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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
rok 2019 pozvolna končí a my vám přináší-

me informace o dění v zemi i o práci spolku. 
Přes různé peripetie a přes mezinárodní tlak 

se nedaří dosáhnout mírové dohody mezi zne-
svářenými stranami v čele s prezidentem Kii-
rem a viceprezidentem Macharem, resp. kme-
ny Dinka a Nuer. „Poslední termín“ uzavření 
dohody byl opět posunut – nyní o sto dní, 
z listopadu na únor. Přináší to nejistotu do celé 
země. Sice se nikde přímo neválčí, ale o klidu 
se hovořit rozhodně nedá – místy propuká 
násilí, přepadává se na cestách, krade dobytek. 
Problémy se nevyhýbají ani pracovníkům hu-
manitárních organizací. Mohutné deště způso-
bily záplavy, což v některých oblastech znovu 
oživilo hrozbu hladomoru. Cesty jsou zhusta 
neprůjezdné. I bratr Bernard hlásí, že Torit je 
odříznut od světa a trpí nedostatkem potravin 
(průjezd je možný jen na motorce). Br. Bernard 
nadále spolupracuje (již bez našeho prostřed-
nictví) na zajištění potravinové pomoci 
s českou pobočkou organizace Krmte hladové.  

Naši milí jsou všichni v pořádku, i když pro-
žívají řadu těžkostí. Arcibiskup Bernard byl 
nemocen a zotavuje se jen zvolna (přispěli 
jsme mu pěti sty dolary na vyšetření a léčbu). 
Nedávno ztratil krátce po sobě staršího bratra 
a dceru, zařizoval pak transport zesnulých 
a pohřby. Byl také na cestách vystaven nesmy-
slné šikaně – bylo mu na týden zabaveno auto, 
jeho asistent byl bezdůvodně zbit.  

Jeho (i naší) prioritou zůstává nadále budo-
vání biblické školy v Ame – pokračuje zde čiš-
tění buše a přípravné práce (výroba cihel) na 
stavbu dalších budov po skončení období 
dešťů. Rozhodli jsme se přispět na zakoupení 
motorky pro projekt Ame.  

Při nedávném setkání vedení Spolku pro 
Jižní Súdán jsme se shodli, že nastal čas při-
pravovat další cestu – dá-li Nejvyšší, uskuteční 
se příští léto. Věříme, že biblická škola již bude 
i v provizorních podmínkách schopna přijmout 
tým z Česka, který by mohl nejen vést biblické 
vyučování, ale také by pomáhal s výstavbou. 
V tomto směru se také rozvíjí spolupráce 
s Evangelikálním teologickým seminářem (ETS) 
v Praze, jehož někteří studenti mají zájem se 
cesty zúčastnit v rámci své praxe z misiologie. 
Pokud chceme cestu uskutečnit, je čas začít 

s přípravami již nyní ve víře, že bezpečnostní 
situace se do léta zlepší. 

Péče o sirotky v Toritu je v rukou rev. So-
lomona a pod důslednou kontrolou české Na-
dace mezinárodní potřeby. Počáteční problé-
my s včasným dodáváním zpráv zpětné vazby 
se podařilo překonat a máme naději, že bude-
me moci předat do rukou této nadace i podpo-
ru dalších sirotků.  

Zdravotní sestra Joan s manželem Jonášem 
s „buldočí“ vytrvalostí a přes řadu protivenství 
setrvávají ve zdravotním středisku v kmeni 
Ofirika. Deště odnesly střechu jejich nové mod-
litebny (je to nízká hliněná budova s křížem, 
jejíhož slavnostního otevření jsme se zúčastnili 
v lednu), ale brzy bude nahrazena novou. 
Do Ofiriky po dvouměsíčním putování dorazil 
náš balík s léky, tričky pro děti v nedělní škole 
a trochou potravin. 

Joan posílá měsíční zprávy, v nichž informu-
je o počtech ošetřených pacientů. Vyplývá 
z nich, že za poslední půlrok ošetřila měsíčně 
asi 120 nemocných (na jednoho pracovníka jde 
o obrovské číslo), z nichž téměř polovinu tvoří 
děti do pěti let. Většinou řeší malárii a průjmy. 
U malých dětí má asi třetina malárií a dvě třeti-
ny průjmů těžký průběh. U dětí ošetří také 
každý měsíc několik zápalů plic.  Kromě léčby 
provádí také osvětu a prevenci, např. rozdává 
moskytiéry (asi pět měsíčně).  

Těžká malárie, průjem a zápal plic bývají 
u malých dětí nezřídka smrtelné. Lze tedy od-
hadnout, že pomoc českých křesťanů (mzda 
Joan činí 250 dolarů měsíčně) zachránila za půl 
roku možná až padesát životů malých dětí. 
Taková, až stěží uvěřitelná „efektivita“ námi 
vynaložených prostředků nás velmi povzbuzuje.  

Bohoslužba v Ofirice      
(děti v tričkách z „našeho“ balíku,           

v pozadí modlitebna bez střechy) 

https://etspraha.cz/cs/home
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Za letošní rok jsme na darech přijali 871 743 
Kč. Výdaje činily 721 515 Kč, peníze šly přede-
vším na mzdy námi podporovaných pracovníků 
v JS (398 000 Kč), na podporu sirotků (110 000 
Kč), dále, mimo jiné,  na zahájení stavby v Ame 
a na úhradu lednové cesty pro Rosťu Staňka. 
Režie našeho spolku je nadále nulová.  

 

Prosíme o modlitby: 
 aby byla uzavřena mírová smlouva 
a situace v JS se začala stabilizovat; 
 za ochranu a vedení pro všechny naše 
milé známé a spolupracovníky v Episkopální 
církvi (Bernard, Solomon, Joan, Jonáš, Kenne-
dy a další); 
 za zdravotní a misijní práci v Ofirice; 

 za požehnanou budoucnost sirotků 
v Toritu, za jejich podporu prostřednictvím 
Nadace mezinárodní potřeby; 
 za přípravu výpravy v létě 2020 včetně 
spolupráce s ETS. 
 

Děkujeme všem za finanční dary a další 
podporu. Peníze je možno posílat na náš účet 
272583385/0300 u ČSOB a nově také skrze  
Nadační fond KMS, jehož jsme se stali členy. 
Číslo jejich účtu je 577409193/0300, variabilní 
symbol pro nás je 3300. 

Budování střediska holistické misie v Ame je 
možno podpořit také přes transparentní účet 
Diakonie Církve bratrské v rámci veřejné sbírky 
„Matouš 25“, číslo účtu 2301173860/2010,  vari-
abilní symbol pro projekt v Ame je 400.  

Nadále hledáme spolupracovníky pro 
všechny oblasti naší práce. Můžete se také stát 
členy spolku, v současné době je nás šest. 

Sledujte naši novou webovou stránku. Při-
hlaste se k odběru tohoto nepravidelného 
newsletteru. 

S vírou v nekonečnou moc Kristovu a s na-
dějí na dobrou budoucnost Jižního Súdánu.  

 

Spolek pro Jižní Súdán 

Vít Šmajstrla, místopředseda 
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předseda, tel: 602 323 941 
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MUDr. Vít Šmajstrla (KS Ostrava),  
místopředseda, tel.: 603 272 683 
vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz 
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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 

http://www.nfkms.cz/category/misionari/biblicka-skola-jizni-sudan/
https://www.cb.cz/diakonie/
https://spolekjiznisudan.cz/newslettersub/
https://spolekjiznisudan.cz/newslettersub/
mailto:rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz
mailto:vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz
http://www.spolekjiznisudan.cz/

