
1 / 11

Čtvrtek 10. 9.
Konečně jsem si v lékárně koupila repelent proti komárům a mastičku na štípance, protože ty potvůrky se 
navzdory síti v okně dostávaly dovnitř a trápily mě. U lékárny mě nabrali Vesna s Draganem a jejich malou 
dcerkou a jeli jsme na výlet. Do Rijeky Crnojevića, nádherného místa s pomalu plynoucí řekou (přítokem 
Skadarského jezera) a s přírodní rezervací plnou leknínů, stulíků a vodního ptactva. Přijeli tam také Huso a 
Devla a romský bratr Ljubo z Kotoru. Za mostem, postaveným ještě osmanskými Turky, jsme všichni vstou-
pili na loďku a lodník nás vezl po ramenu řeky až do Skadarského jezera a potom zase zpět. Byla to krása!

Rijeka Crnojevića, Stari most nebo také Turski most (turecký). Dole: párek labutí mezi listy stulíků a leknínů.
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Nahoře i dole: pohledy z loďky během plavby po Rijece Crnojevića.

Potom jsme všichni odjeli do Cetinje, kde jsme měli pozdní oběd a po něm v 6 večer modlitby v domě 
Andreje a Lídy Chudabčjonkových. Chválila jsem Boha, jak se o ně postaral a jaký jim dal výborný dům, 
kde můžou jako velká rodina bydlet a ještě přijímat hosty!
Další tři dny jsem zůstala v Cetinje u těchto Běloruských misionářů. Na návštěvě tam byla i Lídina maminka 
z Běloruska, trochu jsme povídaly o Bělorusku a Bělorusech. Oni tam víc mluví rusky, ale Rusy moc nemusí.
Maminka je původně Ruska, takové milé usměvavé sluníčko.
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Pátek 11. 9.
Pastor Andrej musel do práce (chvála Bohu, že ji má!) a Lída se se mnou vydala na modlitební cestu po 
Cetinje. Nejdříve jsme v parku vyhlašovaly Boží vůli nad městem, potom jsme zamířily k Cetinjskému 
Manastiru a tam jsme zabíraly území pro Pána (a lidi pro vztah s živým Kristem místo mrtvého náboženství). 
Potkaly jsme tam chlapce (mohl mít kolem 10 - 12 let), který žebral peníze, prý nemá na učebnice a věci do 
školy. Lída řekla: "To je Cikán, Černohorci jsou hrdí a neprosí o milost." A snažila se vyptat chlapce, odkud je 
a kdo jsou jeho rodiče, aby je mohla kontaktovat, zjistit jejich potřeby a pomoci jim.
Potom jsme dál procházely městem, kolem některých význačných budov - Cetinje bývalo hlavní město Čer-
nohorského knížectví a království a sídlí tam i dnes mnoho veřejných a kulturních institucí. Modlily jsme se 
za školu a gymnázium, kam chodí některé jejich děti. Lída tam zůstala, aby se setkala s učitelkou; mne po-
slala, že se můžu vrátit, šla jsem tedy jinou cestou zpět. (Orientuji se pomocí off-line navigace: v přítomnosti
signálu wifi si do tabletu stáhnu z internetu mapu Google a potom mi i mimo signál modrý bod ze satelitu 
ukazuje přesnou polohu, takže nikde nebloudím.)
Večer mě Andrej a Lída vzali do auta a jeli jsme do romské osady u Cetinje, odkud byl ten žebrající chlapec. 
Mluvili jsme (tedy hlavně Chudabčjonkovi) s jeho matkou a strýcem o tom, co nejvíc potřebují. Uf! - jednak
potřebují v první řadě jídlo, obuv a oděv a posílají do školy ty děti, které mají boty a oblečení. Které nemají, 
ty do školy nemůžou! Co mě ale dojalo, byli Lída s Andrejem. Sami jako rodina s dětmi vyloženě nehladoví 
a mají potřebné složky potravy, ale ve srovnání s našimi poměry i s Balkánci jedí dost chudobně. Třeba 
v neděli měli k obědu zeleninovou polévku (ani ne z masového vývaru, jen zelí, mrkev a brambory), trochu 
vylepšenou zakysanou smetanou a symbolickým ždibcem masa, k tomu bílý chleba - a dál už nic. To byl 
jejich nedělní oběd - pro mě docela šok. A oni se opravdu zajímali, co všechno potřebují ti Cikáni, aby jim to
nakoupili a aby získali kontakt, aby jim mohli pomáhat a vést je ke Kristu! (Snažila jsem se je požehnat a 
pokud byste také měli na srdci Chudabčjonkovy podpořit, můžete se obrátit na mne.)

Cetinjski Manastir (klášter), vpravo detail oblouku nad vchodem.
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Nahoře: Plavi dvorac (Modrý hrad), sídlo černohorského prezidenta (predsjednik). 
Dole: Černohorská galerie umění.
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Sobota 12. 9.
S Andrejem, Lídou a některými členy rodiny jsme navštívili Njeguši pod pohořím Lovćen, rodnou vesnici 
černohorské osobnosti Petra II. Petroviće Njegoše (1813 – 1851). To byl černohorský básník a spisovatel, 
pravoslavný metropolita a vladyka Černé Hory z dynastie Petrovićů-Njegošů. Vládl v Černé Hoře v letech 
1830–1851. Psal také básně, byl národním básníkem Černé Hory a je považován za největšího básníka píší-
cího srbštinou. Zemřel bohužel ve 38 letech (kvůli tuberkulóze!) a je pochován v mauzoleu na vrcholu Lov-
ćenu, kam mu vládcové Černé Hory dodnes jezdí vzdávat čest. Prohlédli jsme si jeho rodnou chalupu (bylo 
zajímavé, jak nikoli chudý rod vladyků žil velmi prostým venkovským životem) a potom i Lovćen.

Vesnice
Njeguši,
poklidně
spočívající
uprostřed
věnce hor.

Rodný dům Petra II. 
Petroviće Njegoše; 
vpravo dole: takto 
vařili nad ohništěm!

Petar II. 
Petrović Njegoš,
černohorský
vladyka 
a literát
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Pohled ze svahů Lovćenu na Kotor (uprostřed 
obrázku) a na záliv Boku Kotorskou.

Andrej s Lídou, její maminkou a dvěma dětmi.
Vzadu je vidět vchod do Njegošova mauzolea

My jsme na Lovćenu nevzdávali chválu a čest Petru Njegošovi, ale Vladykovi největšímu - našemu Pánu 
Ježíši Kristu. Zpívali jsme a proklamovali Boží vládu nad Cetinjem i nad celou Černou Horou. Protože 
František, který tam byl v srpnu se skupinou, řekl, že tam prý cítil těžkou duchovní atmosféru, považovala 
jsem za dobré tu atmosféru trochu rozčísnout chvalami v hebrejštině - to má duchovní svět rád, no ne? 
Zpívala jsem tam nad Černou Horou, že "každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je 
Pán", a "jako řve jelen po tekutých vodách, tak řve duše má po Tobě, Bože" (hlad po Bohu je do duchovní 
atmosféry taky dobrý a bylo to Slovo v originále), "Ježíši, já Tě miluji" a "požehnaný, který přichází ve 
jménu Hospodinově". 
Chudabčjonci zase zpívali, co znali oni, a všichni jsme to kombinovali s jazyky. Lída si částečně vybavila 
"Je dokonáno", tak to jsme dali společně česky.
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Neděle 13. 9.
Dopoledne šla Lída na setkání s učitelkou jejich nejmladší dcerky, která nastupuje do první třídy. Když se 
vrátila, začala nedělní bohoslužba. Pastor Andrej, zvyklý pastorovat velkou církev v Minsku, nyní kázal jen 
pro svou rodinu, Lídinu maminku a mne. Na příkladu rozdělení mezi Pavlem a Barnabášem kvůli Markovi 
vykládal o sporech mezi křesťany: i když se s někým neshodneme a nedokážeme spolupracovat, nemáme si 
myslet, že Bůh si toho člověka nemůže použít - protože může.
Také jsme byli všichni vyzváni, kdo si co připravil nebo má na srdci předat ostatním, aby tak učinil. Chudab-
čjonkovic děvčata měla vystoupení - jedna objasňovala deset příkázání a další dvě měly připraveny Boží 
léky na lidské "neduhy" - ovoce Ducha. Já jsem dostala Trpělivost... o joj, tak ta se mi opravdu hodí!
A co prý já chci sdílet? (Duchu Svatý, pomoz!) Neměla jsem chuť jim opakovat, co jsem říkala v církvi 
v Podgorice, ale osmělila jsem se, že je naučím chválu o pouhých čtyřech slovech v hebrejštině. "Baruch 
haba b'šem Adonai" - Požehnaný, který přicházíš ve jménu Hospodinově. Zeptali se, jestli prý znám taky 
Áronovo požehnání. Tak jsem jim tam požehnala velekněžským požehnáním v originále. 
Po bohoslužbě a výše popsaném obědě jsem se rozloučila se zbytkem rodiny a Andrej s Lídou mě odvezli na
autobusové nádražíčko. Oni jsou opravdu moc milí, tak jsme si tam vzájemně vyznali lásku - a s tím jsem 
odjela do Kamenari.

Kamenari

Pondělí 14. 9.
Na rozdíl od příjemnějšího Cetinje, v Kamenari bylo opět vedro jako v Podgorice. A zase ti komáři, tentokrát
dokonce bez sítí v oknech! Repelent moc nepomáhal, navzdory natírání jsem se každé ráno budila minimál-
ně s 15 štípanci. Takže další piplání mastičkou proti svědění, trochu to pomáhalo, ale stejně mě trápili. 
Naštěstí se za mě pár lidí modlilo a já si díky Bohu vzpomněla, že svědění působí histamin a já mám s sebou 
Analergin (antihistaminikum). Takže jsem si pak brala každý den piluli a s tím už se dalo nějak žít. Nevím, 
jestli se moje působení v Černé Hoře dá nazvat misie, ale vím, že člověk může zakoušet dobré i zlé a musí 
mít vůli to překonat a držet se té Boží pravdy, že ve všem vždycky slavně vítězíme mocí Toho, který nás 
zamiloval! - V pondělí pak jsem si konečně trochu užila moře.
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Úterý 15. 9.
Devla má od Pána na srdci vesnici Grahovo, kde jsme už spolu i s Husem byli v zimě; zajeli jsme tam znovu.
Grahovo leží v nádherném rovném údolí obklopeném horami. Tímto místem bohužel kdysi procházela válka.
Roku 1836 tu Černohorci zvítězili nad Turky. Během 2. sv. války tam působil jako velitel partyzánů a později
vojáků jugoslávský národní hrdina Sava Kovačević, který se účastnil mnoha bojů. Tomu je tam vybudován 
veliký památník.  Součástí areálu památníku je mnoho kamenů se jmény padlých, mnohdy příslušníků jedné 
rodiny. Některé domy v Grahovu jsou obydlené, jiné opuštěné a v rozvalinách.

Nahoře: Grahovo v úrodném údolí na orné půdě; 
uprostřed a dole: z areálu památníku Sava Kovačevića 
(každá krychle nese jméno padlého v bojích a je jich tam aspoň
třikrát víc, než je tu zachyceno).
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Devla přinesla před Pána všechny ty zmařené mladé životy a modlily jsme se za to místo. Aby tam už nikdy 
nebyla válka! A aby tam, kde tolik zmaru vykonala smrt, povstal nový, Boží život! Vnímala jsem, že je to  
místo, kde Bůh chce vykonat či vybudovat něco nového a nádherného, naprosto tu smrt vyhladit a převálco-
vat životem, k Jeho veliké slávě! A toto jsme tam také v Jeho jménu prohlašovaly. Očekávám tedy, co se tam
bude dít. Měla jsem takový dojem, že by to potřebovalo, aby tam přijela nějaká děcka nebo mládež, aby tam 
ten život jaksi dovezli a zasadili, aby tam mohl dál růst.
Devla potom navázala kontakt s jedním místním farmářem a nakoupili od něj brambory, zelí, červenou řepu, 
cibuli a mrkev. Byla ráda, že dostala kontakt na místní lidi, protože ona umí moc hezky lidi oslovit a vyprá-
vět jim o Bohu a evangelizovat.
A jelikož nejsme pouze duchovní, navštívili jsme potom i jehňátko v restauraci Stara Kuća, které se s námi 
setkalo zlaťoučké na talíři.

 Grahovské chaloupky: ta vlevo pod stromem je obydlená, ta uprostřed se rozpadá. Tak to tam vypadá všude.

Středa 16. 9.
Na ten den jsem měla naplánovanou návštěvu přímořského letoviska Ulcinj. Tam je několik mešit, ty já ráda,
a na rozdíl od ostatních pláží Černé Hory je v Ulcinji pláž písčitá, a to já taky ráda. Jenže to znamenalo 
mnoho hodin v autobuse a návrat někdy v půl jedenácté večer... jaksi jsem v tom neměla pokoj. A vida, zase 
bylo dobře, že jsem neodjela! Protože jsem šla pozdravit Joela Bakera s manželkou Nikol, kteří bydlí kousek
nad Kadićovými, a tam jsem potkala sestru Budinku ze Záhřebu. Ale přestože se narodila a vyrostla v Záhře-
bu, nebyla Chorvatka, rodiče pocházeli z Černé Hory, odněkud z oblasti mezi
Nikšićem a Šavnikem. 
Ona má také na srdci modlitby za Černou Horu a chce se tam na penzi vrátit. 
Viděla jsem, že je dobře, že jsem se s ní mohla seznámit. Šly jsme spolu na
pláž a povídaly ve vodě a nabídla mi, že můžu jet do Černé Hory přes Záhřeb
a přespat u ní. Což se mi někdy může hodit, protože věčná buzerace leteckých
společností kvůli zavazadlům plus neustálé změny termínů kvůli koronaviru
jsou dost nepříjemné. Uvidíme. 

S Budinkou na pláži   
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Čtvrtek 17. 9.
Chtěla jsem jít s Kadićovými na pláž, ale necítila jsem se úplně dobře, radši jsem se zabořila do učebnice. 
Večer měli přijet přátelé na společné modlitby, které měly být tentokrát v Kamenari. Nejprve dorazili Dragan
s Vesnou a dcerkou Sofií, kteří už jezdívají ke Kadićovým občas na víkend jako k babičce a dědečkovi; bratr 
Vukaśin z Nikšiće (toho můžete znát z YouTube, překládá Micaela), Ljubo z Kotoru (původně ze Srbska, od 
Bělehradu), Slovák Matěj a také Joel a Nikola Bakerovi s Budinkou. Chudabčjonkovi tentokrát nepřijeli, 
protože Andrej byl na služební cestě v Srbsku. Ale kromě společných modliteb za průlom bylo také důležité, 
že Budinka mohla poznat Devlu s Husem a Dragana s Vesnou a napojit se na místní Boží lid. Vukaśin nám 
přečetl verše, které mu dal Pán - a byla to zase ta pasáž
z Izaijáše 43; 18-21! 
Potom jsme společně chválili Pána.

Vlevo: Huso a Devla Kadićovi.
Vpravo: podgorický pastor
Dragan Novaković chválí Pána
jako David!

Pátek 18. 9.
Ráno přišla na návštěvu Budinka a povídala si hlavně s Devlou a s Draganem; později jsme šli všichni na 
pláž. Večer mi Dragan půjčil elektrický odpuzovač komárů - báječnou věc, poslední noc jsem strávila bez 
komárů!

Sobota 19. 9.
Dragan a Vesna se vraceli do Podgorice, vzali mě tedy s sebou na letiště a odletěla jsem do Vídně. 
Autobusem RegioJet, který začal po koronavirové pauze z letiště znovu jezdit, jsem se šťastně dostala do 
Brna.

Závěr
Někteří se za mne modlili, aby mě Pán mocně použil. Děkuji všem za modlitby! A děkuji Bohu!
Představovala jsem si, že třeba vložím ruce na nemocného a hned se zázračně uzdraví, nebo tak něco. Ale 
Bůh pracoval jinak.
Viděla jsem, že Bůh buduje v Černé Hoře síť svých služebníků. Posílá tam lidi z různých národů, 
protože spasených Černohorců je zatím málo, a buduje mezi nimi osobní vztahy, aby se vzájemně 
podporovali a byli spolu v jednotě, aby ta síť byla pevná. To je příprava na probuzení! Jedině pevná a 
dostatečně silná síť může zadržet ulovené ryby a netrhat se, aby se ryby nepoztrácely zpět do moře.
Zajímavé pro mě je, že já, která tam nežiju, jen občas na omezenou dobu přijedu, do té sítě jaksi 
zapadnu a jsem těmi lidmi přijímána. Dragan mi dokonce řekl, že oni se prý modlí, aby jim Bůh poslal
lidi, kteří jim pomůžou! Jelikož já mám na srdci jezdit do ČH a modlit se tam a sloužit Pánu, jak mě 
povede, a učím se jejich jazyk, začali mě brát vážně. 
Já vím jedno: Tak jako jsem kdysi procházela soužením a pokořováním od některých lidí, stejně tak musím 
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procházet i situacemi, které vnímám jako poctu: totiž pevně se držet Ježíše. (Bez Něho bych byla úplně 
ztracená; cestovat sama, orientovat se, domluvit se - všechno mi dává On.) On je mým Spasitelem, tak jako 
býval ve zlých časech, tak bude i v dobrých. Bůh může - a očekávám, že bude!!! - dělat věci, z kterých se 
člověku zatočí hlava. Jedině Ježíš nás zachrání, abychom ji neztratili.
Nepodařilo se mi navštívit všechna města, abych se tam modlila. Sever mi zatím dost unikal. Ale s Devlou, 
která má taky na srdci modlitby za ČH, a s Husem (který se zotavuje po operaci oka a bude moci řídit na 
delší vzdálenosti) jsme se domluvili, že jak Pán dá, brzy zase přijedu a společně tam vyrazíme. Už nebude 
vedro a navštívíme města, kde jsme zatím nebyli. Bude asi potřeba tam i přespat a budeme se tam modlit. 
Takže vidím zase další práci před sebou. Protože Bůh pracuje v Černé Hoře!

Prožila a 27. 9. 2020 zapsala: Mirka Suchomelová.


