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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu                          
a příznivci naší tamní holistické misie, 

  
obracíme se na vás s naléhavou prosbou o modlitby. 
Naši přátelé nás včera a dnes informují, že v jejich 
oblasti došlo k výraznému zhoršení bezpečnostní 
situace a prosí křesťany v ČR o naléhavé modlitby. 
 

Co zatím víme: 
• Hlavní město Juba je od soboty uzavřeno ar-

mádou, vojáci hlídkuje podél silnice, která spo-
juje hlavní město Jubu s městem Nimule na ji-
hu země na hranicích s Ugandou (jde o jedinou 
asfaltovanou silnici v zemi, při níž leží i naše 
misijní středisko Amee); 

• boje mezi rebely a armádou v oblasti vypukly 
v pondělí kolem třetí hodiny, zrovna při skon-
čení vyučování v (naší) škole; 

• co se přesně děje, není jasné, vláda nevydala 
žádné prohlášení; mobilní sítě mají navíc vý-
padky; 

• lidé nevycházejí ven, s obavami vyhlížejí násle-
dující noc. Situaci hodnotí jako nepředvídatel-
nou. 

• biskup Bernard je zrovna v Ugandě (jel tam 
vyzvednout námi zaslané peníze). Instruoval 
svůj tým v Amee, že v případě ohrožení se mají 
pokud možno také evakuovat do Ugandy. 

 

Znepokojivé zprávy o nenadálých zvratech a neče-
kaných nebezpečenstvích přicházejí zcela bez va-
rování, poté, co již řadu měsíců panovalo v širším 
okolí příměří a zdálo se, že vše spěje k pokojnému 
konci. Obavy z násilných střetů byly vytlačeny ji-
ných starosti a obavami tamního života. Nyní však, 
zdá se, válečná situace opět doléhá na naše jiho-
súdánské přátele. 
 

Prosíme proto, abyste se společně s námi modlili 
za nastalou situaci, za bezpečí našich bratrů a ses-
ter z týmu, za ochranu sirotků, dětí ve škole i ne-
mocných ve zdravotním středisku. Za moudrost 
v rozhodování, jak si počínat. 
 

Také za zklidnění situace v celé zemi a možnost 
pokračovat v našem misijním projektu (pozemky 

našeho centra se nacházejí v místech, kde už byla 
jednou během občanské války zcela zničena již 
vybudovaná škola).  

 

 
Ať se tedy historie neopakuje a nejsou zničeny 
výsledky naší společné práce. Modleme se též za 
možnost obnovit vyučování ve škole a práci zdra-
votníků. 
  

Máme z poslední doby zkušenosti, že naše společ-
né modlitby dokáží měnit situaci – kéž je tomu tak 
i tentokrát. 
  

Za Spolek pro Jižní Súdán 
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Posláním spolku je duchovní a humanitární 
pomoc lidem v Jižním Súdánu, v souladu 
s biblickými principy, jejichž dokonalým vzo-
rem je učení a život Ježíše Krista. K našim cí-
lům patří vzdělávací a humanitární činnost, 
komunitní rozvoj, podpora rodiny a práce 
s mládeží. 
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