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SPOLEK PRO JIŽNÍ SÚDÁN 
NEWSLETTER 07/2017  prosinec 2017  

 
Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu! 
 

Posíláme Vám poslední letošní vydání našeho 
zpravodaje. Dozvíte se v něm mimo jiné:  
 krátké shrnutí situace v zemi 
 situace našich přátel 
 jak pokračuje činnost Spolku pro Jižní Súdán 
 misie v Ofirice 
 příběh Williama Opily, asistenta biskupa 
 výhled na další období 
 příloha: příběhy dětí ze sirotčince  
 

• krátké shrnutí situace v zemi:  
Zprávy z Jižního Súdánu nejsou v ničem lepší – 

přes opakovaná mírová jednání není patrný žádný 
významný posun ve smíření mezi prezidentem 
Salvou Kiirem a víceprezidentem R. Macharem 
(nyní v exilu). Nekontrolovaně tedy pokračuje vzá-
jemné zabíjení a zločiny, včetně zabíjení civilistů. 
Silnice jsou neprůjezdné kvůli přepadávání. Hla-
domor v různé intenzitě trvá. Jsou to právě 4 roky, 
co tato občanská válka propukla. 

Pro dokreslení přinášíme některé zprávy z ČTK 
a ze serveru jihosúdánského Radia Tamazuj z po-
slední doby:  
 

Prezident Salva Kiir vyhlásil výjimečný stav ve 
třech státech v centrální části země, kde si násil-
nosti mezi kmeny vyžádaly za poslední týden 
nejméně 170 mrtvých a na 200 zraněných. (ČTK 
12.12.) 
Kmenové násilí v Jižním Súdánu pokračuje, 
nejméně 19 nových obětí (ČTK 30.11). Šlo o další 
z ozbrojených střetů mezi příslušníky etnické skupi-
ny Dinka a kmene Nuerů. Mezi mrtvými je šest žen 
a sedm dětí. Kromě toho jsou hlášeny dvě desítky 
zraněných.  
Kmenové násilí v Jižním Súdánu si vyžádalo 43 
obětí (ČTK 29.11). Kmenová milice v centrálním 
státě Jonglei zabila 43 lidí. Motivem vražd byla 
zřejmě msta. Dalších asi 19 lidí bylo při incidentu 
zraněno. Ozbrojenci z kmene Murle zabili 20 mužů, 
22 žen a jedno dítě ve vesnici Duk Payel, uvedl 
ministr informací Jocab Akech Deng s tím, že pa-

chatelé se mstili kmeni Dinka Bor za krádež dobyt-
ka a únosy dětí. 
Uvězněno a mučeno více než 150 členů církve 
v státě Tonj (Tamazuj 23.11). 
Obyvatelé Pibor si stěžují na vysoké ceny (Tama-
zuj 23.11) 
Tři skupiny rebelů ve Western Equatoria se přida-
lo k vládě (Tamazuj 21.11) 
Mogae vybízí ke sjednocenému úsilí za znovuoži-
vení míru v Jižním Súdánu (Tamazuj 20.11) 
Kiirův poradce: SPLM neuzná Machara (Tamazuj 
20.11) 
V sídle egyptské zpravodajské služby byla pode-
psána Smlouva o znovusjednocení (za přítomnosti 
egyptského prezidenta) (Tamazuj 17.11) 
Tým UN zvažuje, jaký bude mandát jednotek 
UNMISS), které mají tento měsíc dorazit do Juby 
(Tamazuj 17.11). (UNMISS = United Nations Missi-
on in South Sudan Současný mandát opravňuje 
UNMISS k použití „všech nezbytných prostředků“ 
k ochraně civilistů.  
Jižní Súdán bránil potravinové pomoci pro určité 
skupiny (Reuters, 10.11.2017).  Jihosúdánská vláda 
prezidenta Kiira používala jídlo jako zbraň, když na 
základě etnického klíče odepírala oblastem na 
severozápadě země potravinovou pomoc. Strategie 
armády při rozdělování potravin v oblasti města 
Vau byla podle dokumentu namířená proti civilis-
tům a byla uplatňována v uplynulých dvou letech. 
O domov údajně připravila přes 100.000 lidí. 
 

• situace u našich přátel: 
Všichni jsou v pořádku, i když bojují s občasnými 
chorobami. Biskup Bernard, nyní již povýšený na 
arcibiskupa, pokračuje v práci v Toritu i ve své 
arcidiecézi, přestože situace na místě se zhoršuje. 
Jak jsme již informovali, Bernard ve spolupráci 
s guvernérem zajistil vojenský doprovod pro dvě 
nákladní auta s potravinovou pomocí. Jsme s ním 
v úzkém emailovém kontaktu.  

Bernard spolu s Williamem zajistili spravedli-
vou distribuci potravin. Bratři jsou v kontaktu 
s bratry z organizace Feed the Hungry a v tuto 
chvíli je na cestě již třetí zásilka potravin.  
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Jde o jeden kontejner s 19 tunami (225 tisíc 
porcí) nutričně vyvážených jídel, jakéhosi rizota 
pro obyvatele Toritu. Kontejner je placen z vašich 
darů.  

William nyní odjel na vánoční dovolenou do 
Ugandy. Setká se zde po patnácti měsících se svou 
manželkou a dětmi. Cestu jsme mu umožnili pří-
spěvkem prémií 300 USD (jeho mzda placená 
z českých příspěvků činí 150 USD měsíčně). Willia-
mův životní příběh a některé jeho úvahy se dočte-
te v příloze. 

Jonáš a Joan pokračují v misijní a zdravotnické 
práci v horské oblasti Ofiriha. Podrobnější zprávu 
naleznete dále. Joan je těhotná; je unavená, ale 
jinak je její stav dobrý. Termín porodu má v únoru, 
rodit chce v nemocnici v Toritu. Nyní odletěli (také 
s naší finanční podporou) na dovolenou k rodině 
do Ugandy (oba jsou Uganďané, v Jižním Súdánu 
jsou na misii).  

Náš přítel Solomon, pastor sboru Barack v Tori-
tu, se v říjnu v Ugandě oženil s Helen Olivier. Salo-
mon má také na starosti sirotky v Toritu a nedávno 
potvrdil, že jim v pořádku dorazil balík s tričky pro 
děti, která jsme poslali jako vánoční dárek. Přeje-
me novomanželům Boží požehnání a ochranu! 

Děti ze sirotčince v Toritu jsou v pořádku, po-
kračují ve školní docházce. Několik jich absolvovalo 
léčbu žloutenky v Ugandě. V příloze naleznete 
fotky a příběhy prvních osmi z celkem 30 dětí.  
Bude načase uvažovat o jejich budoucnosti, hle-
dáme proto ochotné sponzory, kteří by se podíleli 
na financování jejich dalšího vzdělávání. 
 

• jak pokračuje činnost SJS: 
Co se podařilo během podzimu? Od září, kdy vyšel 
poslední newsletter, jsme se věnovali především 
těmto úkolům: 

Ve spolupráci s Diakonií Církve bratrské (za je-
jíž podporu jsme velmi vděčni) jsme shromáždili 

prostředky na třetí kontejner potravin, který je 
nyní na cestě do Toritu. Krmte hladové (Feed the 
Hungry), která jinak zásobuje potravinami uteče-
necké tábory v Ugandě, uvolnila jeden kontejner 
potravin pro Jižní Súdán. Za tuto možnost jsme 
velmi vděční a doufáme, že spolupráce bude po-
kračovat. Rizota z Feed the Hungry jsou levnější 
a nutričně hodnotnější než kukuřičná mouka, kte-
rou jsme posílali doposud. Podle plánu doprava 
kontejneru do Toritu zabere 3 měsíce. Jestli tedy 
dorazí v březnu, bude to ke konci období sucha, 
kdy nedostatek potravin začíná doléhat nejvíce. 

Shromažďujeme prostředky na mzdy pro naše 
„zaměstnance“ i na příští rok. Díky vašim darům 
můžeme podporovat sedm lidí. Jsou mezi nimi 
William, asistent arcibiskupa, Joan, zdravotní sest-
ra, Jonáš, učitel, misionář, čtyři asistenti pro práci 
s mládeží v Ofirice. Hledáme nejlepší možnost 
transferu peněz. 

Odeslali jsme další balíky s léky, potřebnou 
elektronikou a dárky pro sirotky (oblečení). Jde 
o desítky kilogramů nejrůznějších materiálů a po-
moci, které takto putují do Afriky. Jeden balík se 
staršími mobily byl v Ugandě zničen, ostatní dora-
zily úspěšně.  

 

• Misie v Ofirice: 
Práce k oblasti Ofiriha se zdárně rozvíjí. Díky naší 
podpoře (na které je zcela závislé) funguje zdra-
votní středisko, kupředu jde také misie a práce 
s mládeží. Jonáš ve svém reportu píše: 

Ve vesnicích Omiling a Losuraka založili školky 
pro děti, v každé z nich působí učitel dobrovolník. 

Jonáš a Joan ze svého platu podporují studium 
tří dětí na školách v Toritu.   

Lidé z komunity svépomocí prosekali a upravili 
stezky mezi několika vesnicemi. Jsou vděčni za 
úrodu sezamu, čiroku, banánů, i když někde byla 
sklizeň horší kvůli prudkým lijákům.  

V evangelizačním týmu společně studují Bibli 
a povzbuzují se ke sdílení evangelia. Příští rok by 
chtěli dokončit stavbu dvou provizorních „kostelů“ 
ve vesnicích Tabwor a Losuraka. Ke společnému 
zpěvu a chválám vyrábějí domorodé nástroje, 
bubny a „adungu“.  

Pro posilování vzájemných vztahů mezi mlá-
dežníky pořádají přátelská utkání ve fotbale, vesni-
ce proti vesnici.  

Jonáš je vděčný za otcovskou péči arcibiskupa 
Bernarda a velice děkuje všem přátelům v České 
republice za morální, duchovní a finanční podporu 



 

 

 

 

evangelizační práce v Ofirice. Jonáš svůj report 
shrnuje vyznáním, že v tom všem je jistě Boží z
měr ukázat skrze církev svoji moudrost.  

 

• příběh bratra Williama: 
Náš přítel William, asistent arcibiskupa Bernarda 
a jeho pravá ruka, nám poslal svůj příběh:

„Jmenuj
William Opila. N
dil jsem se v
1985 v
boma K
hem o
Moji rodiče se vzali 
v roce 1975. Měli pět 
dětí, d
holky. Já jsem byl 
třetí v p
žel můj otec zemřel 
7. list
a můj ne

zemřel letos 26. srpna. Nechť jejich duše odpočívají 
v pokoji. Jsem teď jediným synem mé 

Jsem ženatý. Máme tři děti. Nejstaršímu synovi 
je 6 let a dcery mají 4 oky a 1 rok. 
lu jsem nastoupil v roce 1993 v uprchlic
v Ugandě. Ukončil jsem ji v roce 1999. Kvůli n
a nedostatků financí jsem v roce 2000 z
O rok později jsem začal navštěvovat střední školu 
– mohl jsem nastoupit, protože se našel ochotný 
člověk, který mě sponzoroval, byl to rev
talino Vura. Díky němu jsem v roce 2010 dokončil 
i univerzitní bakalářské studium. Byla to dlouhá 
a těžká cesta, ale děkují Bohu, který stál při mně.

Jsem rád, že nyní můžu pracovat s vedoucími 
církve, protože oni opravdu rozumí lidským pr
blémům. Jeden můj kamarád mě v únoru roku 
2014 seznámil s biskupem Bernardem
jeho pozvání a z Juby přijel do Toritu. Od té doby 
pracují v Toritu. Moc rád spolupracuji s biskupem 
Bernardem. Je to moc vzácný člověk. Stará se 
o mladé lidi a vyzývá je k tomu, aby pozitivně řešili 
problémy a ne, aby je způsobovali. Modlím 
Bůh byl vždy s ním. Amen.“   
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Báseň o míru: Udržujte mír, ne válku
Napsal Vukoni William Opila

 

Můj otče, moje matko, dejte mi najíst 
ty dva druhy jídel, které vaříte tak často v Jižním 
Súdánu. 
Ta jídla, která nazýváte válka a mír 
narození jste o nich nepřestali mluvit.
Nejdříve mi dejte to jídlo, které nazýváte válka 
a které vaříte tak často. 
A pak konečně mi dejte pojíst míru.

- Ochutnal jsem válku - byla velmi hořká
- Ochutnal jsem taky mír 

Otče, matko, nevařte už válku, ale vařte jenom mír, 
to je to dobré jídlo. 
Bratři a sestry v Jižním Súdánu, nevařte válku ve 
svých domovech, ve svých zaměstnáních, ve svých 
církvích, v naši vládě - vařme mír. Odmítněme vá
ku a přijměme mír. Řekněme válce ne a řekněme 
ano míru. Zavřeme dveře válce, zabíjení, bojům, 
rabování, vypleňování dobytka, unášení dětí, šp
navé politice a kmenové nenávisti. Otevř
míru, lásce, radosti a jednotě. 
2 Tim. 1:7 Bůh nám nedal ducha strachu,
síly, lásky a rozvahy. 
Modleme se k Bohu, aby nám dál svého Ducha, 
který bude přebývat v nás, abychom měli pokoj ve 
svých srdcích, v našich domovech, církvích, vesn
cích a v naši zemi v Jižním Súdánu. 

 
 

• výhled na další období:
Všechny plány na práci tam 
nostní situace v zemi. Zatím nemá smysl připrav
vat další výpravu do Jižního
me se proto na „dálkovou“ 
dávky potravin, léků a další vhodné pomoci

Začínáme však připravovat 
biskupa Bernarda a jeho ma
k nám do České republiky, pře
2018.  

Děkujeme Vám všem, díky 
a ochotě je tato služba mo
žehnání a moudrost prorok 2018!
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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.  
Pozvěte našeho zástupce k presentaci pro-
jektu! 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 po-
moci 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 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   mzda Joan, zdravotní sestry 
503   mzda Jonáše, učitele a evangelisty 
601   služba biskupa Bernarda 
602  potraviny pro Torit (ve spolupráci s Feed  
the Hungry)  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„FEED THE HUNGRY“ 

POMOZTE NÁM  
DOSTAT DALŠÍ KAMION  

„FEED THE HUNGRY“  
DO TORITU! 

Distribuce  mouky pro Mothers 
Union při kostele Grace v Toritu  


