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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu,
dovolte, abychom vás seznámili s novým vývojem u „dalekých i blízkých“, tedy v Jižním Súdánu
i v našem spolku.
Politická situace v zemi je přes podepsání mírové dohody stále složitá. Přesto jsme ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem
(ETS) na letošní červen plánovali po delší době
větší výpravu – chtěli jsme přiložit ruku k budování
biblické školy v Ame, a zároveň již také vést biblické vyučování v rozestavěném areálu. V plánu
byla také návštěva zdravotního a misijního střediska
v kmeni Ofirika s promítáním filmu Ježíš ve vesnicích. Součástí výpravy mělo být také natočení dokumentárního filmu profesionální kamerou.
Podařilo se sestavit čtyřčlenný tým, všichni
s vazbou na ETS (Rostislav Staněk, Miloš Poborský, Lukáš Hamerník a Ondřej Petrouš). Přípravy
na cestu byly v plném proudu, když nás (jako celý
svět) zaskočila pandemie. Cestu jsme tedy museli
odložit. Naštěstí bez finančních škod, protože
jsme zatím nekupovali letenky. Všechno, co je připraveno, včetně absolvovaných očkování, přijde
vhod, jakmile bude cesta volná.
Svým způsobem, v tomto režimu neustálého
„očekávání“ pracujeme už léta. Je to, jako bychom stáli na červené, motor běží, noha lehce na
plynu, oči upřené na semafor, kdy blikne oranžová,… zelená. Jiné je jen to, že zatím vždy, pokud byly překážky, tak na straně Jižního Súdánu,
zatímco teď máme „červenou“ i na naší hranici.
Vnitřní nastavení ale zůstává – připravovat se
a vyrazit, jak jen to bude
možné.
Také v Jižním Súdánu
jsou teď zavedena opatření proti koronaviru – je
omezeno
cestování
a jsou uzavřené hranice.
Případy nákazy Covid-19
byly potvrzeny i v Toritu.
Všichni naši milí jsou
v pořádku,
zdravotní
sestřička Joan absolvo-

vala školení o koronavirové infekci. Také spolu
s Jonášem strávili ještě před epidemií pár týdnů
dovolené doma v Ugandě. Se všemi místními jsme
v kontaktu, situaci na místě sledujeme a vyhodnocujeme. Přichází také znepokojivé zprávy o přemnožení kobylek ve východní Africe a hrozícím
hladomoru… „Tvoje milosrdenství, Hospodine,
buď s námi; na tebe s důvěrou očekáváme.“
(Ž 33,22)
Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) nadále
profesionálně koordinuje podporu sirotků v Toritu. Je radostné číst zprávy sirotků (zprávy musejí
pravidelně posílat jako zpětnou vazbu). I peníze,
které na podporu sirotků posílá náš spolek, posíláme prostřednictví NMP.
Děkujeme všem za finanční dary, na účtu
spolku máme nyní přes 950 tisíc korun. Jsme tedy
připraveni nadále podporovat naše pracovníky,
sirotky, kliniku, stavbu školy, i zorganizovat výpravu, jakmile to bude možné. Část darů nyní dostáváme i prostřednictvím sbírky Nadačního
fondu KMS.
Prosíme o modlitby za Jižní Súdán, za naše milé
spolupracovníky tam, za sirotky, za plánovanou
výpravu. Také prosíme o modlitby za Víta Šmajstrlu, místopředsedu spolku, který těžce onemocněl a absolvuje nyní chemoterapii.
Rostislav Staněk

Sirotčinec v Toritu v roce 2016. Od té doby jsme
se tam kvůli občanské válce nedostali,
ale podpora trvale pokračuje.
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Angelo Peter Ulaka je slepý chlapec, proto píše
Braillovým písmem. Vyrůstal v sirotčinci v Toritu, ale kvůli postižení získává vzdělání v internátní škole v Gulu v Ugandě, kde ho dále finančně podporujeme. Dopis adresuje biskupovi
Bernardovi v Toritu: „Zdravím vás ve jménu Ježíše, našeho Spasitele. Píšu tento dopis, abych
vám vřele poděkoval za vaši námahu, kterou vynakládáte pro mé akademické úsilí. Ať vám Bůh
žehná. Děkuji, váš věrný Angelo Peter, dítě podporované Otcovým domem.“

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, komunitní
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 pomoci
a spolupráce. Přihlaste se k odběru tohoto nepravidelného newsletteru.

Možnosti podpory:
o
o
o
o
o

přímluvné modlitby;
pořádání přednášek a besed o práci v Jižním Súdánu ve sborech, na školách, v knihovnách i jinde;
shromažďování anglických Biblí a biblické
literatury, studijních materiálů a materiálů
pro nedělní školy;
vyhledávání a oslovování možných spolupracovníků, dárců a sponzorů;
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
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