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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu,  

na prahu nového roku Vám zasíláme aktuální 

informace o dění v Jižním Súdánu a v našem 

Spolku pro Jižní Súdán. 
Hlavní akce loňského roku, tedy plánovaná 

cesta do JS se z pochopitelných důvodů a k naší 

velké lítosti nemohla uskutečnit (museli jsme po-
stupně zrušit červnový, poté náhradní srpnový, 

a pak i letošní lednový termín), přesto činnost 

spolku v rámci možností pokračovala. 
 

Situace v zemi: Také JS bojuje s pandemií covid-

19. V dysfunkčním státě s minimálním zdravotnic-
tvím (1 lékař na 40tisíc obyvatel!), nefunkční státní 

správou a chybějící infrastrukturou se nám dle do-
stupných informací prováděná protiepidemická 
opatření jeví být formální. Na druhé straně se zdá, 

že mladé obyvatelstvo, nízká hustota osídlení 

a teplé klima africké země před těžkými dopady 

pandemie do určité míry chrání. Cestování v JS je 

zakázané, do zahraničí je obtížné, protože jsou vy-

žadovány testy, jejichž cena je předražená a na vý-
sledky se dlouho čeká. 

Z dostupných zdrojů (např. Radio Tamazuj) se 
dočítáme o stále nekončících a pro nás nepřehled-

ných mírových jednáních mezi prezidentem Salva 
Kiirem a viceprezidentem Riekem Macharem. 

O nějakých větších bojích informace nemáme, 
pouze „běžné“ zprávy o občasných přepadech 
s loupežemi dobytka, záplavách či nedostatku po-

travin v některých oblastech. 

Br. Bernard ke konci roku rezignoval na úřad 

arcibiskupa Episkopální církve pro Východní Equa-
torii se sídlem v Toritu. Plánoval to už dlouho. Do 

„důchodu“ se ale nechystá.  Slouží s velkým nasa-
zením navzdory dlouhodobým zdravotním obtí-
žím. Přispěli jsme na lékařské vyšetření a léčbu, 

nyní je jeho zdravotní stav lepší, i když ne ideální. 
Čelí také celé řadě dalších problémů – dosluhuje 

mu auto, byl okraden o notebook, modem a pro-
jektor. Pomáháme mu v těchto nesnázích aspoň 
finančně.  

Bernard přesídlil z Toritu do vesnice Obama 

(nedaleko Ame), kde mu jeho bratr zapůjčil do-

mek k dlouhodobému užívání. Soustředí se nyní 
plně na rozvoj našeho společného projektu, vzni-
kajícího na již zakoupeném pozemku bývalého 
uprchlického tábora v Ame.   

 
 

Centrum holistické misie má zahrnovat biblic-

kou školu, sirotčinec, základní školu, zdravotní 

středisko a zemědělskou farmu pro potravinovou 

soběstačnost. Bernard předpokládá, že ve spolu-

práci s místními náčelníky by středisko mohlo na-

pomoci rozvoji celé oblasti, např. povzbudit oby-

vatele k návratu z uprchlických táborů v Ugandě. 

Do Ame se přesunují také osvědčení Bernardovi 

spolupracovníci, na jejichž mzdy také přispíváme, 

stejně jako na postupné stavební práce ve stře-

disku. Zatím je opravená jedna budova.  

Na dobu, než bude v Ame vybudován nový 

sirotčinec, získal Bernard od svého strýce k bez-

platnému užívání přízemní budovu o dvanácti 

místnostech ve vesnici Obama. Sem se dočasně 

přestěhují sirotci z Toritu, než bude hotové zá-

zemí v Ame.  

Br. Solomon se nám v září pochlubil druhým 

přírůstkem do rodiny, narodila se mu dcera. Solo-

mon i s rodinou se na přelomu roku také přestě-

hoval z Toritu do vesnice Obama, připojil se k Ber-

nardovu týmu a zde se bude dál věnovat 

sirotkům.  

První opravená budova v Ame.                            

Zárodek budoucího centra holistické misie. 

Dům v Obama Village zapůjčený pro sirotky. 

https://radiotamazuj.org/en
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Jak víte, podporu sirotků převzala od našeho 

spolku Nadace Mezinárodní potřeby, která má 

s adopcí na dálku mnohaleté zkušenosti. Po počá-

tečních obtížích, kdy kvůli chybějícímu interneto-

vému připojení vázlo zasílání pravidelných zpráv 

z JS, se spolupráce stabilizovala a začínají se již 

ozývat první čeští zájemci o individuální adopci 

sirotků. V době lock downu kvůli covid-19 jsou ně-

kteří sirotci umístěni do náhradních rodin (Ber-

nard s manželkou „mama“ Suzy se v Obama sta-

rají také o tři).    

V Obama/Ame už jsou půl roku také námi pod-

porovaní ugandští manželé Jonáš Aruho a Joan 

Achama. Přesídlili sem po pěti letech služby v ob-

lasti horských vesnic kmene Ofiriha. Při práci v ho-

rách prokázali velkou vytrvalost a statečnost, 

Joan sama provozovala zdravotní středisko a Jo-

náš založil první církev. Pro dva lidi bez velké pod-

pory místních šlo o heroický výkon, nicméně dále 

nebyl jejich pobyt v horách již udržitelný, proto je 

br. Bernard „stáhl“ k sobě do Ame.  

Joan chystá rozjezd zdravotního střediska 

na novém místě. Hlásila nedostatek léků, proto 

jsme snažili jako obvykle o zaslání poštou. Dvakrát 

se nám balíky vrátily z Ugandy zpět (zřejmě kvůli 

strachu z přenosu covid-19), až napotřetí balík 

šťastně dorazil. Mezitím jsme akutní nedostatek 

řešili sponzorováním nákupu nejdůležitějších léků 

a zdravotního materiálu v Ugandě. 

Jonáš nám občas pošle fotografie ze své mi-

sijní práce mezi pastevci kmene Dinka, kteří nyní 

v oblasti Ame kočují, např. z promítání filmu Ježíš. 

Vyžádal si 50 Nových zákonů v angličtině, které 

jsme mu před Vánocemi poslali poštou. Jonášovi 

s Joan jsme nyní „třináctou“ výplatou umožnili 

strávit novoroční prázdniny u rodiny v Ugandě.  

Dá-li Hospodin a epidemická situace nám do-

volí vycestovat, chceme do JS v létě uskutečnit 

další výjezd, nejlépe opět ve spolupráci s praž-

ským Evangelikálním teologickým seminářem 

(ETS). Od loňska je připravený tým ve složení Ros-

tislav Staněk, Miloš Poborský, Lukáš Hamer-

ník a Ondřej Petrouš. V ideálním případě by 

z cesty mohl vzniknout film pro Křesťanský maga-

zín ČT.  

V České televizi byl v rámci dokumentu Boží 
mládí krátký vstup z porady o možnosti cesty do 

Jižního Súdánu – lze jej shlédnout zde, přičemž 
„náš“ vstup začíná v 10:45.  

On-line kázání Rosti Staňka o misii ve sboru 
CB Litvínov z 29. listopadu s delším povídáním 
o službě v Jižním Súdánu je k vidění zde (23:45 – 

53:30).    

Vít Šmajstrla v průběhu loňského roku úspěšně 

absolvoval náročnou onkologickou léčbu a zvolna 
se zotavuje. Všem velmi děkuje za modlitby! 
 

Rostislav Staněk 
 

Balík s léky doručen na třetí pokus                      

v prosinci 2020 

 

Chvály pastevců kmene Dinka 

Jonah Aruho slouží jako evangelista                     

v oblasti vesnic Obama - Ame 

https://mezinarodni-potreby.cz/jizni-sudan/
https://etspraha.cz/cs/projects/ets-a-jizni-sudan
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13236812150-bozi-mladi/
https://www.youtube.com/watch?v=foLGtEPOfPY&feature=youtu.be
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Děkujeme všem za finanční dary, jejichž proud ne-
ustává. Můžeme tak nadále podporovat všechny 
naše projekty, jejichž seznam s variabilními sym-

boly naleznete níže.  
Prioritou pro nás nadále zůstává založení bib-

lické školy v Ame. Celý projekt je ale mnohem širší 
a zahrnuje křesťanské centrum, sloužící širšímu 
okolí, kde by kromě biblické školy bylo i zdravotní 
středisko, sirotčinec, základní škola, zemědělský 
program a další. 

Nadále platí, že 100% vybraných peněz je pou-
žito v projektu, režii má spolek nadále nulovou. 

Pracujeme jako dobrovolníci, pomáháme bez ná-
roku na odměnu při svém zaměstnání, neplatíme 
za pronájem prostor ani jiné administrativní po-
platky. Všechny darované prostředky směřujeme 
do Jižního Súdánu. Díky kontaktům na místě 
umíme pomoci i s relativně malým finančním roz-
počtem velkému množství lidí. 

Hodnotu finančních darů našemu spolku v roce 
2020 lze uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku 

od základu daně. Dárcům vystavíme potvrzení pro 
finanční úřad. Pokud jste nám darovali anonymně 
či bez uvedení kontaktů, kontaktujte nás.  

Mějte požehnaný rok 2021. Přejeme Vám 
i nám, ať bez ohledu na okolnosti, které nás v něm 
čekají, všichni maximálně naplníme Boží vůli pro 
naše životy. Hospodin ke svému lidu mluví a uka-
zuje cestu. Tak se posilněme a buďme odvážní.  

 

Rosťa Staněk a Vít Šmajstrla  

 

Spolek pro Jižní Súdán 
 

Třebovická 5114/106, 722 00 Ostrava 
IČ: 04392213 

Ing. Rostislav Staněk, M.A. (CB Česká Třebová), 
předseda, tel: 602 323 941 
rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz 
MUDr. Vít Šmajstrla (KS Ostrava),  
místopředseda, tel.: 603 272 683 
vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz 

www.spolekjiznisudan.cz 

bankovní spojení: 272583385/0300 
 

Posláním spolku je duchovní a humanitární po-
moc lidem v Jižním Súdánu, v souladu s biblickými 
principy, jejichž dokonalým vzorem je učení a ži-
vot 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 vyučo-
vání na téma misie či kupř. debatu o situaci v Již-
ním Súdánu a možnostech pomoci a spolupráce. 
Přihlaste se k odběru tohoto nepravidelného           
newsletteru. 
 

Možnosti podpory: 
o přímluvné modlitby; 
o aktivní zapojení do práce spolku; 
o pořádání přednášek či 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 děti v nedělních školách; 

o vyhledávání a oslovování možných spolupra-
covníků, dárců a sponzorů; 

o pomoc při formování a podpoře příštího mi-
sijního výjezdu. 
 

Aktuální oblasti služby: 
(a variabilní symboly pro finanční dary) 
 

001 náklady projektu obecně 
102 studijní materiály, anglické Bible 
400 centrum holistické misie v Ame 
401 biblická škola v Ame 
402 sirotčinec v Ame 
403 zemědělský program v Ame  
502 mzda Joan, zdravotní sestry 
503 mzda Jonáše, učitele a evangelisty 
601 služba bratra Bernarda 

 

Shromáždění v táboře pastevců kmene Dinka 

mailto:rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz
mailto:vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz
http://www.spolekjiznisudan.cz/
https://spolekjiznisudan.cz/newslettersub/

