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

události v Jižním Súdánu se vyvíjejí rychle, proto již 
po týdnu přinášíme aktuální zprávy od našich tam-
ních přátel. 

Bezpečnostní situace se poněkud zlepšila, oby-
vatelé osady Amee již netráví celé dny scho-
vaní v domech a noci v buši. Podél hlavní asfaltové 
silnice hlídkují vládní vojáci, rebelové byli vytlačeni. 
Jsou ale obavy z jejich protiútoku. 

Byla obnovena výuka ve škole. 
Bratru Bernardovi se podařilo v Ugandě z banky 

vybrat zaslané prostředky (školné pro děti ze sirot-
čince, na platy týmu a na koupi tří motorek, mobilů 
a powerbank pro tým) a chystá se ve vhodnou chvíli 
k návratu. 

Do Ugandy také dorazila krabice s léky a huma-
nitární pomocí od nás a podařilo se ji vyzvednout na 
poště. 

Do Amee byl z Toritu převezen kontejner s "ri-
zoty" financovaný společně organizací Feed the 
Hungry, Diakonií CB a naším spolkem (celkem 21 
tun jídla, tedy 272 160 porcí). Po zklidnění situace 
by měla začít distribuce mezi obyvatele. 

Zlé zprávy však také nescházejí. V okolí osady se 
po deštích rozlila řeka Ayii a zaplavila část osady, 
kde stojí (mimo jiné) Bernardův dům – zamčený 
a plný věcí, neb její majitel je právě v Ugandě…  

 Děkujeme za modlitby, prosíme vytrvejte 
v nich. Věříme, že Bůh povolal českou církev, aby 
v Jižním Súdánu sloužila a našim bratrům a sestrám 
stála po boku. 

 

Hlavní témata k modlitbám: 

• aby se země konečně dostala z bludného kruhu 
kmenových a politických konfliktů a po deseti 
letech samostatné existence mohlo začít budo-
vání normální fungující společnosti; 

• za ochranu a bezpečnost našich milých bratrů 
a sester; 

• za možnost pokračovat v rozvoji křesťanského 
centra v Amee; 

• za moudrost a Boží vedení pro přátele Jižního 
Súdánu u nás i jinde. 

  

Za Spolek pro Jižní Súdán 
Rosťa Staněk, Vít Šmajstrla, David Floryk 

 
 

PROSÍM SDÍLEJTE TENTO NEWSLETTER              
SE VŠEMI, KOHO BY SITUACE V JIŽNÍM 
SÚDÁNU MOHLA ZAJÍMAT NEBO KDO             

BY CHTĚL PRÁCI PODPOROVAT.                
PŘIPOMÍNÁME, ŽE K ODBĚRU NEWSLET-
TERU JE TŘEBA SE PŘIHLÁSIT NA WEBU: 

www.spolekjiznisudan.cz 
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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  

bankovní spojení: 272583385/0300  
 

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. 

Zaplavená část osady Obama,                                

vzadu dům bratra Bernarda.  
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