
 

Spolek pro Jižní Súdán ⚫   prosinec 2022 

 

 

 

 

 

 

SPOLEK PRO JIŽNÍ SÚDÁN 
NEWSLETTER 06/2022 ⚫ prosinec 2022 

   
Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
  

srdečně vás zdravíme před koncem roku, děkujeme 
za podporu a zasíláme čerstvé informace. 
  

Po letošní červnové výpravě už jsme napříč re-
publikou (od Ostravy po Litvínov) uspořádali 7 před-
nášek s promítáním a během zimy máme domlu-
vené další. Rádi přijedeme i k vám, uspořádáme be-
sedu či přednášku s promítáním.   
 

Pracujeme již na přípravě příští cesty, která by 
se měla uskutečnit v červenci 2023: v uprchlickém 
táboře Lamwo v Ugandě připravujeme dvoutý-
denní konferenci pro jihosúdánské pastory a slu-
žebníky nedělních škol na téma Bible a její aplikace 
v životě křesťana. Vyučovat budou vyučující a stu-
denti ETS (Evangelikální teologický seminář) 
v Praze. Díky štědrosti sboru CB v Litvínově mů-
žeme pro každého účastníka koupit kvalitní učed-
nickou a studijní Bibli v anglickém jazyce. Nyní se na 

našem pozemku v Lamwo již připravuje zázemí pro 
český i jihosúdánský tým.  

 

Po skončení konference bychom chtěli překročit 
hranice do Jižního Súdánu a navštívit známá místa 
a lidi. Zde nám dělá radost již od září fungující zdra-

votní středisko v Nimule pod vedením dr. Charlese 
a zdravotní sestry Judith. Zatím ošetřili 63 nemoc-
ných, z toho 40 dětí. 24 nemocných mělo malárii, 
dále jsou časté respirační infekce, vředová choroba, 
tyfus a další. Jsme připraveni jejich skvělou práci 
podporovat i nadále. 
  

Zdravotní středisko v Obama je připraveno 
k otevření, ale provoz ještě nebyl zahájen kvůli one-
mocnění zdravotní sestry Joan a její malé dcerky. 
Podpořili jsme je, aby se mohly na Vánoce jet léčit 
k rodině do Ugandy. 
  

 
 

Podpora jihosúdánských sirotků pokračuje díky 

profesionální službě Nadace Mezinárodní potřeby. 

Do týmu jsme zařadili nového spolupracovníka uči-
tele Richarda, který pomáhá br. Williamovi se shro-
mažďováním zpráv o sirotcích. Čeští křesťané adop-
tovali již neuvěřitelných 55 jihosúdánských sirotků, 
kteří díky jejich podpoře mohou navštěvovat školu 

nebo studovat. Přestože pro podporu jsou vybírány 
jen ty nejzranitelnější děti, stále počet dětí, které by 
podporu potřebovaly, převyšuje počet podporovatelů. 
Pro více informací, nebo pokud byste uvažovali 
o dálkové adopci jihosúdánského sirotka, se podí-
vejte na https://mezinarodni-potreby.cz/jizni-sudan/ 
  

S jihosúdánským týmem se pravidelně jednou 

měsíčně vídáme on-line na Zoomu. 
  

Smutnou zprávou je, že jsme z týmu museli od-
volat našeho dlouholetého spolupracovníka, bratra 
Jonáše. Pokud by vás zajímaly podrobnosti, kontak-
tujte nás přímo.  
  

Děkujeme všem spolupracovníkům, dárcům 
a modlitebníkům. Sledujte náš web. Přihlaste se 

k odběru tohoto nepravidelného newsletteru.  

 
 

Vyhlašujeme finanční sbírku 

na podporu jihosúdánských účast-
níků biblické konference v Lamwo 

(Uganda) v létě 2023. 

Pomozte nám uhradit jejich ubyto-
vání, stravu a část cestovného. 
Náš účet: 272583385/0300 

 

 

Náš pozemek v Lamwo s přístřeškem pro 

hlídače, přípojka vody z vodojemu hotová 

Bratr Bernard s našimi školáky 

https://mezinarodni-potreby.cz/adopce/
https://spolekjiznisudan.cz/
https://spolekjiznisudan.cz/newslettersub/
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Dejte o nás vědět ve svých sborech a svým zná-
mým. Hledáme další spolupracovníky do Spolku 
pro Jižní Súdán! 

Věříme, že Bůh povolal českou církev, aby v Již-
ním Súdánu sloužila a našim bratrům a sestrám 
stála po boku. Modlete se spolu s námi, aby se 

země konečně dostala z bludného kruhu kmeno-
vých a politických konfliktů a po jedenácti letech sa-

mostatné existence mohlo začít budování normální 
fungující společnosti; také za ochranu a bezpečí na-
šich milých bratrů a sester. 

Za Spolek pro Jižní Súdán 

Rosťa Staněk, Vít Šmajstrla, David Floryk 
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IČ: 04392213 
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Ing. Rostislav Staněk, M.A. (CB Česká Třebová), 
předseda, tel: 602 323 941  

rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz  

MUDr. Vít Šmajstrla (KS Ostrava),                  
místopředseda, tel.: 603 272 683  

vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz  
 

www.spolekjiznisudan.cz 
 

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. 

  
 

Vodovodní přípojka na našem  
pozemku v Lamwo Ordinace Dr. Charlese v Nimule 

Plánek sirotčince v Lamwo 
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