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NEWSLETTER 01leden 2018 
 

Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
 

posíláme stručný zpravodaj s několika potěšu-

jícími novinkami z činnosti Spolku pro Jižní 

Súdán: 
 

Minulý týden dorazil do Toritu k rukám arci-

biskupa Bernarda kontejner s 19 tunami po-

travin. Jak víte, jde již o třetí úspěšně doruče-

nou zásilku (první vloni v červenci, druhá 

v září). Jde o další velký úspěch spojeného úsilí 

českých křesťanů.  
 

Nynější dodávka je výjimečná v několika smě-

rech:  

• nejde o kukuřičnou mouku, ale o speciální 

rizota s lepší výživnou hodnotou (bílkoviny); 

• kontejner obsahuje neuvěřitelných 225 

tisíc jednodenních porcí; 

• jídlo bylo poskytnuto laskavostí humanitár-

ní křesťanské organizace Krmte hladové; 

• transport z USA do Toritu v ceně 11 tisíc 

amerických dolarů uhradila ze své účelové 

sbírky Diakonie Církve bratrské; 

• distribuce byla již zahájena, a to prostřed-

nictvím jednotlivých farností episkopální 

církve. 
 

Zdravotní sestřičce Joan, která spolu se svým 

mužem Jonášem, pracuje v námi podporova-

ném zdravotním středisku v Ofirice, se v lednu 

v Toritu narodil zdravý syn Samuel Austin Tu-

kashaba. 

 

 
 

S radostí rovněž informujeme, že další rozho-

vor o práci v Jižním Súdánu byl živě odvysílán 

21. února v pořadu na TV Noe a shlédnout jej 

můžete zde.  

Dozvíte se v něm řadu aktuálních informací 

a spatříte také několik zajímavých videonahrá-

vek a fotografií. 

 

Upozorňujeme také na rozsáhlý rozhovor 

„Občerstvení v zemi hladu“ s Rosťou Staň-

kem, vedoucím Spolku pro Jižní Súdán, uve-

řejněný v časopise Brána, který si můžete pře-

číst zde. Znovu si v něm připomínáme, jak 

výjimečnou zemí je Jižní Súdán z hlediska dáv-

nější i novodobé historie a proč je ctí moci 

tamním bratřím sloužit.  
 

Připravujeme návštěvu bratra biskupa Ber-

narda s manželkou u nás. Pokud se vše poda-

ří, strávili by v České republice celý květen. 

O programu návštěvy vás budeme průběžně 

informovat. Pokud máte nějaké náměty 

k průběhu jejich návštěvy, ozvěte se nám.  
 

Situace v Jižním Súdánu je nadále velmi špat-

ná. Probíhající mírové rozhovory v Addis Abe-

bě se nevyvíjejí příznivě a násilí a chaos v zemi 

trvají. Vytrvejte prosím v modlitbách i v pod-

poře naší praktické pomoci „na dálku“.   
 

Pracovní tým Spolku pro Jižní Súdán 

 

Vít Šmajstrla  

Rosťa Staněk 

Lucka Zagorová 

David Floryk  
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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  


