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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
   

blíží se naše cesta: 31. ledna odletíme (dá-li Nej-
vyšší) do Ugandy, abychom se setkali s našim jiho-
súdánským týmem (cestu přímo do Jižního Súdánu 
nelze z bezpečnostních důvodů nyní uskutečnit). 

Z Entebbe/Kampaly přejedeme Ugandu na sever 
k hranicím s Jižním Súdánem, kde se setkáme s bra-
trem Bernardem, Jonášem, Williamem a dalšími. 
Dlouho jsme se osobně neviděli a máme toho 
hodně k probrání. Budeme rokovat o stavu našeho 
projektu v Amee a dalším výhledu naší spolupráce. 

Kromě Rosti Staňka a Víta Šmajstrly s námi ten-
tokrát jede i Petr Horáček, vedoucí naší partnerské 
Nadace Mezinárodní potřeby, která zaštiťuje dál-
kovou adopci „našich“ jihosúdánských sirotků. Ně-
kteří ze sirotků se nyní nacházejí v Ugandě v uprch-
lických táborech nebo na školách – s těmi bychom 
se chtěli setkat. 

V druhé části pobytu chceme navštívit Jonášovu 
rodinu na západě Ugandy a Petr Horáček plánuje 
návštěvu dalších ugandských projektů Nadace. 

Návrat do Vídně by měl být 12. února. 
 

Prosíme za modlitby za přípravy a zdar na cestě. 
 

Za Spolek pro Jižní Súdán 
Rostislav Staněk a Vít Šmajstrla 

 

Modlete se spolu s námi: 
o za ochranu a bezpečnost našich milých bratrů 

a sester v Jižním Súdánu; 
o aby se JS dostal z bludného kruhu násilí a začalo 

budování normální fungující společnosti; 
o za zdar a ochranu naší únorové cesty, aby covi-

dová omezení nezkomplikovala cestu; 
o aby Pán sám utvářel program cesty a všechny 

detaily k nejlepšímu užitku pro jeho dílo; 
o za budoucnost centra holistické misie v Amee; 
o aby pomoc českých křesťanů byla tamním brat-

řím vítaná, abychom dělali to, k čemu nás vede 
Pán Ježíš.  
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