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Vážení a milí příznivci Jižního Súdánu, 
  

k našemu zklamání se vám neozýváme 
z Ugandy, ale z domova. 

Vedoucímu výpravy Rosťovi Staňkovi nečekaně 
vyšel pozitivní PCR test na COVID, který je podmín-
kou pro nástup do letadla. Přestože neměl žádné 
obtíže, musel na pět dní do izolace.  

Cestu jsme odložili, přebukovali letenky, jiho-
súdánský tým v Ugandě vyčkával. Když i druhý test 
po ukončení izolace vyšel pozitivní, cestu jsme mu-
seli zrušit. 

Letenky by nám měla z velké části pokrýt po-
jistka, takže finanční ztráty nebudou velké (ostatně 
jako vždy hradíme z peněz Spolku pouze jednu le-
tenku). Situace nás mrzí, vnímáme ji jako v tuto 
chvíli zavřené dveře k osobní návštěvě. "Hospo-
dine, tvoje záměry jsou přehluboké!" (Žalm 92,6) 

Ve snaze využít jedinečnou chvíli, kdy afričtí 
bratři jsou v očekávání shromážděni na jednom 
místě, zorganizovali jsme on-line telemost přes 
Zoom. Díky němu jsme se mohli s bratry – biskupem 
Bernardem, Jonášem, Williamem a novým členem 
týmu doktorem Charlesem – alespoň na dálku vi-
dět, což bylo přes všeobecné zklamání skvělé a chví-
lemi dojemné. 

Podařilo se projednat hodně věcí, budeme vás 
o všem informovat ve zvláštním zpravodaji. Před-
běžně se zdá jasné, že náš společný projekt stře-
diska holistické misie v Jižním Súdánu pokračuje ve 
všech oblastech, pouze zemědělský program je pře-
rušen kvůli přítomnosti rebelů v Amee. 

Dárky od vás, které jsme měli předat, zašleme 
poštou nebo odvezeme při příští cestě v náhradním 
termínu, o které uvažujeme v červnu. 

Děkujeme za vaši podporu, modlitby a zájem. 
Jsme nadále jisti, že jsme na Boží cestě – tedy, že 
opravdu je našim společným úkolem pomoci vybu-
dovat v Jižním Súdánu biblickou školu a všestranně 
podporovat naše sourozence v tomto těžce zkouše-
ném nejmladším státě světa. 

 
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 komunikaci s jihosúdánským týmem, za vzá-

jemné porozumění a důvěru; 
o za bratry Bernarda, Jonáše, Williama a Char-

lese; 
o za moudrost, kdy a jak plánovat další cestu na-

šeho týmu; 
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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