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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
  

hlásíme se vám s aktualitami z nejmladšího státu 
světa a z práce našeho spolku. 

Děkujeme všem věrným podporovatelům, 
modlitebníkům a dárcům. 

Jak víte, v únoru jsme museli kvůli preventivním 
opatřením vůči covidu zrušit naplánovanou cestu 
do Ugandy. Většinu ceny zrušených letenek uhra-
dila pojišťovna. 

Od té doby jsme se s jihosúdánským týmem 
dvakrát setkali na Zoomu a průběžně jsme v emai-
lovém kontaktu. Probírali jsme současnou situaci 
a nejvhodnější možnosti naší podpory. Přestože 
bezpečnostní situace na místě se opět zhoršila, 
práce pokračuje. 
  

Bezpečnostní situace 
Situace ve vesnici Ayii (také nazývané Obama), kde 
„operuje“ náš tým, se zhoršila. Pastevci z Boru (tj. 
centrální oblast Jižního Súdánu obývaná kmenem 
Dinka) napadli nedalekou (pouze několik kilometrů 
vzdálenou) „křižovatku“, kde devatenáct lidí zabili, 
mnohé zranili a mnoho žen znásilnili. Obyvatelé 
uprchli do Juby, do blízké Ugandy nebo do hranič-
ního města Nimule. Zde zůstávají bez přístřeší, s ne-
dostatkem potravy a bez léčby. Snaží se zaregistro-
vat jako uprchlíci, aby dosáhli na nějakou pomoc.  

 
 

Mezi uprchlíky je i bratr Oola Kenneth s rodinou, 
člen „našeho“ týmu, věnoval se chovu včel. 

Neklid je v celé oblasti. Podle posledních zpráv 
útočníci odtáhli, ale je to neustále „up and down“ - 
jednou lepší, pak zas horší... Při útocích bylo spá-
leno 191 domů a zabito 38 lidí.  

Náš tým se musel stáhnout do Nimule na hranici 
s Ugandou a ponechal na místě pouze dva lidi k mo-
nitorování situace. V Obama také zůstala sestřička 
Joan, Jonášova žena, která na konci dubna očekává 
narození druhého dítěte. 
  

Sirotci 
Pokračuje úzká spolupráce s Nadací Mezinárodní 
potřeby (NMP) vedenou Petrem Horáčkem. Ta or-
ganizuje dálkovou „adopci“ jihosúdánských 
sirotků českými dárci. Dosud našlo své adoptivní 
české rodiče už 41 sirotků. Potřeba je velká, zvláště 
v utečeneckých táborech v Ugandě, proto br. Wil-
liam vytipovává další děti vhodné k dálkové adopci. 
Pokud se najdou dárci a bude stačit organizační ka-
pacita, mohlo by být adoptováno až sto jihosúdán-
ských sirotků!! 
  

 
Zdravotní středisko 
V Ayii/Obama muselo být uzavřeno. Náš nový spo-
lupracovník dr. Charles s Jonášem připravují ote-
vření střediska v městě Nimule, ležícím na hranici 
s Ugandou, hlavně pro pomoc uprchlíkům. Sponzo-
rujeme nákup zdravotního materiálu a platy perso-
nálu. Zdravotní sestra Joan je krátce před porodem. 
  

Škola 
Školní vyučování v Ayii/Obama – přes problémy 
a různá omezení – stále pokračuje. Kolik dětí a uči-
telů po nynějším „exodu“ zůstalo, aktuálně nevíme. 
Bylo by skvělé, kdyby bylo možno poskytovat dětem 
každodenně jídlo. 
 
 

https://mezinarodni-potreby.cz/pritel-sirotku-jizni-sudan/
https://mezinarodni-potreby.cz/pritel-sirotku-jizni-sudan/
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Biblická škola 
Její otevření nyní není možné. Udržujeme nadále 
kontakt s ETS (Evangelikální teologický seminář), 
kde Rosťa učí. Hledáme další vhodné partnery 
ochotné podílet se na biblickém vyučování. Shro-
mažďujeme vyučovací materiály pro dospělé i děti. 
  

Náš tým 
Samuel, pětiletý syn Jonáše a Joan, má problémy 
s mluvením. Podpořili jsme finančně jeho vyšetření 
specialistou v Ugandě. 

William velmi kompetentně „operuje“ v uteče-
neckých táborech v Ugandě a vyhledává děti 
vhodné k adopci. Úzce spolupracuje s Nadací Mezi-
národní potřeby. 

Nový člen týmu dr. Charles dobře zapadl do 
tamního týmu. Jeho odborností je parazitologie. 
Nyní v Ugandě s Jonášem nakupuje materiál pro 
zdravotní středisko. 

Br. Bernard zůstává nezastupitelným vedoucím 
týmu, garantem a koordinátorem celého projektu. 

 

° ° ° 
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 budování normální fungující společ-
nosti; také za ochranu a bezpečí našich milých bra-
trů a sester. 

Na červen připravujeme cestu do Ugandy, s na-
dějí, že tentokrát nám budou dveře otevřeny. Hle-
dáme další spolupracovníky do Spolku pro Jižní 
Súdán! Je možno pomáhat z domova i se přidat 
k chystané červnové cestě do Ugandy. 
  

Za Spolek pro Jižní Súdán 
Rosťa Staněk, Vít Šmajstrla, David Floryk 
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Posláním spolku je duchovní a humanitární 
pomoc lidem v Jižním Súdánu, v souladu s bib-
lickými 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. 
Pozvěte našeho zástupce k presentaci! Rádi 
přijedeme, zodpovíme dotazy, navážeme 
osobní spolupráci. Je možno domluvit kázání 
či vyučování na téma misie či kupř. debatu 
o situaci v Jižním Súdánu a možnostech po-
moci a spolupráce. Přihlaste se k odběru to-
hoto nepravidelného newsletteru. 
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