
touhu místních po pokoji a míru. Angelo ji recito-
val v Toritu na oslavách dne OSN, přednášel ji i ve 
vysílání místní radiové stanice. Mnozí při posle-
chu plakali.   

 

PEACE, PEACE, PEACE  
WHERE ARE YOU? 
SINCE I WAS BORN I NEVER SAW YOU; 
DEAR PEACE, HONOURABLE PEACE 
WHEN WILL I SEE YOU ? 
MY MOTHER NEVER SAW YOU,  
MY FATHER NEVER ENJOYED YOU 
PEACE WHEN WILL SOUTH SUDAN EXPERIENCE YOU  
WHEN EASTERN EQUATORIA MEET YOU, 
CHILDREN ARE BORN THEY ONLY MEET WAR 
KILLING, LOTTING AND ROBBING, 
RAPING IS THE GAME OF THE DAY 
PEACE WILL I SEE YOU?   
DEAR, WILL ORPHANS MEET YOU? 
 
   *     *     * 
 

MÍR, MÍR, MÍR 
Kde jsi, pokoji?  
Co jsem na světě, tak jsem tě neviděl. 
Drahý pokoji, vzácný míre, kdy tě uvidím? 
Moje matka tě nikdy nezahlédla,  
můj otec se z tebe netěšil, 
kdy se tě Jižní Súdán dočká? 
Kdy tě Východní Equatorie konečně zakusí? 
Děti, sotva se narodí, všude jen válka, 
zabíjení, plenění a rabování.  
Znásilňování je hrátkou těchto dní. 
Míre, kdy tě uvidím? 
Dočkají se tě sirotci z Toritu? 

Potraviny nakoupené diecézí v Toritu  
také díky pomoci z České republiky  

Angelo  přednáší báseň  
v místním rozhlase  

Se Salomonem při oslavách  
na Freedom Square v Toritu 
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Dva švagři, koza a náčelník Sebit 
 

Při jednom z pobytů v Jižním Súdánu se odehrála 
tato příhoda. Na cestě mezi vesnicemi Tabwor 
a Ramorok jsme potkali skupinu mužů. Jeden 
z nich měl zkrvavenou ránu na hlavě. Skupinu 
vedl Sebit, náčelník kmene Ofirika. Přišli do ves-
nice útočníka a Sebit incident vyšetřil.  

Stalo se to takto: dva švagři se opili, porvali 
a jeden druhému přitom rozbil hlavu. Útočník se 
přiznal. Poté daroval kozu, kterou zabili, upekli, 
a na usmířenou spolu snědli. To mě zaujalo: Lidé 
kmene Ofirika, bez Bible a bez psaných zákonů, 
mají i tak své nepsané zákony, jak jim dává svě-
domí. A vědí, co je to vina, viník, trest, ale i při-
znání, oběť, odpuštění a smíření. Když jsem jim 
pak vyprávěl o Ježíši a už jsem se blížil ke Golgo-
tě, vždycky jsem to vzal přes příběh těch dvou 
švagrů a kozy obětované na usmířenou. A bylo 
vidět, že tomu rozumí. Totiž, že Ježíš je Beránek 
Boží obětovaný pro naše smíření s Bohem i pro 
naše smíření s lidmi.  

V Bibli také čteme, 
že Ježíš byl nejen 
smírčí obětí, ale také 
prostředníkem smíře-
ní. „Je totiž jeden Bůh 
a jeden prostředník 
mezi Bohem a lidmi, 
člověk Kristus Ježíš.“ 
(1. Timoteovi 2,5). 

Podívejme se blíže 
na roli prostředníka a její význam. Na příběhu 
těch dvou švagrů mě zaujala role náčelníka Sebi-
ta, jakožto prostředníka při řešení konfliktu. 
V africké kultuře je mediace častý a osvědčený 
způsob pro urovnání sporů. Velmi pěkně o tom 
píše Duane Elmer v knize „Cross-Cultural Con-
flict“ (InterVarsity Press, Illinois, 1993). V naší 
západní kultuře považujeme za přednost, když 

jsme si schopni věci „vyříkat z očí do očí“ a řešit 
je „s otevřeným hledím“. Ne tak to mají kultury 
tzv. dvoutřetinového světa.  U nich si vysoce cení 
osobní cti, a proto při řešení konfliktů volí takové 
způsoby, při kterých jedna či druhá strana „ne-
ztratí tvář“, čili nebude znevážena. A jedním 
z takových způsobů je mediace, zprostředkování. 
Obě strany konfliktu se obrátí na třetí osobu, na 
někoho, kdo má u obou respekt a autoritu, koho 
oba považují za nestranného a objektivního. Pro-
středník nemá jen roli toho, kdo vyjednává, do-
mlouvá, zklidňuje,… ale mnohem pozitivněji, je 
to také ten, kdo pomáhá ke skutečnému smíření, 
obnově vztahu a potvrzení sounáležitosti v rámci 
komunity.  

V Jižním Súdánu se mi opakovaně stává, že za 
mnou někdo přijde a stěžuje si na někoho jiného. 
Až mi to mnohdy bylo nepříjemné, a už jsem byl 
v pokušení je obviňovat z toho, že pomlouvají. 
I náčelník Sebit si přišel stěžovat a moc jsem ne-
chápal, proč s tím jde zrovna za mnou. Když jsem 
si ale přečetl knížku „Cross-Cultural Conflict“ 
a v mysli jsem si přehrál ty rozhovory – kdo, 
o kom a co mi vlastně říkal – najednou jsem je 
začal vidět v jiném světle. Došlo mi, že se na mě 
obraceli jako na prostředníka a očekávali, že se 
správně zhostím této role. To jsem ovšem nevě-
děl a zřejmě jsem je tím zklamal… I to je důvod, 
proč bych se tam rád vracel a poučen z chyb 
sloužil lépe.  

V novém světle také můžeme rozumět roli, do 
které se dostávají naši tamní přátelé, biskup Ber-
nard Oringa a Peter Leiwat, když je během sou-
časného nepřehledného konfliktu v zemi často 
pověřují vyjednáváním v roli prostředníků mezi 
znepřátelenými stranami. Modleme se za ně. 

 

Rosťa Staněk 
 

   
„Misie je vděčnost za Golgotu.“ 
 

Ernst Jakob Christoffel (1876 – 1955),                          
misionář a zakladatel sirotčinců v Turecku a Íránu 

 

Zraněný švagr v Ofirice  

Joan a Jonas před zdravotním 
 Střediskem v Ofirice  

Uprchlický tábor při misi OSN  
v jihosúdánském hlavním městě Jubě 
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 Spolek pro Jižní Súdán 
 

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 
 

 
 

Spolek pro Jižní Súdán je dobrovolným, ne-
vládním, neziskovým spolkem občanů, kteří 
se v něm sdružili s cílem podpořit a reali-
zovat duchovní a humanitární pomoc lidem 
v zahraničí i v České republice, zejména pak 
v Jižním Súdánu, a to v souladu s biblickými 
principy, jejichž dokonalým vzorem je učení 
a život Ježíše Krista. K našim cílům patří 
zejména vzdělávací a humanitární činnost,  
komunitní rozvoj, podpora rodiny a kultivace 
mezilidských vztahů, práce s mládeží.  
PPoozzvvěěttee  nnaaššeehhoo  zzáássttuuppccee  kk  pprreesseennttaaccii  pprroo--
jjeekkttuu!! Rádi přijedeme, představíme projekt, 
zodpovíme dotazy, navážeme osobní spolu-
práci. Je možno domluvit kázání či vyučování 
na téma misie či třeba diskusní setkání 
o situaci v Jižním Súdánu a možnostech   
pomoci a spolupráce. 
 
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Možnosti podpory projektu: 
 
o přímluvné modlitby; 
o pořádání přednášek a besed o práci v Jižním 

Súdánu ve sborech, na školách, v knihovnách 
i jinde; 

o shromažďování anglických Biblí a biblické 
literatury, studijních materiálů a materiálů 
pro nedělní školy; 

o pomoc při zasílání balíků s podporou pro 
sirotčinec v Toritu i pro kliniku v Ofirice; 

o pomoc se zprovozněním sms komunikace se 
studenty, pomoc se správou webové stránky;  

o účast v příštím výjezdu (dosud nemá datum, 
nicméně věříme v obnovení míru a připravu-
jeme vyučování vedoucích sborů, vedoucích 
mládeže, promítání filmu Ježíš); 

o vyhledávání a oslovování možných dárců 
a sponzorů; 

o zapojení do práce Spolku pro Jižní Súdán. 
  
Aktuální oblasti služby (a variabilní symboly                           
pro finanční dary na jejich podporu):  
  

001   náklady projektu obecně 
102   studijní materiály, anglické Bible 
404  mzda Williama, asistenta biskupa 
501   holistická misie v Ofirice obecně 
502  Joan, zdravotní sestra 
503  Jonáš, její manžel, učitel a evangelista 
504  projektor pro Ofiriku 
601  služba biskupa Bernarda 
602  jídlo a oblečení pro chudé členy církve v Toritu 
a pro sirotky 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 Kostel a obytné chýše v Toritu 


