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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
 

obracíme se na vás s mimořádným zpravodajem, 
abychom vás informovali o důležitých informa-
cích, které vyžadují akutní modlitby. 
 

(1) Došlo ke zhoršení bezpečnostní situace 
v oblasti včetně míst, kde žijí naši blízcí. Citujeme 
ze zprávy reverenda Solomona: Před dvěma dny 
byla napadena blízká oblast, přičemž bylo zabito 
patnácti lidí a všichni obyvatelé uprchli do buše. 
Napaden byl i guvernér. V dalším blízkém městě 
byli zabiti dva lidé, v jiných je slyšet střelbu. 

Na silnici, která vede kolem našeho vznikají-
cího biblického centra v Amee, došlo k přepadení 
několika vozidel. Pouhých dvě stě metrů od ves-
nice shořel kamion, řidič byl zabit nebo uhořel. 
Obyvatelé začínají opět prchat do Ugandy, část 
z nich hledá útočiště v centru u biskupa Bernar-
da. Modlíme se proto za ochranu našich přátel 
a jejich domovů, za klid zbraní, za pokoj a požeh-
nání pro Ame a celé okolí. 

(2) Bratr Bernard ukončil své působení v úřadu 
arcibiskupa v Toritu. Toto předání úřadu bylo 
dlouho předem plánováno, mimo jiné proto, aby 
se Bernard mohl plně věnovat rozvoji našeho 
projektu v Ame. Nový arcibiskup byl vybrán vol-
bou, minulý týden byl Bernardovým nástupcem  
zvolen dosavadní biskup z Magwi br. Charles. 
Přejeme mu Boží požehnání, aby byl dobrým 
pastýřek asvému těžce zkoušenému stádu.  

Nový arcibiskup nám napsal "ultimativní" e-
mail s dotazem, zda chceme "spolupracovat 
s ním nebo zůstat přáteli" br. Bernarda. Pokud by 
zvítězila rivalita a soupeření a nové vedení diecé-
ze bylo k našemu projektu z nějakých (např. 
pseudo "prestižních" důvodů) nepřátelské 
či nepřejícné, mohlo by to naši práci v Jižním 
Súdánu zásadně komplikovat. Modlíme se proto 
za pokoj mezi bratřími, za vyjasnění celé situace 
a vítězství Božích motivů a záměrů nad lidskými 
plány, za ochranu a vedení bratra Bernarda 
a jeho spolupracovníků, za další směr naší misijní 
spolupráce.     
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 (3) Situace v celém Jižním Súdánu je nadále neu-
těšená a ani zprávy odjinud nejsou povzbudivé, 
jak dokládá mapka z dílny OSN, více např. zde:  
https://www.unocha.org/south-sudan  

(4) Přes tyto špatné zprávy práce na rozvoji "na-
šeho" projektu (středisko s biblickou školou, 
zdravotním střediskem, základní školou a země-
dělským programem) pokračují zdárně. Chystá 
se otevření základní školy (poslali jsme 6x25 USD 
na platy pro šest učitelů). Začali jsme podporovat 
Helen, manželku rev. Solomona ve studiu na 
zdravotní sestru v Ugandě (byla vedle Joan tedy 
již druhou "naší" zdravotní sestrou!). V těchto 
dnech odesíláme balík s nutnou podporou a dal-
šími anglickými Novými zákony, aj. 

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 život Ježíše Krista. K našim cílům patří 
vzdělávací a humanitární činnost, komunitní roz-
voj, 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 ne-
pravidelného 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 
misijního 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 

 

Ohořelé trosky kamionu nedaleko Ame 

Helen, manželka bratra Solomona,                          

jako budoucí zdravotní sestra 
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