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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
  

blíží se cesta našeho týmu do Ugandy a (možná) 

Jižního Súdánu, tak si vám dovolujeme zaslat ak-
tuální informace a modlitební potřeby: 
  

• odlétáme z Vídně (dá-li Nejvyšší) ve středu             
8. června, návrat je plánován na pátek                      
24. června (Petr Horáček už 19. června); 

• náplní cesty je setkání s jihosúdánským tý-
mem (emer. arcibiskup Bernard, bratři Jonáš, 
William a doktor Charles) a projednání dalšího 
rozvoje našich společných projektů (biblická 
a základní škola, podpora sirotků, zdravotní 
středisko); 

• setkání se uskuteční na severu Ugandy při hra-
nici s J. Súdánem; 

• chceme navštívit několik utečeneckých tá-

borů v Ugandě a setkat se tam s některými 
podporovanými sirotky; 

• pokud to dovolí bezpečnostní situace, přeje-
deme i do Jižního Súdánu, abychom navštívili 
připravované zdravotní středisko v Nimule 

a „naše“ centrum v Amee; 

• zda bude překročení hranice možné, posoudí 
naši hostitelé až na místě (nedávno se zabíjelo 
i v hraničním městě Nimule, které donedávna 
platilo za bezpečné místo. Hodně lidí včetně 
br. Charlese muselo uprchnout do Ugandy). 
V každém případě musí být cesta do JS z bez-
pečnostních důvodů pouze krátká (s jedním 
noclehem) a do poslední chvíle co „nejutaje-
nější“; 

• na závěr pobytu chceme navštívit rodinu bra-
tra Jonáše na západě Ugandy; 

• cesty se zúčastní Rosťa Staněk a Vít Šmajstrla 
za Spolek pro JS a Petr Horáček, výkonný ře-
ditel Nadace Mezinárodní potřeby (zabezpe-

čuje adopci sirotků). 
  

Co se podařilo: 
• úspěšně se pravidelně jednou měsíčně schá-

zíme on-line s našim jihosúdánsko/ugand-
ským týmem prostřednictvím Zoomu (podpo-
řili jsme obměnu doslouživších notebooků); 

• stále se rozšiřuje počet českými dárci podpo-
rovaných jihosúdánských sirotků (v současné 

době je jich již 51). Pod kontrolou NMP fun-
guje adopce na dálku velmi dobře; 

• po návratu části uprchlíků opět zahájila výuku 
„naše“ škola v Amee pod vedením br. Jonáše 
(momentálně třicet dětí); 

• do nedávného vynuceného útěku úspěšně 
probíhala rekonstrukce prostor pro nové 
zdravotní středisko pro uprchlíky v Nimule 
pod vedením br. Charlese; 

• sestra Joan porodila zdravou dceru; 

• podpořili jsme specializovanou léčbu Samu-
ela, syna Jonáše a Joan. 

  

Co vyžaduje naléhavé modlitby: 
• přípravy na cestu a její průběh, zdraví celého 

týmu – před námi je tolik nejistot, že jenom 
Boží milost nám může pomoci vše zvládnout; 

• bratr dr. Charles byl v Ugandě hospitalizován 
s kožní infekcí ruky. Už je doma, ale zlepšo-
vání také není valné. 

  

Budeme vděčni za veškerou podporu. Modlitební 
potřeby jsou naléhavé. 

Za finanční dary budeme vděční, vydání byla 

nyní významná. 
Výroční zprávu zašleme v dohledné době – zde 

jen připomínám, že režii máme stále nulovou 
(tedy všechny darované peníze jdou na činnost) 
nebo spíše zápornou (činnost spolku i cestu dotu-

jeme ze svého). 
  

Vít Šmajstrla, Rosťa Staněk, David Floryk 
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