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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu! 
  
Zasíláme vám aktuální zpravodaj týkající se pláno-
vané návštěvy papeže Františka v Jižním Súdánu. 
Máme naději, že by tato návštěva mohla k této 
těžce zkoušené zemi opět po delší době připoutat 
pozornost světa a pomoci nastolení míru a rozvoje. 
 

Papež František se vydá na apoštolskou cestu 
do Afriky, během níž ve dnech 3. - 5. února 
2023 navštíví Jižní Súdán. Program návštěvy je 
následující:  
 

Pátek 3. února: schůzka se státními představiteli JS, 
za doprovodu canterburského arcibiskupa, Justina 
Welbyho, a moderátora Skotské církve, Iaina Gree-
nshieldse. Po soukromých setkáních s prezidentem 
a viceprezidenty Jižního Súdánu pronese první ve-
řejný projev na jihosúdánské půdě, adresovaný zá-
stupcům veřejného a občanského života a diploma-
tickému sboru.  
Sobota 4. února: setkání s místní církví v katedrále 
sv. Terezie a soukromé setkání s Tovaryšstvem Ježí-
šovým na apoštolské nunciatuře. Poté papež 
pozdraví vnitřní běžence v kongresovém sále Free-
dom Hall v Džubě a večer završí ekumenickou mod-
litbou v džubském mauzoleu Johna Garanga, zesnu-
lého vůdce Súdánské lidové osvobozenecké armády 
a prvního viceprezidenta Súdánu.  
Neděle 5. února: zakončí apoštolskou cestu při mši 
svaté, po níž odletí zpět do Říma.  

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE?   
 

 Jižní Súdán vznikl po dlouhé válce o nezávislost 
odtržením od muslimského severu v roce 2011. 
Je nejmladším státem světa a patří k nejchudším 
a nejzapomenutějším koutům světa… 
 

 V roce 2013 se v zemi opět rozhořelo násilí, ten-
tokrát na kmenově – etnickém základě.  

  Podle OSN je v současnosti v zemi zhruba 1,6 mi-
lionu uprchlíků, kteří museli opustit své domovy. 
Dalších přes 600 tisíc lidí uteklo do okolních států. 
  

Súdán je odvozen od slova Sudd. Slovo Sudd 
označuje nedozírný močál podél soutoku Bílého 
Nilu a řeky Bahr al-Arab. Ten se dnes nachází na 
území Jižního Súdánu. Ani staří Egypťané, ani Ří-
mané nebyli schopni tuto zaplavenou krajinu pře-
konat a proniknout dál do nitra Afriky.  
 

 biblický Kúš je vlastně Súdán. O hranici mezi 
Egyptem a zemí Kúš se dozvídáme z výroku proroka 
Ezechiele proti Egyptu: „Chystám se na tebe i na tvé 
toky. Obrátím egyptskou zemi v naprosté trosky, 
v zpustošený kraj od Migdólu po Sevenu (dnešní 
Asuán) a až k pomezí Kúšskému.“ (Ez 29,9). Zatímco 
Migdól leží na severu Egypta, Asuán je nejjižnější 
egyptské město a za ním už vede hranice se 
zemí Kúš (Súdánem). Království Kúš trvalo zhruba ti-
síc let mezi lety 700 před Kristem až LP 300.   
 

 křesťanská Nubie (severní Súdán) odolávala ex-
panzi Islámu déle, než mnohé země jižní Evropy. 
Křesťanská království zde vznikla v 6. století a přetr-
vávala až do 15. století. 
  

 prorok Izajáš psal zřejmě o súdánském kmeni 
Dinka. Dinkové sami se poznávají v tomto proroctví 
o zemi Kúš: „V onen den bude přinášena Hospodinu 
zástupů pocta od urostlého lidu s lesklou pletí, od 
lidu široko daleko obávaného… jehož zemí protékají 
řeky.“ (Iz 18,7). Skutečně to sedí. Dinkové jsou mi-
mořádně urostlí, vysocí často přes dva metry.  Jsou 
obávanými bojovníky - donedávna jen s luky a oš-
těpy (dnes s „kalašnikovy“). Obávaní i pro svou 
vznětlivou povahu, která se projevuje i v součas-
ných konfliktech. 
   

nejvyšší hráč americké NBA byl z kmene Dinka. 
Manute Bol měřil 2,31 metru. 
 

 
Sion už nestojí. Konstrukci po letech                             

sežrali termiti a splách déšť.  
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 Dinkové zůstávali neteční vůči evangeliu celých 
130 let. Měli příležitosti slýchat o Ježíši Kristu od po-
loviny 19. stol., ale až v 80. let 20. stol. nastalo pro-
buzení a Dinkové se po tisících začali obracet s vírou 
k Ježíši.   
 

 Za obrácení Dinků „může“ už zmiňovaný prorok 
Izajáš. Jeho proroctví „Jdi a odpásej si z beder žíně-
nou suknici a zuj si opánky z nohou“ (Iz 20,2) vztáhl 
na sebe pastevec z kmene Dinka, Paul Kon. Po sérii 
přesvědčivých snů vyhledal biskupa episkopální 
církve Nathaniele Garanga a nechal se od něj v roce 
1986 pokřtít. Po dalších intensivních snech se vydal 
na tříletou cestu od vesnice k vesnici v rozsáhlých 
oblastech Bor, Horního Nilu a Bahr al Ghazal. Jako 
Izajáš (Iz 20,2) šel nahý, nesl kříž, zvonec a buben. 
Vyhlašoval dvojí poselství (1) všechny svatyně dé-
monů ať jsou zničeny, spolu se všemi obřadními 
předměty; (2) ať je vystavěno centrální místo k uctí-
vání Boha, zvané Sión (Iz 18,7).  
 

 Tento „Sión“ byla svého času největší stavba na 
světě vystavěná pouze z klacků a trávy. Dovnitř se 

vešlo na 4000 osob. Měla půdorys (švýcarského) 
kříže, přičemž vchod v každém z ramen byl určen 
pro 4 tradiční nepřátele regionu, kmeny Dinka, 
Nuer, Murle a Mandari. Uprostřed pak stůl Páně, 
kde při Večeři Páně bývalí nepřátelé našli a zpečetili 
odpuštění, smíření a jednotu.  
 

 „Sión“ už nestojí. Jak je u těchto staveb obvyklé, 
konstrukci po létech sežrali termiti a spláchl déšť.  


 Celkově se odhaduje podíl křesťanů v jihosúdán-
ské populaci na 60 – 70%, domorodé animistické 
kulty praktikuje asi 20 - 33% obyvatel a počet mus-
limů se uvádí 6%. Důvod velkého rozptylu v odha-
dech podílu mezi křesťany a animisty je ten, že 
mnozí míchají obojí. Formálně jsou třeba křesťané, 
ale praktikují současně i původní náboženství.  
  

 mezi křesťany je podíl katolíků a protestantů 
zhruba půl na půl. 
 

 Dinkové se dnes většinou hlásí k episkopální 
církvi, Nuerové zase k presbyterní.  
 

 současný president Salva Kiir je katolík.  
 
Služba českých křesťanů v Jižním Súdánu 
 

Služba českých křesťanů v Jižním Súdánu začala již 
v roce 2009, kdy jih tehdy ještě nerozděleného 
Súdánu navštívil jeden český kazatel. V městečku 
Torit navázal spolupráci s Bernardem, biskupem 
tamní episkopální (anglikánské) církve.  

Navázané přátelství se stalo základem další spo-
lupráce. Bernard tehdy žádal o pomoc s biblickým 
vzděláváním: „Naši pastoři umějí zacházet se samo-
palem, ale neznají Bibli. Přijďte a pomozte vzdělávat 
můj lid!“ To je dodnes hlavním posláním naší služby 
v Jižním Súdánu. 

Zpočátku byla práce zastřešována spolkem ISA-
CHAR, v roce 2015 práci převzal nově založený Spo-
lek pro Jižní Súdán.  

Během let jsme uspořádali řadu výprav českých 
misijních týmů, které kázaly evangelium a vyučo-
valy místní pastory a vedoucí.  

Kromě této „misionářské“ práce pokračujeme 
v průběžné finanční podpoře a zásobování léky 
a potravinami. 

 

Duchovně i finančně podporujeme službu eme-
ritního arcibiskupa Bernarda (který jako zkušený 
a moudrý otec a pastýř svého stáda je respektova-
nou autoritou i mimo církev) a jeho spolupracovníků.  

Uplynulé dva roky jsme věnovali především hu-
manitární podpoře. Odeslali jsme mnoho balíků 
s léky a pomocí a pomohli s organizací potravinové 
pomoci.  

Podporujeme církevní školu a sirotčinec v osadě 
Obama v Jižním Súdánu. Díky spolupráci s Nadací 
mezinárodní potřeby čeští dárci nyní podporují 
téměř 60 jihosúdánských sirotků.  

Nedobrá bezpečnostní situace v zemi nás donu-
tila stáhnout se k Ugandským hranicím a přenést 
část práce mezi jihosúdánské uprchlíky v utečenec-
kých táborech za hranicí.  

V současně době připravujeme výstavbu sirot-
čince a školy na našem vlastním pozemku na okraji 
uprchlického tábora Lamwo na severu Ugandy. 
 

 
Bratr Bernard a „jeho“ sirotci 
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Pracujeme již na přípravě příští výpravy, která by 
se měla uskutečnit v červenci 2023: v uprchlickém 
táboře Lamwo v Ugandě připravujeme dvoutýdenní 
konferenci pro jihosúdánské pastory a služebníky 
nedělních škol na téma Bible a její aplikace v životě 
křesťana. Vyučovat budou vyučující a studenti ETS 
(Evangelikální teologický seminář) v Praze. Díky 
štědrosti dárců můžeme pro každého účastníka 
koupit kvalitní studijní Bibli v anglickém jazyce.  

Nyní se na našem pozemku v Lamwo již připra-
vuje zázemí pro český i jihosúdánský tým. K vodo-
vodní přípojce nedávno přibyla i latrina. 

Po skončení biblické konference na severu 
Ugandy chceme opět podniknout výpravu i do Již-
ního Súdánu. Od Dr. Charlese máme zprávu, že po 
zprovoznění ordinace v Nimule otvírá nyní i ordi-
naci v Obama/Ame. Tam je připravena sloužit 
sestřička Joan a bude mít k ruce lékárníka Ken-
netha. Ten zároveň pracuje jako včelař s tím, že 
med je určen pro školu, kde se učí také 9 „našich“ 
sirotků.  

 

 

  Vyhlašujeme finanční sbírku 
na podporu jihosúdánských  

účastníků biblické konference  
v Lamwo (Uganda) v létě 2023. 

Pomozte nám uhradit jejich  
ubytování, stravu a část cestovného! 

Náš účet: 272583385/0300 

   Spolek pro Jižní Súdán 
Třebovická 5114/106, 722 00 Ostrava 
IČ: 04392213 
bankovní spojení: 272583385 / 0300 
 

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 po-
moc lidem v Jižním Súdánu, v souladu s biblic-
kými 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 při-
jedeme, zodpovíme dotazy, navážeme osobní 
spolupráci. Je možno domluvit kázání či vyučo-
vání na téma misie či kupř. debatu o situaci 
v Jižním Súdánu a možnostech pomoci a spolu-
práce. Sledujte naše webové stránky a face-
book, přihlaste se k odběru tohoto nepravidel-
ného newsletteru. 
 

Možnosti podpory projektu: 
 přímluvné modlitby; 
 pořádání přednášek a besed o Jižním        

Súdánu ve sborech, na školách, v knihov-         
nách či jinde; 

 shromažďování anglických Biblí a biblické 
literatury, studijních materiálů a materiálů 
pro nedělní školy; 

 vyhledávání a oslovování možných spolu-
pracovníků, dárců a sponzorů; 

 pomoc při formování příštího misijního vý-
jezdu; 

 zapojení do práce Spolku pro Jižní Súdán. 
 

Náš pozemek v Lamwo.  
Na horizontu vodojem. V popředí jáma latríny. 


