
 

 

 

 

 

SPOLEK PRO 
 
Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu,

dovolujeme si vám zaslat další zpravodaj 
s čerstvými informacemi z nejmladšího státu 
světa. 
 
Co je nového v Jižním Súdánu

V posledních dnech si o Jižním Súdánu můž
te opět přečíst na prvních stránkách běžných 
médií – v zemi byl oficiálně potvrzen hladomor. 

Podle informací, které čerpáme hlavně 
z webu jihosúdánského rádia Tamazuj a ze serv
su BBC a ČTK, je situace v zemi stále nepřehle
ná, celkově se spíše zhoršuje. Boje mezi armádou 
prezidenta S. Kiira (SPLM – Sudan People's Lib
ration Movement) a SPLM-IO (In Opposition), 
která podporuje bývalého víceprezidenta Rieka 
Machara, místy stále propukají. Machar uprchl ze 
země. Africká unie se snaží napomoci zklidnění 
situace zprostředkováním vyjednávání a též v
sláním dalších jednotek afrických „m
leb“. Prezident rozmístění mírových jednotek 
spíše zdržuje a i jiné kroky, které podniká, jsou 
pro nás často nesrozumitelné. Snaha o depolit
zaci armády (a nábor nikoliv podle kmenové př
slušnosti) není zřejmě příliš úspěšný. 

Uvádíme příklad nejčerstvějších
povzbudivých zpráv z posledních dnů: 
 

Jižní Súdán čelí hladomoru  
Více než 100.000 obyvatel dvou okresů Jižního 

Súdánu trpí hladomorem. Problém se může rozš
řit, hlad hrozí milionům lidí. Země 
tým konfliktem a související hospodářskou krizí. 

Vláda prezidenta Salva Kiira blokuje dodávky 
potravinové pomoci do některých oblastí, upozo
ňují představitelé OSN. "Tento hladomor způsobili 
lidé," sdělil ředitel Světového potravinového pr
gramu (WFP) v Jižním Súdánu Joyce Luma. "Naše 
nejhorší obavy se naplnily," řekl ředitel Organizace 
OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v Jižním Súd
nu Serge Tissot. 

Vážnému nedostatku potravin a riziku smrti 
může v nadcházejících měsících čelit až polovina 
z celkového počtu zhruba 11 milionů obyvatel z
mě. Těžce podvyživených a v ohrožení života je 
i přes 250.000 dětí. (Podle ČTK; 20.2.2017
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Jižního Súdánu, 
dovolujeme si vám zaslat další zpravodaj 

nejmladšího státu 

Jižním Súdánu 
posledních dnech si o Jižním Súdánu může-

te opět přečíst na prvních stránkách běžných 
tvrzen hladomor.  

Podle informací, které čerpáme hlavně 
webu jihosúdánského rádia Tamazuj a ze servi-

zemi stále nepřehled-
ná, celkově se spíše zhoršuje. Boje mezi armádou 

Sudan People's Libe-
IO (In Opposition), 

která podporuje bývalého víceprezidenta Rieka 
Machara, místy stále propukají. Machar uprchl ze 
země. Africká unie se snaží napomoci zklidnění 
situace zprostředkováním vyjednávání a též vy-
sláním dalších jednotek afrických „modrých při-
leb“. Prezident rozmístění mírových jednotek 
spíše zdržuje a i jiné kroky, které podniká, jsou 
pro nás často nesrozumitelné. Snaha o depoliti-
zaci armády (a nábor nikoliv podle kmenové pří-
slušnosti) není zřejmě příliš úspěšný.  

čerstvějších, žel, ne příliš 
posledních dnů:  

Více než 100.000 obyvatel dvou okresů Jižního 
Súdánu trpí hladomorem. Problém se může rozší-

Země je zmítána tříle-
tým konfliktem a související hospodářskou krizí.  

Vláda prezidenta Salva Kiira blokuje dodávky 
potravinové pomoci do některých oblastí, upozor-

představitelé OSN. "Tento hladomor způsobili 
lidé," sdělil ředitel Světového potravinového pro-

Jižním Súdánu Joyce Luma. "Naše 
nejhorší obavy se naplnily," řekl ředitel Organizace 
OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v Jižním Súdá-

Vážnému nedostatku potravin a riziku smrti 
může v nadcházejících měsících čelit až polovina 

čtu zhruba 11 milionů obyvatel ze-
mě. Těžce podvyživených a v ohrožení života je 

; 20.2.2017) 

Zástupce OSN šokován systematickým 
porušováním lidských práv 

Asistent generálního sekretáře pro lidská práva 
OSN Andrew Gilmour při shrnutí své čtyřdenní 
návštěvy země prohlásil, že je šokován tím, že p
rušování lidských práv a týrání 
vání se stalo v Jižním Súdánu systematickým. „J
diná cesta, jak násilí ukončit, je dosáhnout toho, že 
jeho pachatelé ponesou za své 
ky“, řekl po svých setkáních s
vládních, církevních i humanitárních organizací 
a s očitými svědky. (Podle Radia Tamazuj

   
Podle našeho porozumění jde nyní spíše o p

všechný chaos v rozvrácené zemi
uchopitelný a řešitelný politický nebo kmenový 
konflikt. Vláda v Jubě zjevně nemá zemi pod ko
trolou a není schopna zajistit dodržování zákonů 
ani bezpečí obyvatel. Ozbrojení rebelové loupí na 
silnicích a místy terorizují obyvatele. Příslušníci 
armády si s nimi zřejmě místy příliš nezadají. Pr
zident se snaží zabránit násilí páchané vojáky 
prohlášením, že ti, kdo se dopustí znásilnění, 
budou zastřeleni. 

V této situaci hodně záleží na lokálních vl
dách, jak se jim daří zajistit klid v
státech. Bez finančních zdrojů (žádné daně se 
nevybírají) se to zdá téměř neřešitelné. Země je 
závislá na humanitární pomoci, což velmi nap
máhá korupci. V žebříčku korupce byl Jižní Súdán 
spolu se Somálskem a Severní Koreou zařazen 
mezi nezkorumpovanější státy

Místní autority hlásí na mnoha místech 
epidemie, nedostatek zdravotní péče, nefunkční 
školství aj. Církev v daných podmínkách zřejmě 
dělá, co může a snaží se mediovat konflikty 
a nabádat k míru.   

 

Solomon ve sborovém domě

JIŽNÍ SÚDÁN 
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šokován systematickým                 
šováním lidských práv  

Asistent generálního sekretáře pro lidská práva 
při shrnutí své čtyřdenní 

návštěvy země prohlásil, že je šokován tím, že po-
rušování lidských práv a týrání lidí včetně znásilňo-

Jižním Súdánu systematickým. „Je-
diná cesta, jak násilí ukončit, je dosáhnout toho, že 

své za své činy důsled-
řekl po svých setkáních se zástupci mnoha 

církevních i humanitárních organizací 
(Podle Radia Tamazuj; 20.2.2017) 

Podle našeho porozumění jde nyní spíše o po-
rozvrácené zemi, než o jasně 

uchopitelný a řešitelný politický nebo kmenový 
Jubě zjevně nemá zemi pod kon-

trolou a není schopna zajistit dodržování zákonů 
ani bezpečí obyvatel. Ozbrojení rebelové loupí na 
silnicích a místy terorizují obyvatele. Příslušníci 

nimi zřejmě místy příliš nezadají. Pre-
zident se snaží zabránit násilí páchané vojáky 
prohlášením, že ti, kdo se dopustí znásilnění, 

této situaci hodně záleží na lokálních vlá-
dách, jak se jim daří zajistit klid v jednotlivých 

ch. Bez finančních zdrojů (žádné daně se 
téměř neřešitelné. Země je 

závislá na humanitární pomoci, což velmi napo-
žebříčku korupce byl Jižní Súdán 

spolu se Somálskem a Severní Koreou zařazen 
nezkorumpovanější státy na světě. 

na mnoha místech hlad, 
epidemie, nedostatek zdravotní péče, nefunkční 

daných podmínkách zřejmě 
dělá, co může a snaží se mediovat konflikty 

sborovém domě  v Barack 



 

 

 

 

 

Jak se daří našim milým 
 

Na úvod přinášíme překlad email
Bernarda z 20.2.2017:   
 

Všichni drazí, zdravím vás.  
Píšu vám čerstvé informace o naši situaci. Daří 

se nám dobře až na to, že mnoho lidí uteklo ze 
země a zůstává nás zde poměrně málo. Mnoho 
škol má velmi málo žáků, v některých třídách z
staly třeba jen čtyři děti. Také většina učitelů ute
la ze země. To ohrožuje i studium našich sirotků.

Nedávno došlo ke změně ve vedení naší vlády. 
Je už určen nový guvernér, který by mohl přinést 
naději na mír ve státě. Potřebujeme 
v modlitbách. 

Hlad se zhoršuje kvůli velmi vysoké inflaci na t
žištích. Stále bojujeme o holou existenci a douf
me, že novému guvernérovi se podaří v
vzbudit  novou naději. Někteří lidé se naopak vr
cejí z uprchlických táborů. Silnice jsou s
pečné. Veškeré cestování je možné jen za dopr
vodu vojenských konvojů.  
S pozdravem Bernard 
 
Situace ve městech Torit, Magwi, Nimule, Cap
eta je klidná. Také v Ofirice je klid. Sirot
v Toritu není zemědělsky zcela soběstačn
sy z políček je nestačí uživit, část jídla musejí d
kupovat, takže, jak je píše Bernard, 
pokraji hladu. Sirotků je v domově již třicet. Dívka 
Vicky byla vážně nemocná, ale uzdravila se. Také 
některé další děti mají zdravotní problémy (Alima 
se zotavuje z ledvinové infekce, Amito prodělala 
nějakou operaci, u Dhieu byla prokázána žlo
tenka B – potřebovala by léčbu). Naše poslední 
zásilka peněz proto obsahovala i tisíc dolarů na 
potraviny pro sirotčinec.  

Jonáš a Joan v Ofirice si založili vlastní políčka, 
měli již první úrodu a jejich situace s
se tak zlepšila. Cestování z Ofiriky do Toritu je 
možné, ale nebezpečné.  

Biskup Bernard, který doposud dotoval pr
voz sirotčince ze svých vlastních peněz 
z pronájmu svého domu v hlavním městě, přišel 
o dosavadního nájemníka, což situaci velmi 
zkomplikovalo. Také zde jsme se rozhodli ho 
podpořit (viz dále). Biskup někdy cestuje i za 
použití místních malých letadel, což je také drahé 
(pro představu: let Torit – Nimule stojí 200

Dolar se na černém trhu prodává prý až za 109 
jihosúdánských liber. Pro představu 
rokem při naší návštěvě bylo za dolar 20 SSP 
a před dvěma lety liber pět. Inflace tedy dosahuje 
pěti set procent. 
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emailu od biskupa 

Píšu vám čerstvé informace o naši situaci. Daří 
se nám dobře až na to, že mnoho lidí uteklo ze 
země a zůstává nás zde poměrně málo. Mnoho 

některých třídách zů-
staly třeba jen čtyři děti. Také většina učitelů utek-
la ze země. To ohrožuje i studium našich sirotků. 

Nedávno došlo ke změně ve vedení naší vlády. 
Je už určen nový guvernér, který by mohl přinést 
naději na mír ve státě. Potřebujeme vytrvat 

Hlad se zhoršuje kvůli velmi vysoké inflaci na tr-
žištích. Stále bojujeme o holou existenci a doufá-
me, že novému guvernérovi se podaří v lidech 
vzbudit  novou naději. Někteří lidé se naopak vra-

uprchlických táborů. Silnice jsou stále nebez-
pečné. Veškeré cestování je možné jen za dopro-

Situace ve městech Torit, Magwi, Nimule, Capo-
Ofirice je klid. Sirotčinec 

zemědělsky zcela soběstačný, výno-
k je nestačí uživit, část jídla musejí do-

píše Bernard, jsou stále na 
domově již třicet. Dívka 

Vicky byla vážně nemocná, ale uzdravila se. Také 
některé další děti mají zdravotní problémy (Alima 

ledvinové infekce, Amito prodělala 
nějakou operaci, u Dhieu byla prokázána žlou-

potřebovala by léčbu). Naše poslední 
zásilka peněz proto obsahovala i tisíc dolarů na 

si založili vlastní políčka, 
měli již první úrodu a jejich situace s potravinami 

Ofiriky do Toritu je 

Biskup Bernard, který doposud dotoval pro-
voz sirotčince ze svých vlastních peněz 

hlavním městě, přišel 
o dosavadního nájemníka, což situaci velmi 
zkomplikovalo. Také zde jsme se rozhodli ho 

Biskup někdy cestuje i za 
použití místních malých letadel, což je také drahé 

Nimule stojí 200 USD). 
Dolar se na černém trhu prodává prý až za 109 

jihosúdánských liber. Pro představu – před 
rokem při naší návštěvě bylo za dolar 20 SSP 

před dvěma lety liber pět. Inflace tedy dosahuje 

Ofiriha  
 

Bratr Jonáš (učitel a misionář) a j
(zdravotní sestra) původem z
v misijní práci ve skupině vesnic kmene Ofiriha 
(asi 8 tisíc obyvatel). Slouží na misijní stanici ve 
vesnici Tabwor a ve dvou dalších vesnicích se jim 
podařilo založit společenství, kde se lidé sc
k naslouchání Božímu slovu, písním a modlitbám.  
Přitom ještě v roce 2014 se  v
křesťané nescházeli.  Jonáš obstaral nové bubny 
a snaží se vtáhnout do služby mladé lidi. Ve ve
nici Tabwor mu pomáhá Francis Jumma, ve ve
nici Ramorok  je to Jacob Dada, a v Hisiha pak 
Joseph Wani.  

Jonáš navázal dobré vztahy s
bem Hakim, který již dříve začal evangelizační 
práci na jihu v oblasti Losurak. 
některé akce, např. celonoční modlitby 30. pr
since. Jonáš má v úmyslu motivovat mladé lidi 
k zakládání vlastních polí a k
zvířat. Chtěl by, aby v každé z pěti 
vznikl sbor.  

Nyní mladí ugandští manželé odletěli na dov
lenou domů, vracet se budou koncem 
si mohli dovolit tento potřeb
rodina si o ně dělá velké starosti), přispěli jsme 
jim pěti sty dolary na cestu malým letadlem do 
Ugandy a pěti sty na víza zpět, na zásoby jídla 
a na součástky na motorku. O církev se zatím 
stará diákon Ocaya Rolex z 

S Jonášem a Joan jsme v
vém kontaktu. Někdy nám i telefonují (což pro 
ně není tak extrémně drahé jako pro nás
z ČR stojí až 100 Kč za minutu), ale rozhovory 
většinou nebývají přínosné kvůli špatné srozum
telnosti jejich akcentu. 

 

Bratr Jonáš (učitel a misionář) a jeho žena Joan 
(zdravotní sestra) původem z Ugandy pokračují 

misijní práci ve skupině vesnic kmene Ofiriha 
(asi 8 tisíc obyvatel). Slouží na misijní stanici ve 
vesnici Tabwor a ve dvou dalších vesnicích se jim 
podařilo založit společenství, kde se lidé scházejí 

naslouchání Božímu slovu, písním a modlitbám.  
roce 2014 se  v těchto vesnicích 

křesťané nescházeli.  Jonáš obstaral nové bubny 
a snaží se vtáhnout do služby mladé lidi. Ve ves-
nici Tabwor mu pomáhá Francis Jumma, ve ves-

je to Jacob Dada, a v Hisiha pak 

Jonáš navázal dobré vztahy s pastorem Jaco-
bem Hakim, který již dříve začal evangelizační 

oblasti Losurak. Pořádali společně 
některé akce, např. celonoční modlitby 30. pro-

lu motivovat mladé lidi 
zakládání vlastních polí a k chovu domácích 

každé z pěti hlavních vesnic 

Nyní mladí ugandští manželé odletěli na dovo-
lenou domů, vracet se budou koncem února. Aby 
si mohli dovolit tento potřebný odpočinek (jejich 
rodina si o ně dělá velké starosti), přispěli jsme 
jim pěti sty dolary na cestu malým letadlem do 
Ugandy a pěti sty na víza zpět, na zásoby jídla 

na součástky na motorku. O církev se zatím 
 Toritu.  

Jonášem a Joan jsme v pravidelném emailo-
vém kontaktu. Někdy nám i telefonují (což pro 
ně není tak extrémně drahé jako pro nás, volání 

Kč za minutu), ale rozhovory 
většinou nebývají přínosné kvůli špatné srozumi-



 

 

 

 

 

Bratr Solomon 
 

Bratr Solomon se stále stará o sirotky, bydlí 
s nimi, dělá s nimi úkoly a povšechně se o ně st
rá. Níže je email, který jsme nedávno obdrželi: 
 
Drazí, posílám novoroční pozdrav v
kladnou reakci na moji žádosti o 
malé bible a trička/dresy pro děti v
jsem byl v nemocnici, dozvěděl jsem se, že zaslané 
věci dorazily. Projektor použijeme pro službu 
v Toritu i v Ofirice. Založil jsem teď v
čtvrti Barack – přikládám několik 
budova bude potřebovat zvětšení a renovaci, pr
tože množství věřících roste. To, že se toto může 
dít, je také důsledkem vyučování a podpory, kt
rou vy a české církve poskytujete. 28. ledna jsem 
měl nehodu a posílají mě na další léčbu do Juby
Stále mám bolesti na hrudníku, žebrech vlevo 
a v levé kyčli. Vrátit do Toritu bych se měl 
v pondělí. Příští měsíc se chystám navštívit Ofirihu 
s vyučováním o učednictví.  V Kristu, 
 
Co se v projektu povedlo 
Jak víte, naši plánovanou lednovou cestu jsme 
museli z bezpečnostních důvodů zrušit. Snažíme 
se o  podporu na dálku, ale narážíme přitom na 
řadu problémů – zásilky s materiálem lze poslat 
pouze přes Ugandu a každá doprava balíků 
z Ugandy do Toritu je cestou v ohrožení. 

Také peníze nelze poslat přímo do Jižního 
Súdánu – peníze posíláme na účet církve do 
Ugandy (převedení trvá přes měsíc, protože naše 
banka tuto transakci dlouho prověřuje), pak Be
nard peníze nechá převést do banky v
a pak pro ně musí osobně zaletět). Jednou jsme 
pro poslání peněz Jonášovi do Ugandy
službu Gram (u nás provozuje Fortuna) a jednou  
Western Union.  

Odeslali jsme na podzim asi 80 kilogramů 
zdravotního materiálu, potravin a dárků 
a v prosinci dalších 150 kg v devíti
léků, zdravotního materiálu, trvanlivých potravin, 
jsme poslali fotbalové dresy jako dárky pro siro
ky, Bible, projektor pro evangelizační promítání, 
několik knih, aj. Po cestě došlo k
ztrátám, ale většina materiálu dorazila. 

Dále jsme odeslali peníze na výplaty pro námi 
podporované služebníky na první půlrok 2017
a dalších tisíc dolarů na léky, které nešlo poslat 
poštou (antimalarika) plus tisíc dolarů na jídlo 
pro sirotky. Od letoška podporujeme čtyři p
mocníky v misii v Ofirice (25 USD 
hodli jsme se podpořit i biskupa Bernarda pěti sty 
dolary, když přišel o zdroj příjmů. 

Vít Šmajstrla a tým
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stará o sirotky, bydlí 
nimi úkoly a povšechně se o ně sta-

nedávno obdrželi:   

Drazí, posílám novoroční pozdrav v Ježíši a díky za 
kladnou reakci na moji žádosti o dataprojektor, 
malé bible a trička/dresy pro děti v sirotčinci. Když 

nemocnici, dozvěděl jsem se, že zaslané 
věci dorazily. Projektor použijeme pro službu 

Ofirice. Založil jsem teď v Toritu sbor ve 
přikládám několik fotek. Sborová 

budova bude potřebovat zvětšení a renovaci, pro-
tože množství věřících roste. To, že se toto může 
dít, je také důsledkem vyučování a podpory, kte-
rou vy a české církve poskytujete. 28. ledna jsem 
měl nehodu a posílají mě na další léčbu do Juby. 
Stále mám bolesti na hrudníku, žebrech vlevo 

levé kyčli. Vrátit do Toritu bych se měl 
pondělí. Příští měsíc se chystám navštívit Ofirihu 

Kristu, Solomon 

 
Jak víte, naši plánovanou lednovou cestu jsme 

bezpečnostních důvodů zrušit. Snažíme 
se o  podporu na dálku, ale narážíme přitom na 

materiálem lze poslat 
pouze přes Ugandu a každá doprava balíků 

u v ohrožení.  
Také peníze nelze poslat přímo do Jižního 

peníze posíláme na účet církve do 
Ugandy (převedení trvá přes měsíc, protože naše 
banka tuto transakci dlouho prověřuje), pak Ber-
nard peníze nechá převést do banky v Nimule 

osobně zaletět). Jednou jsme 
do Ugandy použili 

službu Gram (u nás provozuje Fortuna) a jednou  

Odeslali jsme na podzim asi 80 kilogramů 
zdravotního materiálu, potravin a dárků 

devíti balících. Kromě 
léků, zdravotního materiálu, trvanlivých potravin, 
jsme poslali fotbalové dresy jako dárky pro sirot-
ky, Bible, projektor pro evangelizační promítání, 
několik knih, aj. Po cestě došlo k nějakým 
ztrátám, ale většina materiálu dorazila.  

Dále jsme odeslali peníze na výplaty pro námi 
podporované služebníky na první půlrok 2017 

tisíc dolarů na léky, které nešlo poslat 
tisíc dolarů na jídlo 

podporujeme čtyři po-
(25 USD za měsíc) a roz-

hodli jsme se podpořit i biskupa Bernarda pěti sty 
dolary, když přišel o zdroj příjmů.  

Vít Šmajstrla a tým 

Služba prostřednictvím 
 

Pokračujeme v rozesílání SMS našim přátelům 
a studentům z poslední cesty. Používáme po
skou SIM kartu. Doposud jsme odeslali téměř 
400 SMS. Zprávy obsahují biblické verše, krátká 
biblická zamyšlení či vyučování. Snažíme se naše 
sourozence povzbuzovat a připomenout jim, že 
lidé v ČR na ně myslí. Níže u
povědi, které jsme dostali: 
 Drazí bratři, lidé z České republiky, děk
jeme, že jste s námi a povzbuzujete nás.  Jsem 
z Toritu, ale teď jsem s rodinou v
bychom podporu, aby moje tři děti mohly navšt
vovat základní školu 
 Děkujeme za modlitby. Naše situace je 
špatná, jsme svědky ničení toho, co jsme zrovna 
začali budovat. Ať je situace jakákoliv, jediná naše 
naděje je Ježíši. 
 Dostal jsem vaši zprávu. Doufám, že Bůh 
vyslyší vaše modlitby a Jižní Súdán se vrátí do 
normálního života. Ať je Všemohoucí s
 Děkujeme za váš zájem o nás v
dobách. Ať vám Bůh žehná a vyslyší vaše modlitby
 Drazí bratři, měl bych zájem pokračovat ve 
vyučování Božího slova. 
 Drazí bratři a sestry, vaše zpráva náš pot
šila. Jsem teď v Ugandě, kde pracuji pro Boha 
podle Mt 28,19-20. 
 Drazí, Vánoce byly v
vás, abyste pokračovali v
v zemi stále není mír.  
 Pokračujte v modlitbách za Jižní Súdán
i my se modlíme za vás.  
 Šťastný nový rok 2017. Modleme se,
Pán tento rok učinil rokem míru pro celý svět
 Děkujeme za vaše modlitby. Šťastný nový 
rok vám všem. Máme se dobře, ale hlad trvá. Mo
lete se prosím dále! 
 Drazí. Sobě nežijeme ani sobě neumíráme 
– pokud nás Bůh nechává na živu, dělejme jeho dílo 
podle obdarování, která nám dal. 
 Naše situace se stále zhoršuje, Ježíš je naše 
jediná naděje. Posílám pozdrav všem v

Shromáždění ve vesnici Hesiha,

Služba prostřednictvím SMS 

rozesílání SMS našim přátelům 
poslední cesty. Používáme pol-

skou SIM kartu. Doposud jsme odeslali téměř 
400 SMS. Zprávy obsahují biblické verše, krátká 
biblická zamyšlení či vyučování. Snažíme se naše 
sourozence povzbuzovat a připomenout jim, že 

ČR na ně myslí. Níže uvádíme některé od-
 
České republiky, děku-

námi a povzbuzujete nás.  Jsem 
rodinou v Keni. Potřebovali 

bychom podporu, aby moje tři děti mohly navště-

Děkujeme za modlitby. Naše situace je 
špatná, jsme svědky ničení toho, co jsme zrovna 
začali budovat. Ať je situace jakákoliv, jediná naše 

Dostal jsem vaši zprávu. Doufám, že Bůh 
vyslyší vaše modlitby a Jižní Súdán se vrátí do 

života. Ať je Všemohoucí s vámi! 
Děkujeme za váš zájem o nás v těžkých 

dobách. Ať vám Bůh žehná a vyslyší vaše modlitby. 
Drazí bratři, měl bych zájem pokračovat ve 

Drazí bratři a sestry, vaše zpráva náš potě-
kde pracuji pro Boha 

Drazí, Vánoce byly v pořádku, ale žádám 
vás, abyste pokračovali v modlitbách, protože 

tbách za Jižní Súdán, 

Šťastný nový rok 2017. Modleme se, aby 
tento rok učinil rokem míru pro celý svět. 

Děkujeme za vaše modlitby. Šťastný nový 
rok vám všem. Máme se dobře, ale hlad trvá. Mod-

Drazí. Sobě nežijeme ani sobě neumíráme 
pokud nás Bůh nechává na živu, dělejme jeho dílo 

rování, která nám dal.  
aše situace se stále zhoršuje, Ježíš je naše 

jediná naděje. Posílám pozdrav všem v ČR. 
Zpracoval Dalibor Kita 

hromáždění ve vesnici Hesiha, 
 leden 2016 
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 TEĎ UŽ ZNÁME JEHO SYNA… 
 
Na misijní výpravě ke kmeni Ofiriha v roce 2014 
jsme s Frantou Kaštilem přišli do vesnice Hesiha. 
Říkali, že jsme první běloši, kteří je navštívili. Ná-
čelník Sebit nám představil stařenku, vdovu po 
šamanovi, s tím, že ona je rainmaker – přivolá-
vačka deště.  Ptám se, jestli někdy konají obřady 
na přivolávání deště.  

„Už ne“, odpovídá náčelník.  
„A proč,“ vyzvídám, „to tu teď pravidelně 

prší?“   
„Ale taky se stane, že po období sucha mají 

přijít deště a nezaprší… Jenže, teď už tu je něko-
lik lidí, kteří se modlí k Ježíši“.  

To mě zaujalo, tak se dál doptávám: „Takže 
teď už se modlíte k jinému Bohu?“  

„Ne, ne“, opáčí Sebit, „to je ten samý, Bůh, 
přece ten, co to tu všechno stvořil, on posílá 
déšť. A teď už známe jeho Syna.“    

Lidé kmene Ofiriha tak potvrzují to, co psal už 
apoštol Pavel křesťanům do Říma: „Vždyť to, co 
lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to 
přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které 
jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, 
když přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmlu-
vu.“ (Ř 1,19-20). Toto poznání Boha stvořitele, 
i bez Bible, je u afrických kmenů běžné. Například 
v Ugandě žije kmen Buganda, a v jejich jazyce 
Luganda se Bůh řekne Katonda, přičemž stvoření 
se řekne kutonda. Slyšíte ten souzvuk? Katonda – 
kutonda. Bůh je vlastně stvořitel. Nebo Zuluové 
na jihu Afriky ještě před příchodem křesťanů 
věřili v Inkosi Yezulu – Náčelníka Oblohy, od ně-
hož odvozují stvoření.   

Ale zpět do Ofirihy. Doptáváním jsem zjistil, 
jak se o Ježíši dozvěděli. Během občanské války 
někteří z nich utekli do Ugandy, kde 
v uprchlických táborech slyšeli evangelium.                   
Po válce se vrátili do vesnice už s vírou v Krista.  

Sebit nám také 
ukázal místo, kde 
se konávaly obřady 
k přivolávání deště, 
na které se scházeli 
ze všech vesnic 
kmene. Teď už bylo 
zjevně zanedbané 
a nepoužívané. Na 
další misijní výpra-
vě v roce 2016 už 
jsem rainmaker 
nepotkal, zemřela.  
Zato v její vesnici 
Hesiha vzniká sbor.  

Rosťa Staněk 
(autor fotografií a tvůrce mapy Ofiriha na str. 2)   

Spolek pro Jižní Súdán 
 

IČO: 04392213 
Třebovická 5114/106, 722 00 Ostrava 
tel:  602 323 941 
email:  rostislav.stanek@cb.cz 
http://jiznisudan.blogspot.cz 
(blog projektu je nyní nově i v angličtině!) 
bankovní spojení:  272583385/0300 
 

Spolek pro Jižní Súdán je dobrovolným, ne-
vládním a neziskovým sdružením pro duchovní 
a humanitární pomoc v Jižním Súdánu, a to 
v souladu s biblickými principy, jejichž dokona-
lým vzorem je učení a život Ježíše Krista. 
K našim cílům patří zejména vzdělávací a hu-
manitární činnost, komunitní rozvoj, podpora 
rodiny a kultivace mezilidských vztahů, práce 
s mládeží.  
PPoozzvvěěttee  nnaaššeehhoo  zzáássttuuppccee  kk  pprreesseennttaaccii!! Rádi 
přijedeme, představíme projekt, zodpovíme 
dotazy, navážeme osobní spolupráci.  
 

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

Súdánu ve sborech, na školách, v knihovnách; 
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  rozšíření sborové budovy v Barack 
601  služba biskupa Bernarda 
602  jídlo a oblečení pro chudé členy církve v Toritu 
a pro sirotky 
 

Rainmaker, vdova po šamanovi 
ve vesnici Hesiha, červenec 2014 

 


