
 

Spolek pro Jižní Súdán ⚫   prosinec 2021 
 

 

 SPOLEK PRO JIŽNÍ SÚDÁN 
NEWSLETTER 06/2021 ⚫ prosinec 2021 

    

 
 



 

Spolek pro Jižní Súdán ⚫   prosinec 2021 
 

 

 

 
 

 
 
 

Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
 

srdečně vás zdravíme v předvánočním čase a přiná-
šíme aktuality z naší práce v Jižním Súdánu. 
  

Poslední zpravodaj jsme vydali v září – je k dis-
pozici na našich stránkách našeho spolku. Jak víte, 
podařilo se nám spolu s partnery z NF Krmte hla-
dové a Diakonie CB poslat kontejner s potravino-
vou pomocí, podpořili jsme koupi tří motorek pro 
členy našeho týmu, pokračuje výuka ve škole, aj. 

 

Připomínáme vaší pozornosti také výroční 
zprávu Spolku pro Jižní Súdán za loňský rok 2020, 
která je dobrým shrnutím minulosti i současnosti 
naší pomoci křesťanům v Jižním Súdánu. 

Děkujeme také všem podporovatelům a dár-
cům: díky vám jsme mohli za letošní rok poskytnout 
podporu a pomoc ve výši 1 020 000 Kč! 
 

Co je tedy od září nového: 
* Situace v zemi je stále stejná – nestabilní, chao-
tická, nepřehledná. Nicméně žádné akutní boje 
v blízkosti našeho misijního střediska hlášeny ne-
máme, rebelové byli vytlačení. Služba pokračuje. 
* Dva z našich přátel (Jonáš a William) prodělali ty-
fus a malárii, ale již se zotavili. 
* Covidová omezení ztěžují službu a komplikují 
a prodražují cestování. 
* Výuka ve škole nicméně nadále úspěšně probíhá 
pod vedením Jonáše. 
* Reverend Solomon byl novým arcibiskupem pře-
místěn do Kuddu, kde dohlíží na sbory v oblasti. 
Jako Boží řízení vnímáme, že pod Solomonův do-
hled spadá i nám blízká horská oblast Ofiriha, kam 
jsme i se Solomonem jezdívali sloužit a kde Jonáš 
s Joan po tři roky provozovali zdravotní středisko 
a založili sbor. 
* Za velký pokrok v komunikaci považujeme zřízení 
bankovního účtu u Western Union, díky čemuž nyní 
posíláme zahraniční platby prakticky bez poplatků. 
* Náš tým služebníků centra holistické misie v Ame 
se rozrůstá – kromě vedoucího br. Bernarda a uči-
tele a evangelisty Jonáše zde za naší podpory pra-
cují již dvě zdravotní sestry a částečně lékař, dále 
agronom, účetní, hlídač a dokonce včelař. 

Největší radost máme, že se otvírá možnost 
další cesty, kterou plánujeme na únor 2022. Z bez-
pečnostních důvodů nemíříme přímo do Jižního 
Súdánu, ale chceme se s celým týmem setkat 
v Ugandě blízko hranic.  

Považujeme osobní setkání za klíčové pro bu-
doucnost spolupráce. Dlouho jsme se kvůli covidu 
neviděli a je třeba probrat mnoho věcí ohledně dal-
šího rozvoje projektu, získat více informací o fungo-
vání základní školy, doplnit zásoby léků ve zdravot-
ním středisku, setkat se s podporovanými sirotky, 

a mnoho dalšího. Nezapomínáme přitom na naši 
vizi biblické školy, která by byla centrem holistické 
misie a požehnáním místní komunitě. 

Jsme připraveni zodpovědět veškeré vaše do-
tazy, neváhejte nám napsat nebo zavolat. 

Připomínáme, že k odběru newsletteru je třeba 
se na stránkách přihlásit. Prosím, dejte o nás vědět 
svým přátelům a potenciálním zájemcům. 
 

Hlavní témata k modlitbám: 
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. Modlete se spolu s námi: 

• 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 zdar a ochranu plánované únorové cesty čes-
kého týmu do Ugandy; 

• za možnost pokračovat v rozvoji křesťanského 
centra v Amee; 

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

  

Rosťa Staněk, Vít Šmajstrla, David Floryk 
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Posláním spolku je duchovní a humanitární po-
moc lidem v Jižním Súdánu, v souladu s biblic-
kými principy, jejichž dokonalým vzorem je 
učení a život Ježíše Krista. K našim cílům patří 
vzdělávací a humanitární činnost, komunitní 
rozvoj, podpora rodiny a práce s mládeží. 
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