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Misijní návštěva Černé Hory - září 2020

Základní informace
Přílet: 29. 8. 2020
Odlet: 19. 9. 2020
Moje představa: Modlit se v Podgorice (hlavním městě) a v dalších městech/místech, setkat se s přáteli 
(Božím lidem v ČH), podle možností je podpořit.
Místa ubytování: 12 nocí Podgorica, 3 noci Cetinje, 6 nocí Kamenari

Koho nezajímají podrobnosti, může skočit přímo na Závěr.

Deník

Sobota 29. 8.
Příjezd byl poznamenán nepříjemným zážitkem hned brzy ráno v Brně, kdy mi dopravce Flixbus odmítl vzít 
s sebou jedno z mých dvou zavazadel. Protože tam nikdo se mnou nebyl, musela jsem ho prostě nechat tam, 
abych mohla odjet na letiště. Přiznám se, že toto plus jejich nepříjemné chování byl pro mě šok. Ztracené 
osobní potřeby jsem si později dokoupila, ale dárky pro přátele jsem oplakala. Potom jsem ale šla do Božího 
slova a uvědomila jsem si, že i když se stane, že nám ďábel ukradne některé věci, nemůže nám ukrást Pána 
Ježíše z našeho srdce, ani Jeho lásku, kterou nám tam vylévá Duch Svatý. Tak jsem se mu nakonec i trochu 
vysmála a děkovala Bohu. On potom pracoval i bez dárků. ☺

Neděle 30. 8.
Shromáždění v místní církvičce Hrišćanski centar Svetionik (tj. Maják) se tuto neděli bohužel nekonalo. 
Odpočívala jsem po cestě a trochu si opakovala srbo-chorvatštinu. K večeru jsem se vydala do města za 
účelem koupit si přímo učebnici černohorštiny, ale měli všude zavřeno. V neděli se v Černé Hoře nepracuje, 
dodržují to bedlivěji než my.

Pondělí 31. 8.
Dopoledne se mi podařilo sehnat učebnici černohorštiny! Odpoledne jsem jela vlakem do Sutomore, 
městečka poblíž Baru, kde jsem ještě nebyla. Tam jsem se chvíli modlila a potom jsem "zakotvila" na pláži. 
Konečně moře! Večer jsem koukala do nové učebnice a všímala si rozdílů od chorvatštiny.

Moderní "bulevar
Mihaila Lalića"   
v Podgorice
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Úterý 1. 9. 
Vydala jsem se pěšky do ulice Đoka Miraševića 23, kde je modlitební místnost najímaná Micaelem Lundi-
nem, a po cestě jsem se modlila za Podgoricu. Po obědě jsem navštívila Institut za javno zdravlje (tj. veřejné 
zdraví) a Klinički centar Crne Gore, kde jsem se modlila za zdravotnictví Černé Hory a zdraví lidí. "Domů" 
do ubytování jsem se pak svezla taxíkem, které jsou tam celkem levné (1 Euro na kilometr).

Ústav veřejného
zdraví Černé Hory

Středa 2. 9.
Rozhodla jsem se obejít čtvrť Starou Varoš se dvěma mešitami, kde jsem se modlila za muslimy, tj. hlavně 
za spasení a proti nebezpečí islámu. Potom jsem pokračovala kolem kopce až k ulici Kralja Nikole, kde je 
blízko židovská obec. Nikoho jsem tam nezahlédla, ale pomodlila jsem se tam za černohorské židy a požeh-
nala jsem jim.

Starodoganjska džamija (mešita) ...                                                    ... a Osmanagića džamija v Podgorice.
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Čtvrtek 3. 9.
Dopoledne jsem se zase trochu učila a odpoledne jsem šla pěšky městem na setkání s Micaelem Lundinem. 
Mluvili jsme o Černé Hoře a sdílela jsem s ním i něco z osobních plánů, které mi Pán ukázal. Také jsem mu 
přislíbila pomoc s "horní místností" na Đoka Miraševića, kam při dešti zateklo a voda napáchala škody.  
Večer pak byla ve Svetioniku společná modlitba za Černou Horu, kde jsem konečně potkala víc přátel: 
Devlu s Husem Kadićovy, manžele z Bosny, kteří žijí v Černé Hoře v Kamenari a u nichž jsem v zimě měsíc
bydlela. Dragana a Vesnu, pastorský pár ve Svetioniku v Podgorice. Vukaśina z Nikšiće, který pracuje mezi 
Romy v tamní osadě a s nímž nedávno spolupracovala skupina Františka Krupičky. Micael Lundin přišel 
také. Dále tam byl slovenský pár Matěj a Evka, kteří už půl roku žijí v Podgorice a pomáhají Micaelovi. 
Andrej a Lída Chudabčjonkovi, běloruští misionáři, kteří působili přes dva roky v Budvě a nedávno se pře-
stěhovali se svými pěti dětmi do Cetinje. A také finsko-asijský manželský pár, který přišel na misii do Budvy
místo nich. Jsem vděčná Pánu, že vyslýchá mnohé modlitby a pracuje na jednotě svých služebníků v Černé 
Hoře, kteří se pravidelně scházejí na modlitby a pomáhají si.

Most Milenium přes řeku Moraču v Podgorice (2 pohledy)

Pátek 4. 9.
Vydala jsem se modlit do Starého Baru, kde jsem ještě nebyla. Vlakem jsem jela z Podgorice do Baru a tam 
jsem u nádraží pokukovala po autobuse. Protože ale na zastávkách nebývají žádné jízdní řády, nechtělo se mi
tam čekat po dobu neurčitou a skočila jsem do nabízeného taxíku, který mě odvezl do Starého Baru. 

Pohled na Stari Bar od mešity Omerbašića.
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Tam jsem se opět modlila a zabírala místo pro Boží království a pro evangelium a obešla jsem i všecky tři 
starobylé mešity a veliké moderní islámské centrum. V Černé Hoře je podle Wikipedie asi 19 % muslimů, 
čili téměř pětina populace.

Nahoře: ulice s obchůdky Starobarska čarsija. Dole: Džamija Selimija a Islamski kulturni centar, Stari Bar.
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Sobota 5. 9.
V sobotu jsem potřebovala odpočinek, teploty mezi 30 a 37 °C už mě zmáhaly. Až k večeru jsem se setkala 
se slovenskými misionáři Evkou a Matějem a jejich dvěma dětmi. Vzali mě dokonce k vodopádu "Nijagara"!
Byl sice o dost menší než americká Niagara a teď koncem léta neměl ani kapku vody, ale bylo to zajímavé 
místo a mohli jsme si popovídat, seznámit se a pomodlit se.

Slovenští misionáři
v Podgorice, kteří
pomáhají Micaelovi.

Neděle 6. 9.
Konečně jsem se dočkala shromáždění církve Svetioniku! Společně se mnou nás tam bylo jen sedm - vidíte, 
jaký má ta církev potenciál růstu? Jedna sestra svědčila, co pro ni udělal Bůh: má nevěřícího manžela, který 
není rád, že chodí na setkání Božího lidu a věří; v rozzlobení jí roztřískal mobil. Potom jí ale nemohl volat a 
zjišťovat, kde je a co dělá, tak jí koupil nový. 
Pak vybídli mne, abych prý řekla, co mám od Pána na srdci. Lámanou černohorštinou jsem jim vyložila, že 
jsem jezdívala do Izraele a nyní do Černé Hory a Bůh mi dal v obou případech do srdce, abych mluvila 
domácím jazykem, protože to má vliv na způsob, jakým mne lidé přijímají. Pak jsem jim z chorvatského 
překladu Bible přečetla zaslíbení, které mi Pán (už v zimě) dal pro Černou Horu: 
"Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Neboť hle, tma 
přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad tebou zazáří Hospodin a bude nad tebou vidět jeho 
sláva." (Iz. 60; 1-2) 
Toto praví Hospodin, který činí cestu skrze moře a stezku skrze dravé vody... Nevzpomínejte na věci 
minulé, o starých neuvažujte! Hle, já činím novou věc, a klíčí právě teď – vy to nevíte? Ano, způsobím 
cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř mě bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody
na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby hlásali
mou chválu." (Iz. 43; 16 a 18-21) 
Potom se za mne pomodlili. Nakonec jsem se rozesmála nad tím, jaké úžasné věci Bůh dělá, protože před 
takovými třemi lety by mně ani ve snu nenapadlo, že budu mluvit v černohorské církvi "černohorským" 
jazykem. (Píšu to v uvozovkách, protože se mám ještě hodně co učit.)
Nakonec měla Vesna kázání o tom, že když Bůh dá Slovo, tak to prostě tak je. Vybrala si pasáž z Matouše 8; 
5-11 o římském setníkovi, který žádal po Ježíši jen slovo: "Když vešel do Kafarnaum, přistoupil k němu 
jeden setník a prosil ho: “Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.” [Ježíš] mu řekl: “Já přijdu a 
uzdravím ho.” Setník však odpověděl: “Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen 
slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou 
vojáky; a řeknu-li tomuto: "Jdi", on jde; řeknu-li jinému: "Přijď", přijde; a řeknu-li svému otroku: "Udělej 
toto", pak to udělá.” Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali: “Amen, pravím vám, 
takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho." Vysvětlovala zajímavé věci, kdo byli setníci a jak pečovali o 
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své vojáky a jak tento soucítil se svým sluhou... Bez ohledu na množství lidí v této církvi, ona káže velice 
dobře! A já jsem taky viděla, že už jim rozumím mnohem líp než před rokem.
Odpoledne jsem zajela vlakem do Danilovgradu, abych se tam modlila za to město. Bylo čerstvě po volbách 
a zažila jsem tam vlasteneckou demonstraci, kterou Černohorci oslavovali výsledky voleb. Tentokrát už 
nevyhrála zavedená vládní strana, která tu vládla od vyhlášení samostatnosti (prozápadní, proevrop-
ská, už i dost zkorumpovaná), ale dostala se k moci i nová strana mladých nových tváří a nějaké hlasy 
dostali také (což už prý není moc dobře) srbští nacionalisté a albánští nacionalisté. Utváří se vládní koalice 
a je potřeba se za to modlit, aby se to dělo podle Boží vůle a aby byl mír. (Oni jsou přece jen trochu divo-
čejší - když vloni vyšel "náboženský zákon", kde stát sebral nebo si spíš vzal nazpět majetek církve, o němž 
nemohla prokázat, že jí patří, poslanci v parlamentu se kvůli tomu poprali.) Prosrbští se chtějí orientovat 
na Srbsko a Rusko a jestli jsem to správně pochopila, jsou i skupiny (snad srbská pravoslavná církev?), 
které zpochybňují samostatnost Černé Hory! 

Povolební demonstrace či oslava v Danilovgradu.

Pondělí 7. 9. 
Chtěla jsem jet se modlit do měst na severu, ale jaksi se mi do toho ráno vůbec nechtělo. Brzy jsem však 
poznala proč: zavolal mi Dragan, že mě s Vesnou zvou k nim na oběd a popovídání. Také přišla zpráva od 
Matěje, pokud mohu, abych odpoledne pomohla Micaelovi s úklidem v "horní místnosti". Kdybych byla 
ráno odjela, obě věci bych promeškala! Takto jsem se mohla s nimi trochu seznámit. Po obědě pro mě k nim 
přijel Micael a vzal mě na Đoka Miraševića 23, kde jsme všichni tři ještě s Matějem odklízeli plesnivé par-
kety, poškozené dveře a nepořádek. Micael bude muset zavolat řemeslníky, aby uvedli "horní místnost" do 
použitelného stavu. Jinak to tam je super, je tam kancelář, WC i kuchyňský kout na přípravu kávy a občerst-
vení, a objekt může sloužit nejen jako modlitebna s výhledem na město, ale i jako sálek pro menší církev.
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Úterý 8. 9.
Dnes jsem se konečně dostala do měst na severu, konkrétně do Mojkovce a Kolašinu. Jezdí tam vlak, ale 
v tak nevhodnou dobu, že jsem použila raději autobusy. Nejdříve jsem přijela do Mojkovce, pěkného pod-
horského městečka; tam jsem u městského úřadu požehnala to město a s modlitbou v jazyku v něm obešla 
šišoidní kolečko. Při něm jsem potkala zeď s malůvkou popa a nápisem "Mojkovac zachovává pravoslaví". 
To mi nedalo a promluvila jsem u ní ve jménu Pána Ježíše, že skončí mrtvé náboženství a přijde živá víra. 
Posilněna telecím, odjela jsem autobusem do Kolašinu. (V Černé Hoře totiž běžně dostanete jehněčí a telecí 
maso za rozumnou cenu, takže se tam vždycky na ně vrhám.☺) 
Kolašin je další úhledné podhorské městečko, nebylo tam tak horko jako v Podgorice a příjemně se modlilo.

Nahoře: Náměstí v Mojkovci se sochou serdara (tj. generála) Janka Vukotiće, 
věrného velitele Krále Nikoly na poč. 20. stol. 

Nápis o zachovávání pravoslaví
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Kolašin. Nahoře náměstí, uprostřed podivná budova městského úřadu (ze dvou pohledů).

Kolašin, pěkné
městečko pod
horami.
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Středa 9. 9.
Toto byl poslední den v Podgorice, který jsem ještě mohla využít k návštěvě severu. Přivstala jsem si v pět   
a odjela raním vlakem (další jel až odpoledne) do města Bijelo Polje. To má dvě vlakové stanice: jednu s ná-
zvem Lješnica a druhou Bijelo Polje. Využila jsem toho, že vlak dojel do Bijela Polje a po chvíli se vracel 
zpět. Chvíli jsem se modlila v Bijelom Polji, modlitebně ošetřila dvě tamní mešity, potom jsem se vrátila do 
Lješnice, kde je centrum města. Tam jsem potřebovala druhou snídani, protože od té první, která byla brzo a 
slabá, uplynulo pět hodin a měla jsem hlad. Ujal se mne jakýsi snack bar a dostala jsem takovou trochu 
exotickou palačinku (plněnou sýrem, osmaženou v trojobalu jako řízek, a k tomu hranolky). Posílena, obešla
jsem opět šišoid po městě s modlitbou. Nejdřív vedla cesta ke kostelu "crkva Svetog Petra i Pavla".

 

 Vlevo kostel Sv. Petra a Pavla v Bijelom Polji, vpravo konzulát Turecka.

Dále jsem měla namířeno k místní mešitě, ale blízko ní jsem potkala turecký konzulát! To mi přišlo vhod - 
prezident Erdogan vyvádí psí kusy na všechny strany a jednat s Tureckem je teď velice aktuální. U toho kon-
zulátu jsem tedy promluvila k Turecku ve jménu Pána Ježíše, že už nikdy nebude znovu Osmanskou říší, 
protože duch Osmanské říše byl poražen, ale že se v Turecku bude dít Boží plán, zvěstovat evangelium a mno-
ho Turků uvěří a půjde do Božího království! A také, že Turecko nebude ovlivňovat a islamizovat Černou 
Horu. Kdo čteš, řekni amen!

Džamija v ulici Šukrija
Meᵭedovića

Potom jsem ještě obmodlila tu mešitu a Islámskou obec v Bijelom Polji a zlomila jejich negativní vazby na 
Turecko. Nakonec jsem došla k městskému úřadu, kde jsem hlavně žehnala městu, a vrátila jsem se autobu-
sem do Podgorice.


