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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu,  
 

zasíláme vám další informace o nejmladším státu 
světa a o službě české církve v něm.  
 

Situace v zemi obecně:  
Jižní Súdán vznikl po dlouhé válce o nezávis-

lost odtržením od muslimského severu v roce 
2011. Po dvou letech míru se propadl do občanské 
kmenově - politické války, která vedla k rozvratu, 
hladomoru a velké uprchlické vlně. Jde o největší 
uprchlickou krizi v Africe od genocidy ve Rwandě 
v roce 1994. Po dlouhých jednáních se v červnu 
v Addis Abebě v Etiopii podařilo vyjednat mírovou 
dohodu. 31. října se na slavnostním shromáždění 
v hlavním městě Jižního Súdánu Jubě setkali 
hlavní rivalové Salva Kiir a Riek Machar a podali si 
ruce na usmířenou. Po počáteční nedůvěře se 
zdá, že mírová dohoda je dodržována a mezi lidmi 
se šíří opatrný optimismus. Začínají se vracet první 
uprchlíci, lidé mohou znovu obdělávat půdu mimo 
města bez obav z útoků ozbrojenců. 
 

Situace našich přátel:  
V Toritu při nepokojích hledalo mnoho lidí 
ochranu na pozemku církve. Nyní je město rela-
tivně klidné, ale cestování mimo město je stále ne-
bezpečné. Arcibiskup Bernard a jeho žena Susie, 
reverend Solomon, děti ze sirotčince i všichni 
ostatní jsou v pořádku. V Ofirice zdravotní stře-
disko funguje a Jonáš, Joan i jejich syn Samuel jsou 
zdrávi.  
 

Jak pokračuje naše práce:    
* O návštěvě arcibiskupa Bernarda s manželkou 
v ČR, která proběhla v květnu, jsme vás podrobně 
informovali. Mnoho z vás mělo možnost se s nimi 
setkat při jejich cestách po církvích. 

* Díky práci br. Františka Kaštila máme nové 
krásné webové stránky (https://spolekjizni-
sudan.cz/). Na nich se také můžete přihlásit k od-
běru těchto newsletterů (včetně nezbytných 
GDPR náležitostí). 
* Během léta a podzimu dorazily do Toritu další 
kontejnery s jídlem. Poslední šestý dorazil právě 
před několika dny. Kontejnery vypravujeme spo-
lečně s humanitární organizací Krmte hladové. 
Každý obsahuje téměř čtvrt milionu výživných ri-
zot (dávka pro jednoho člověka na den). Součástí 
posledního transportu by mělo být i několik hek-
tolitrů oleje pro snadnější vaření a vylepšení chuti. 
Model je stále stejný: Krmte hladové zajistí ze 
svých zdrojů kontejner a Spolek pro Jižní Súdán 
společně s Diakonií Církve bratrské uhradí pře-
pravu. Za poslední dva kontejnery "rizota" byla 
cena transportu 531 347 Kč, Diakonie CB uhradila 
398 000 Kč a náš spolek uhradil 133 347 Kč.  

 
* Transport je možný jen skrytými cestami a s vo-
jenským doprovodem, což zajišťuje br. Bernard ve 
spolupráci s místními autoritami.  
* Distribuce potravin je organizována jako vždy 
farnostmi tamní Episkopální církve a je zodpo-
vědná a pečlivá. Máme potvrzeno, že potraviny se 
dostanou k těm nejpotřebnějším nejen v Toritu, 
ale i v přilehlých vesnicích. 
* Část potravin je používána pro děti v církevní 
škole. Díky tomu, že každý žák má ve škole zajiš-
těno vydatné teplé jídlo, narostl počet žáků na 
šest set. Děti přibývají na váze. Škola se potýká 
s nedostatkem učitelů a jinými provozními těž-
kostmi.  
* Část jídla byla dodána vězňům v toritské věznici.  
* Ohlasy na dodávky potravin jsou velmi vděčné – 
umožnily lidem přežít nejhorší období, mnozí 
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nemuseli emigrovat. Jídlo dodávalo naději, když 
byla temnota největší.  
* Nynějším šestým kontejnerem potravinovou po-
moc ukončujeme. Lidé již mohou začít obdělávat 
půdu a (podle slov br. Bernarda) nechceme, aby 
zůstali závislými na pomoci zvenčí.  

* Dodávka a distribuce potravin je dobře zdoku-
mentována. Poslali jsme do Jižního Súdánu video-
kameru a na harddisku jsme nedávno dostali (poš-
tou přes Ugandu) několik hodin videí a mnoho fo-
tografií. Je dojemné vidět známé i neznámé tváře, 
jak nám posílají své pozdravy a vzkazy, sdílejí se 
o svých životech i o své službě Bohu i lidem.  
* Plánujeme videozáznamy zpracovat do podoby 
dokumentárního filmu (pod vedením pana reži-
séra Mudry), který bychom rádi zpřístupnili na na-
šich webových stránkách.  
* Práce ve zdravotním středisku v Ofirice přes 
četné obtíže pokračuje. Zdravotní sestra Joan je 
na vše sama, podpora vesničanů někdy není do-
statečná. Její manžel Jonáš pracuje na založení 
sborů v okolních vesnicích. Rádi by dokončili stavu 
školy (chybí střecha), ale zatím chybějí pro-
středky. Kromě pravidelné měsíční mzdy (2x150 
USD) jsme finančním příspěvkem 300 USD manže-
lům umožnili strávit Vánoce na dovolené doma 
v Ugandě (dorazili tam před několika dny).  
* Jak se dočtete dále, dá-li Bůh, zúčastníme se 
v lednu 2019 osobně slavnostního otevření jed-
noho z těchto nově vzniklých sboru ve vesnici Ta-
bwor.  
* Všichni sirotci i ostatní děti ze sirotčince v Toritu 
jsou zdrávi a díky Vám dárcům mají na tento školní 
rok všichni uhrazeny školní poplatky, a to včetně 
čtyř středoškoláků a dvou vysokoškoláků. Darem 
700 USD jsme sirotkům umožnili navštívit mládež-
nickou křesťanskou konferenci v Ugandě.  
 

Plány na rok 2019:  
Vzhledem ke zlepšení bezpečnostní situace 

chceme práci spolku nasměrovat od potravinové 
pomoci zpět k původnímu záměru, tedy k biblic-
kému vzdělávání a založení biblické školy.  

Koncem ledna se Rosťa Staněk a Vít Šmajstrla 
chystají na krátkou průzkumnou cestu. Návštěva 
Toritu není ještě br. Bernardem z bezpečnostních 
důvodů doporučována, takže se sejdeme jinde. 
 

Cesta bude mít tyto cíle:  
* Setkání s biskupem Bernardem, br. Jonášem 
a dalšími. Osobní komunikace je pro úspěšnou 
spolupráci nenahraditelná.  
* Projednáme další spolupráci ve změněných mí-
rových podmínkách – možnost začít budovat bib-
lickou školu, uspořádat letní konferenci s návště-
vou většího týmu z ČR, rozvoj práce v Ofirice, aj.  
* Návštěva Amee, kde by měla stát biblická škola  
* Návštěva vesnice Tabwor s účastí na slavnost-
ním otevření místního církevního sboru. 

Modlete se prosím za vyřízení všech formalit 
a zdárný průběh cesty.  
„Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře 
našemu slovu.“ (Kol 2, 2-4) 

 

Shrnutí:  
* Díky Boží pomoci a Vaší podpoře byla práce 
Spolku pro Jižní Súdán v tomto roce až neuvěři-
telně úspěšná a efektivní.  
* Máme naději, že situace v zemi se obrací a spěje 
k mírovému urovnání, což umožní navrátit se plně 
k hlavnímu poslání našeho spolku: biblickému vy-
učování a vzdělávání, výhledově k vybudování 
místní biblické školy.  
* Režie spolku zůstává nadále nulová, tedy veš-
keré vámi darované prostředky jsou použity pro 
službu.  
* Potvrzení o darech zašleme zájemcům počát-
kem roku 2019. Prosím, napište si o ně, ne na 
všechny dárce máme kontakty.  
* Veškerá podpora (modlitební, pracovní i fi-
nanční) je velmi vítána, možnosti najdete na na-
šich stránkách nebo napište nebo zavolejte.  
 

MUDr. Vít Šmajstrla, místopředseda  
 

e-mail: vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz 
mobil: 603272683 

Distribuce potravinové pomoci                              
ve vesnici Tabwor 
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Den zpustošení, den potěšení 

(III. část, Exodus) 
V důsledku bojů a hladu v letech 2013 – 2017 opus-
tilo v Jižním Súdánu své domovy na 4 000 000 lidí, 
z toho přes 1,9 milionu uvnitř státu a přes 2 mili-
ony do sousedních zemí: Ugandy, Keni, Etiopie, 
Súdánu a Konga. Jenom Uganda hostila v uprch-
lických táborech na milion jihosúdánců. Teď po 
uzavření míru se už začínají vracet domů.  

Bolestná zkušenost, která se v jejich novo-
dobé historii opakuje. A tak si pro povzbuzení při-
pomínají pozoruhodné příběhy z minulosti. Zde je 
jeden takový. 

Bylo to ještě za minulé občanské války „se-
veru proti jihu“, nazývané Aňaňa II. Jih Súdánu se 
bránil násilné islamizaci ze severu. SPLA (Súdán-
ská lidová osvobozenecká armáda) bojovala proti 
jednotkám muslimské vlády v Chartúmu. V Cen-
trální Equatorii ve městě Yei žila početná komu-
nita křesťanů z kmene Kakwa, protestanti i kato-
líci. Začátkem roku 1990 SPLA nařídila kvůli bojům 
jejich evakuaci. Biskup episkopální církve Seme 
Solomona a generální vikář katolické diecéze Fr. 
Peter Dada vyvedli lid z města. Pod dohledem 
SPLA se konvoj více než 100 aut a asi 10 000 pěších 
vydal na cestu k opuštěnému pohraničnímu měs-
tečku Kaya. Ze strachu před útokem vládních 
vojsk putovali jen v noci. V Kaya je SPLA nechala, 
ať se už postarají sami o sebe. V opuštěném měs-
tečku na hranici s Ugandou se pod vedením obou 
duchovních usadili jako uprchlická komunita. Obě 
církve úzce spolupracovaly ve všech aspektech ži-
vota, v pomoci potřebným, především při obsta-
rávání a distribuci potravin.   

Kaya se stalo městem vybudovaným církví, 
přičemž partnerství obou duchovních se stalo le-
gendárním. Počet obyvatel Kaya se rozrostl na 
30 000. Jenže v polovině roku 1993 se SPLA do-
stala do defenzívy, vládní jednotky ji vytlačili z Yai 
a začaly ohrožovat i pohraniční městečko. Bylo 
nutné je opustit. 3 srpna 1993 se zvedla hraniční 
závora a 30 000 věřících pod vedením biskupa 
Seme a Fr. Petera Dada překročili hranici s Ugan-
dou. Biskup Seme, když z kopce obhlížel zástup, 
přirovnal jej k Exodu Izraele z Egypta. Jako zna-
mení Boží ochrany nikdo ten den nepřišel o život, 
naopak několik dětí se narodilo cestou z Kaya do 
Koboko. V okolí Koboko postavili uprchlické tá-
bory s primitivními kostely v centru. Ztotožnili se 
s biblickým příběhem Exodu, zakoušeli Boží ve-
dení, ochranu a zaopatření. Byl to příběh, který lid 
pozvedal, dával smysl jejich utrpení a posiloval 

jejich naději. Katolíky a protestanty vázalo pouto 
společného putování. Zde založili biblickou školu, 
o níž snili už v Yei, plánovali ji v Kaya a uskutečnili 
v Koboko.   

V letech 1996 a 1997 se pozice súdánských 
uprchlíků značně zhoršila – stali se nechráněným 
terčem ugandských skupin rebelů. Ti v srpnu 1996 
vypálili biblickou školu a počet útoků na uprch-
lické tábory značně vzrostl. Vypadalo to, že není 
úniku. Uprchlíci byli v pasti mezi vládními jednot-
kami ze Súdánu a bandami rebelů v Ugandě. 
V zoufalství se modlili. A pak se situace zázrakem 
změnila. Během několika týdnů SPLA zatlačila 
vládní jednotky na sever za Jubu a uprchlíci se 
mohli vrátit. Během několika týdnů se z Ugandy 
vrátilo do Yei na 80 000 uprchlíků. Biskup Seme 
vysluhoval Večeři Páně na Velikonoce 1997 už 
opět v kostele v Yei.  Pro křesťany v Yei to byl mi-
mořádný den. Znovu a znovu si připomínali bib-
lické paralely o Boží věrnosti uprostřed válečné 
vřavy a chaosu. Sága Exodu se uzavřela v kruhu, 
když se zpět domů vrátil věrný lid obhájený ve své 
důvěře věrnému Bohu.     

(Zpracoval Rostislav Staněk) 
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Spolek pro Jižní Súdán 
 

IČ: 04392213 
Třebovická 5114/106 
722 00 Ostrava 
tel: 602 323 941 
rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz  
 

Aktuální informace o projektu                             
a modlitební náměty naleznete: 
https://spolekjiznisudan.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 realizovat 
duchovní a humanitární pomoc lidem v zahra-
ničí i v České republice, zejména pak v Jižním 
Súdánu, a to v souladu s biblickými principy, 
jejichž dokonalým vzorem je učení a život Je-
žíše Krista. K našim cílům patří zejména vzdě-
lávací a humanitární činnost, komunitní roz-
voj, 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 situ-
aci 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 lite-
ratury, studijních materiálů a materiálů pro 
nedělní školy; 

o pomoc při zasílání balíků s podporou pro sirot-
činec v Toritu i pro kliniku v Ofirice; 

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 
401 biblická škola v Amee - stavební materiál 
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 sirotčinec v Toritu 

 
 
 
  

 
 
 


