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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
 

zasíláme vám aktuální informace o práci naše-
ho spolku a o vývoji v zemi. 

Naposledy jsme vám psali po návratu 
z průzkumné cesty na přelomu letošního ledna 
a února. Newsletter s podrobnou zprávou, 
stejně jako všechny dřívější naleznete na na-
šich internetových stránkách. 

Cesta byla úspěšná a nastavila směr, jakým 
se chceme v naší práci dále ubírat, především 
tedy podporovat vznik biblické školy v oblasti 
Ame.  

Po návratu jsme uspořádali několik besed. 
S potěšením sledujeme, že informovanost 
křesťanů (ale i veřejnosti obecně) o této zkou-
šené zemi se zlepšuje.  

Ve 4. čísle křesťanského časopisu Život víry 
vyšla naše reportáž z cesty.  

Českou republiku na své cestě po Evropě 
navštívil Sam Childers, americký misionář 
v Jižním Súdánu, podle jehož příběhu byl nato-
čen hollywoodský film Kazatel Kalašnikov 
(Machine Gun Preacher) s Gerardem Butlerem 
v hlavní roli. Spolupodíleli jsme se na organizaci 
jeho přednášek, které se uskutečnily 29.4. 
v Ostravě a 30.4. v České Třebové. Přednášky 
byly hojně navštíveny. Rozhovor se Samem 
Childersem vyšel v prázdninovém čísle časopi-
su Život víry. Připojeno bylo i osobní svědectví 
Rosti Staňka o tom, jak ho shlédnutí filmu 
ovlivnilo při jeho zvažování prvního výjezdu do 
Jižního Súdánu. 

Za jednoznačný úspěch považujeme, že se 
nám daří předat financování vzdělávání někte-
rých sirotků z „našeho“ sirotčince organizaci 
Nadace Mezinárodní potřeby. Tato renomo-
vaná organizace na profesionální úrovni orga-
nizuje „dálkové adopce“, tedy péči podporo-
vatelů „odsud“ o jedno konkrétní dítě na mís-
tě, např. v Bangladéši, Indii, Nepálu, Ugandě, 
Burkině Faso a Filipínách. Jejich program se 
vyznačuje přísnou zpětnou vazbou mezi dárci 
a podporovanými dětmi. Důsledná vykazatel-
nost veškeré podpory znemožňuje zneužívání 
darů. Tyto vysoké standardy nyní ve spolupráci 
s arcibiskupem Bernardem zavádějí i při pod-

poře vzdělávání dětí ze sirotčince v Toritu.  

V rámci pilotního projektu převzala NMP 
podporu 5 dětí na základní škole, 2 na střední 
a jednoho studenta na univerzitě. Náš Spolek 
nadále podporuje 13 dětí na základní, 6 na 
střední a jednoho vysokoškoláka. Platby budou 
probíhat celé přes NMP – nedávno jsme ode-
slali prvních 80 tisíc Kč na účet NMP, která pak 
zajišťuje převod na účet Episkopální církve.  

Našim cílem je postupně předat „do péče“ 
NMP všechny sirotky, neboť se domníváme, že 
svou práci dělají na lepší úrovni, než jsme 
„amatérsky“ schopni dělat my. 

Odeslali jsme peníze na honoráře pro „na-

še“ spolupracovníky na druhé pololetí 2019 
(9200 USD). Struktura podporovaných se mír-
ně mění v souvislosti s tím, jak se těžiště práce 
přenáší z Toritu do Ame. O podpoře rekon-
strukce dalších budov v Ame zatím jednáme.  

Bratr biskup Bernard směřuje během 
příštího roku k ukončení svého „arcibis-
kupství“ – chce se pak soustředit výhradně na 
rozvoj komunitního střediska s biblickou ško-

lou v Ame. 

Manželé Jonáš a Joan a jejich syn Samuel 
zatím zůstávají v Ofirice, kde s velkým osobním 
nasazením udržují v chodu zdravotní středisko. 
Je nicméně zřejmé, že dlouhodobě tento stav 
nebude udržitelný – část místních kvůli nedo-
statku jídla oblast opustila, do sousedství při-
táhl nepřátelský kmen, který mimo jiné unesl 
jednu čtyřletou dívku, cesty jsou stále nebez-
pečnější kvůli přepadávání, letošní záplavy při 
období dešťů byly větší než obvykle. Jonáš 
a Joan mají naši morální podporu (pravidelně si 
píšeme) a dostávají finanční podporu (po dvou 
stech USD měsíčně), ale to, co by potřebovali 

První opravená budova v Ame (březen 2019) 

https://spolekjiznisudan.cz/2019/02/20/newsletter-jaro-2019/
https://spolekjiznisudan.cz/2019/08/19/postrehy-z-povalecneho-jizniho-sudanu-clanek-ze-zivota-viry/
https://www.csfd.cz/film/278295-kazatel-kalasnikov/prehled/
https://spolekjiznisudan.cz/2019/08/18/sam-childers-kazatel-kalasnikov-poprve-v-cr-clanek-zivot-viry/
https://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce
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nejvíce, tedy posilu dalších pracovníků, jim nyní 
nejsme schopni my ani br. Bernard poskytnout. 
Je proto pravděpodobné, že časem také pře-
sídlí do střediska v Ame. 

Bratr Solomon s manželkou Helen a synem 
Timothym jsou v pořádku.  

Situace v zemi je stále komplikovaná. Při 
naší cestě počátkem roku místní odhadovali 
pravděpodobnost zlepšování situace oproti 
propadu do opětovného chaosu tak „50:50“. 
Pokud jsme schopni posoudit, situace se 
v tomto příliš nezměnila – na cestu rozvoje 
a míru se země zatím rozhodně nevydala.  

Jakou roli v tom hraje situace u severního 
souseda (tedy v Súdánu), kde padl mnohaletý 
diktátor Bašír, není jasné – někteří říkají, že je 
to pro Jižní Súdán dobrá zpráva, jiní, že špatná. 

Naše práce byla v tomto pololetí kompliko-
vána nemocí předsedy Spolku Rosti Staňka, 
který prodělal v červnu onkologickou operaci. 
Zotavování probíhá díky Bohu dobře a máme 
naději, že léčba nezanechá žádné následky. 
Děkujeme za modlitby. 

Děkujeme za vaši podporu – po odeslání 
plateb na vzdělání sirotků a odměny pracovní-
kům máme na účtu u ČSOB 525 000 Kč. Za prv-
ní pololetí jsme od vás dárců obdrželi 268 000 
Kč, což zhruba odpovídá výdajům.  

Z větších výdajů plánujeme ještě letos ode-
slat dar na další rozvoj střediska v Ame – o jeho 
výši a přesném účelu ještě jednáme.  

Za další úspěch považujeme, že se podařilo 
projekt biblické školy  Ame zařadit mezi misijní 
projekty podporované Nadačním fondem KMS. 
Přispívat je tedy možno i jeho prostřednictvím. 
Doposud jsme cestou NF KMS obdrželi dary ve 
výši 21 tisíc Kč. 

Cestu do Afriky letos nechystáme – dá-li 
Nejvyšší a situace to umožní, zorganizujeme 
vyučovací konferenci v Ame příští léto.  

Nadále hledáme spolupracovníky, modli-
tební podporovatele, dárce. Děkujeme všem, 
zůstaňte s námi a modlete se za Jižní Súdán 
i za nás.  

Sledujte naše webové stránky a facebook, 
přihlaste se k odběru newsletteru. 

Podívejte se na krátký dokumentární film 
s poděkováním místních lidí za potravinovou 
pomoc v roce 2018 na našem kanále na YouTube. 

 

  Vít Šmajstrla, místopředseda 

 

Spolek pro Jižní Súdán 
IČ: 04392213 
Třebovická 5114/106, 722 00 Ostrava 
tel:  602 323 941 
rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz 
vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz 
www.spolekjiznisudan.cz 

bankovní spojení: 272583385/0300 
 

Posláním spolku je duchovní a humanitární 
pomoc lidem v Jižním Súdánu, v souladu 
s biblickými principy, jejichž dokonalým vzorem 
je učení a život Ježíše Krista. K našim cílům 
patří vzdělávací a humanitární činnost, komu-
nitní rozvoj, podpora rodiny a práce s mládeží.  
Pozvěte našeho zástupce k presentaci! Rádi 
přijedeme, zodpovíme dotazy, navážeme 
osobní spolupráci. Je možno domluvit kázání či 
vyučování na téma misie či kupř. debatu 
o situaci v Jižním Súdánu a možnostech pomo-
ci a spolupráce.  
Možnosti podpory: 
o přímluvné modlitby; 
o pořádání přednášek a besed o práci v Již-

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

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

o vyhledávání a oslovování možných spolu-
pracovníků, dárců a sponzorů; 

o pomoc při formování příštího misijního 
výjezdu. 

 

Aktuální oblasti služby 

(a variabilní symboly pro finanční dary):  
 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 
502 mzda Joan, zdravotní sestry 
503 mzda Jonáše, učitele a evangelisty 
601 služba biskupa Bernarda 
602 sirotčinec a škola v Toritu 

Bratr Solomon se synem Timothym 

http://www.nfkms.cz/category/misionari/biblicka-skola-jizni-sudan/
https://spolekjiznisudan.cz/#section-26
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https://spolekjiznisudan.cz/#section-26
https://www.youtube.com/watch?v=o-hADArpRVE&t=60s
mailto:rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz
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