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MODLITBY BYLY VYSLYŠENY! 
  

Vážení a milí příznivci Jižního Súdánu, 
  

v minulém zpravodaji jsme vás se znepokojením 
prosili o modlitby v souvislosti s předáním úřadu 
arcibiskupa v Toritu. Nastupující arcibiskup totiž 
vysílal vůči odstupujícímu br. Bernardovi i vůči naší 
práci v Jižním Súdánu značně nepřející signály. 
Nyní jsme dostali zprávu, že došlo k dohodě 
a nový arcibiskup Charles Ogeno dává naší práci 
„zelenou“, a to ve všech čtyřech diecézích jeho 
církevní provincie a bez omezení rozsahu. Rozkol 
byl zažehnán, naší službě se tak nově otevírají 
dveře. Máme z tohoto vývoje velkou radost a dě-
kujeme vám za modlitby. 
 

Další dobrou zprávou je, že v Jižním Súdánu se 
znovu otvírají školy a začal tedy zápis i do „naší 
nové školy“ v misijním centru v Amee. Uvolnili 
jsme platy pro šest budoucích učitelů (po 25 dola-
rech měsíčně) a těšíme se na začátek vyučování. 
  

Situace se sirotky se po rozvolňování epidemic-
kých opatření teprve ujasňuje. Řada dětí je 
nyní provizorně umístěna v náhradních rodinách 
(sám br. Bernard se stará o tři). Spolu s Nadací 
mezinárodní potřeby situaci monitorujeme a bu-
deme vás informovat. 
  

Do Amee dorazil náš poštovní balík s léky pro 
zdravotní středisko. Radujeme se z obnovení poš-
tovního spojení, které bylo loni kvůli epidemii 
téměř nemožné.  (Připomínáme, že momentálně 
podporujeme studium druhé „naší“ zdravotní se-
stry – sestry Helen, manželky Solomona – 
v Ugandě). V Ugandě nyní pobývá také zdravotní 
sestra Joan, která si zde obnovuje svou licenci. 
  

Nadále podporujeme poskytování potravinové 
pomoci místním. Kvůli přemnožení kobylek, zni-
čení úrody a akutní nouzi jsme přispěli částkou 
100 000 Kč na dodávku "rizota" ve spolupráci 
s českým nadačním fondem Krmte hladové      
(1 porce rizota stojí přibližně 1 Kč!). Zároveň při-
tom podporujeme, ve spolupráci s Diakonií CB, 
zemědělský program dlouhodobé potravinové 
soběstačnosti v Amee.  
  

Očkování proti covidu v JS postupuje pomalu, ale 
i tak epidemie slábne, a tak s nadějí sledujeme vý-
voj v zemi z hlediska možného cestování. 
  

 

Doporučte prosím naše newslettery svým přáte-
lům, náš web je nyní i v angličtině, doporučte nás 
přátelům v zahraničí. 
 

Přílohou tohoto newsletteru je výroční zpráva 
o činnosti spolku v roce 2020. 
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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.  
 

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. 
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