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Zpráva o modlitební misii na Balkán, zejména do Černé Hory,   

červen 2021   

Konání:     2. - 26. 6. 2021

Účastníci:  Jaromíra Čoupková, Miroslava Suchomelová (Slovo života Brno)

Cíl  e  :           - Modlit se za země a národy na Balkánu - připravovat Pánu cestu. 

- Povzbudit lidi (místní služebníky), s nimiž se setkáme.

- (Jarka dostala od Pána:) Připomenout moravskou misii Cyrila a Metoděje, kteří nejprve přinesli 
Boží slovo na Velkou Moravu, později jejich žáci (tzv. Pětipočetníci) dalším slovanským národům;
toto vše lidem srozumitelným staroslověnským jazykem a zvlášť kvůli tomu vytvořeným písmem 
(hlaholice, cyrilice). Aktuální výzva: vraťte se ke svým duchovním kořenům, tj. k čistému Božímu
slovu Bible a k uctívání samotného Ježíše Krista, ne různých svatých (včetně Pětipočetníků)! Ježíš 
je živý a chce bydlet v srdcích lidí, ne v chrámech a klášterech!

Situace na Balkáně
Celkově je Balkán značně nejednotný, rozdělený nábožensky, etnicky a poznamenaný mnoha válkami, v 
minulosti hlavně obrannými válkami proti Turkům (velká území okupovala Osmanská říše), proti Rakous-
ku-Uhersku a nedávno (v 90. létech během rozpadu Jugoslávie) bratrovražednými boji mezi Srby, Chorvaty,
Bosňáky a jen v malé míře Černohorci. Tyto čtyři národy mají společný jazyk (srbo-chorvatštinu) a jazyko-
vé rozdíly jsou vlastně jen na úrovni nářečí, ale oni se často snaží ho prezentovat jako rozdílné jazyky. 
(Bývalá Jugoslávie ještě obsahovala Slovinsko a Makedonii, ale slovinština a makedonština jsou skutečně 
jiné jazyky.) Srbové jsou většinou pravoslavní, Chorvati katolíci, Bosňáci muslimové a Černohorci taktéž 
pravoslavní, ale jejich národní církev je černohorská pravoslavná a nikoliv srbská pravoslavná. Domácí 
mentalita, kterou my neznáme, je ztotožnění národí identity s náboženskou (Černohorec, který by opustil 
pravoslaví, už by nebyl chápán jako Černohorec, apod.) Rozdělení, odmítání, neodpuštění a hluboká zranění
lidí, hlavně z války v 90. létech, jsou stále aktuální a volají po Božím řešení!

Cestopis 

Úterý 1. 6. (den 0): PCR test na covid 19 musíme podstoupit kvůli vstupu do Bosny a Hercegoviny, jsme 
negativní.

Středa 2. 6. (den 1): Jedeme vlakem do chorvatského hlavního města Záhřebu s přesednutím ve Vídni. V 
Záhřebu máme rezervovaný apartmán přes Booking.com, majitel nás čeká na nádraží s autem a dopravuje 
nás s kufry do apartmánu, kde přespíme.

Čtvrtek 3. 6. (den 2): Ráno se chvíli procházíme po městě, potom pro nás přijede pastor Srᵭan Pržić (čti 
Srdžan) z Banja Luky a veze nás do Banja Luky. Z Chorvatska tedy vstupujeme na území BiH (Bosny a 
Hercegoviny). 

Tento malý balkánský stát, jehož hlavním městem je Sarajevo, se ještě dělí na "Federaci Bosny a Hercego-
viny", jejímž hlavním městem je opět Sarjevo, dále na autonomní tzv. Republiku srbskou (není stát zvaný 
Srbsko!), jejímž hlavním městem je Banja Luka, a podivný maličký distrikt zvaný Brčko. V Republice 
srbské žijí převážně pravoslavní Srbové, zatímco ve Federaci BiH je nejvíce Bosňáků - muslimů. Srbové v 
Republice srbské by raději patřili k Srbsku. 

Pastor Srᵭan nás zavezl do objektu jejich církve, kde na nás čekala jeho manželka s obědem. Později přišlo 
několik členů jejich církve a ukrajinský misionářský pár působící v Prijedoru. Jarka sdílela Pánovo posel-
ství o věrozvěstech a o tom, co Bůh dal slovanským národům, a že máme zvláštní vyvolení nést čisté Boží 
slovo. 
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Večer jsme se s pastorem Srᵭanem a jeho manželkou modlili ve staré banjalucké pevnosti a potom jsme pro-
cházeli centrem města. Při modlitbách jsme prožili, že Bůh tam chce mocně jednat, vypůsobit probuzení a 
nové věci a úplně změnit situaci! A jelikož musíme další den pokračovat do Sarajeva, že je potřeba se tam 
vrátit a pokračovat v modlitbách za město Banja Luku a Republiku srbskou!
 

   

    

   

    

    
                                                                                                        
                                                                                                           

S manželi Pržićovými (po stranách snímku) a s 
ukrajinskými misionáři (vedle Jarky) v Banja Luce.

Podvečerní modlitba v pevnosti Kastel v Banja Luce.

Večerní procházka - mešita Ferhadija.

   Ulice Veselina Masleše v centru města. 

Obchodní centrum Boska v Banja Luce. Pravoslavná katedrála Krista Spasitele a za ní Banski          
dvor (sídlo někdejšího správce země bána).
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Pátek 4. 6. (den 3): Ráno jsme s pastorem Srᵭanem a jeho manželkou na chvíli navštívili "banju". Městem 
protéká řeka Vrbas, do níž podél břehů ústí termální prameny, a jejich voda je zachycována do van či jam 
vytesaných ve skále, tzv. baní. Polebedit si v asi 30 °C teplé vodě bylo velice příjemné! 

Potom nás odvezli do Sarajeva. Část města, tzv. Východní Sarajevo (Istočno Sarajevo) patří k území Repu-
bliky srbské; tam jsme se na autobusovém nádraží setkali s bratrem Dankem Milićevićem, který přijel z 
blízkého Srbska. Řekl nám, že mu Duch Svatý zjevil, že nás posílá Pán, a další věci, které už jsme také 
měly na srdci, takže to bylo pro nás potvrzení. Vzniká skupina služebníků pro práci v těchto zemích. 
Modlil se za Jarku, která mu řekla své poselství a u níž také viděl velikou lásku pro místní lidi, kteří 
potřebují být vysvo-bozeni z následků války. Já jsem při modlitbě vnímala, že jsem zapustila kořen i do 
Sarajeva a Bosny a budu se muset vrátit i sem, podobně jako do Černé Hory.

Potom nás Pržićovi zavezli k Husovi a Devle Kadićovým, manželům ze Sarajeva, kteří ale bydlí převážně v 
Černé Hoře. U těch jsme spaly v jejich sarajevském bytě.

Sobota 5. 6. (den 4): Dnešek byl zasvěcen prohlídce Sarajeva. Kadićovi nás vyvezli na okolní kopce, odkud 
jsme mohli přehlédnout kus města a modlit se. "Sarajevo je jeden velký hřbitov", řekla Devla. A skutečně, 
na mnoha místech ve městě se rozkládala travnatá plocha osázená štíhlými bílými náhrobními kameny, mezi
čtvrtěmi živých čtvrtě mrtvých. Sarajevo bylo v letech 1992 - 95 v rámci bojů o Bosnu a Hercegovinu oblé-
háno Jugoslávskou armádou (tvořenou po vystoupení Slovinska a Chorvatska z jugoslávské federace pře-
vážně Srby) a zažilo 3,5 roku trvající hrůzu, kdy ve městě nešla elektřina ani plyn, netekla voda, nedalo se 
nic koupit a všechny cesty byly zablokované; k tomu na ně z okolních kopců stříleli a vrhali rakety. Devla 
pohnutě prosila Boha o milost a viděla jsem, jak se Boží milost jako zvláštní mlha snáší na město. I zde 
chce Bůh jednat a úplně proměnit situaci - prolitou krev, která k Němu volá, nahradí krví Kristovou k 
omytí těchto lidí!

Potom jsme zajeli k lanovce (Sarajevska žičara) a tou na horu Trebević, kde se položily mezinárodní jednot-
ky NATO, aby zabránily Jugoslávské armádě sestoupit dolů do města. Devla nám vyprávěla, jak přišla k 
Pánu, co prožila za války a jak Bůh v jejím životě mocně jednal. 

Pohled na Sarajevo z jednoho z okolních kopců. Vpravo uprostřed je vidět jeden z mnoha sarajevských hřbitovů se 
štíhlými bílými náhrobními kameny.



4/23 

Dole ve městě jsme prošli historickou uličkou Baščaršija s mnoha obchůdky a mešitami a prohlédli si místo 
známého atentátu na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Také jsme se mod-
lili u některých budov (parlament, soud, prezident), žehnali, vyhlašovali Boží království a vládu Pána 
Ježíše. Devla řekla, že obyčejní lidé jsou ochotni ke smíření, ale nacionalistické vášně a rozdělení prý 
stále rozdmychává vláda! 

 

 

Tady "nám zabili Ferdinanda".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a odtud střílel Gavrilo Princip (měl to jen pár metrů).

Na vrchu Trebević .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... a na ulici Baščaršija v historické části Sarajeva.

Pohled na Sarajevo 
z lanovky.
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Neděle 6. 6. (den 5): 
Devla s Husem potřebovali odjet do Černé Hory, takže jsme už bohužel museli opustit Sarajevo. Nejdříve 
jsme navštívili Vrelo Bosne, překrásný
park s mnoha prameny řeky Bosny na
západ od města. Pokračovali jsme horna-
tou a krásnou krajinou Bosny kolem řeky
Neretvy s nádherně pastelově zelenou
vodou. 

 

Památník sarajevských dětí zabitých 
během okupace Sarajeva.
(Je tam několik stovek jmen.)

Tři obrázky z parku Vrelo Bosne. 
Park sestává z mnoha překrásných 
přírodních zákoutí.

Pramenů řeky Bosny je zde mnoho a tak vydatných, že z parku vytéká už slušně velká řeka (asi jako Svratka v Brně).
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Další naší zastávkou byl Mostar, město se známým Starým mostem přes Neretvu z doby turecké nadvlády, 
a městečko Trebinje. Mostar a Trebinje už leží v Hercegovině, ale tentokrát jde jen o zeměpisný název pří-
mořské oblasti se středozemním podnebím, nikoliv o politické rozdělení. Večer jsme dojeli do chalupy 
Kadićových v Kamenari v Černé Hoře.

Pohled na řeku 
Neretvu z restaurace.

Město Mostar s mešitami a  Starým 
mostem.
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Pondělí 7. 6. (den 6): 

Kadićovi museli odjet do Hercegu Nového (městečka, do jehož okresu patří Kamenari). Něco vyřizovali a 
my jsme se zatím modlily v centru. Na náměstí ve starém městě je pravoslavný kostel Svatého Michaela 
Archanděla; tam jsme vešly a když jsem viděla ty ikony, měla jsem vjem, jako že Bůh říká s bolestí: "Dal 
jsem jim svého Syna a oni si z něj udělali náboženství!" 

Venku na náměstí je kašna s pitnou vodou; ta mi připomněla studnu v Betlémské kapli, která byla v době 
kázání Jana Husa funkční a lidé tak mohli v kapli nabírat čistou vodu pro ducha i pro tělo. Tady to teď byla 
jakoby ilustrace: kostel postavili úplně mimo zdroj té vody! 

Tak jsme se modlily za vysvobození lidí od náboženství a aby osobně poznali Pána Ježíše.

 

Úterý 8. 6. (den 7): 

Potřebovaly jsme si odpočinout, koupaly jsme se v moři a opalovaly. K večeru přišli na návštěvu Joel Baker
s manželkou Nicol, kteří mají domek asi 50 m nad Kadićovými. Povídali jsme si o místním životě a církvi. 
Při modlitbě přišlo Jarce, že v zemi budou vznikat malé skupinky křesťanů, které bude Bůh tiše budovat 
a pozvolna rozšiřovat, budou se vyučovat v Božím slově, a tak bude Bůh budovat místní církve. Budou 
držet pohromadě Boží láskou. 

Později večer za námi přišla Devla, která se s námi chodívala sdílet a modlit, a obě s Jarkou řekly, že nemají
pokoj v našem dalším plánu - jet do měst na severu Černé Hory a promodlovat je. Proto jsme se ptaly Pána 
na Jeho přesnou vůli a nakonec jsme se shodly na tom, že místo všichni na sever pojedeme my dvě rovnou 
do Podgorice. 

 

Středa 9. 6. (den 8): 

Dnes jsme si jen my dvě udělaly výlet autobusem do Kotoru a Tivatu. Kotor je starobylé město s bohatou 
historií, které někdy patřívalo Černé Hoře a někdy ne a které žije turistickým ruchem. Prohlédly jsme si 
starou část, trochu se modlily a vykoupaly se na pláži. Potom jsme jely autobusem do blízkého Tivatu a 
odtud jiným autobusem na trajekt, který jezdí mezi vesnicemi Lepetane a Kamenari (pro pěší je zdarma).  

Kostel Sv. Michaela v Hercegu Novém; na pravém obrázku je vlevo od kostela vidět kašna s pitnou vodou.
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Kotor - hradby starého města. Na kopci nad městem se ještě tyčí pevnost (Tvrᵭava sv. Ivan).

Malebné uličky starého města Kotoru s lákadly pro turisty . . . . . . . . . . . . . . .. a Katedrála sv. Tripuna.

Trajektová plavidla 
mezi vesnicemi 
Lepetane a Kamenari.
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Čtvrtek 10. 6. (den 9): 

Tentokrát i s Kadićovými jsme vyrazili autem
do Grahova, vesnice v krásém úrodném údolí
mezi horami v okrese Nikšić. I tady je půda
prosáklá krví, a to hrdinných partyzánů, kteří
během 2. světové války bránili zemi před
nacisty. Památník Save Kovačevića a jeho
spolubojovníků připomíná stovky mladých
mužů, kteří tu padli, ale nacisty dál nepustili.
Památník je dost zarostlý trávou, nikdo ho
neudržuje; lidí tu žije málo a obydlené domy
se střídají s rozpadlými. Devla se za toto mís- 
to hodně modlí, rády jsme jí pomohly.
Věříme, že i zde se Bůh oslaví a tomuto
polorozpadlému místu dá nový život!              

Pátek 11. 6. (den 10):

Balíme se a Huso s Devlou nás zavezli do Podgorice. Tam už na nás čekali Dragan a Vesna Novaković, 
pastorský pár jedné malé místní církve, s dcerkou Sofií a s obědem. Potom nás Dragan zavezl do pěkného 
apartmánu, který pronajímá jeho známá. (Ten byl trochu dál od centra, takže jsme musely často jezdit taxí-
kem, protože hromadná doprava v Podgorice je dost záhadná; ale taxíků je v Podgorice velmi mnoho a ne-
jsou drahé, jde tady o běžný způsob městské dopravy.)

Sobota 12. 6. (den 11):

Ráno jsme si četly informace z Wikipedie o balkánských zemích a později jseme se vydaly vlakem do Suto-
more, jednoho z černohorských letovisek, kde jsme se koupaly a opalovaly a trochu to proložily modlitbou. 
Večer doma jsme si znovu četly o Sedmipočetnících - tj. Cyril a Metoděj plus jejich pět žáků, kteří se stali 
věrozvěsty Balkánu: Gorazd, Sáva, Neum, Kliment a Angelár. Podobně jako oni a jako to už dělám já, také 
Jarka prožívá, že se má naučit mluvit se zdejšími lidmi jejich jazykem. Je to snad nějaké povolání Velké 
Moravy, v němž oni chodili před tisíciletím (vlastně včera, protože tisíc let je u Boha jako jeden den), a my 
dnes? 

Neděle 13. 6. (den 12):

Účastníme se nedělního shromáždění v církvi Hrišćanski centar Svetionik (tj. Křesťanské centrum Maják). 
Nejdřív chválíme Pána a potom se Vesna ujímá kázání. Rozebírala proroka Jonáše. Kázání celkem rozumí i 
Jarka; ona tady vůbec lidem dost rozumí, což nemůže být jinak než milostí od Pána, protože černohorština 
není lehce srozumitelná bez učení.

Po shromáždění a obědě jdeme do Karaᵭorᵭeva parku (čti Karadžordževa); tam nás našel Matej Wittgruber, 
bratr ze Slovenska, který žije s manželkou Evou a dvěma dětmi v Podgorice; oba pomáhají Micaelovi Lun-
dinovi v misionářské činnosti. Zavezl nás na další shromáždění, tentokrát církve, kde působí Lundinovi. Ti 
ale toho času cestovali někde mimo Černou Horu, takže jsme se s nimi neviděly (jen jsme poslaly Micaelovi
vzkaz přes Facebook, aby věděl, že tam jsme). 

Kázal tam italský misionář Gabriel, který také žije v Podgorice s rodinou a mluví lámaně černohorsky, 
mohly jsme mu rozumět. I tato církvička je malá skupinka lidí.

Památník v Grahovu; každá kostka znamená padlého hrdinu a je 
jich tu několikanásobně víc, než je vidět na obrázku.
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Pondělí 14. 6. (den 13):

Ráno jsme si četly příběh Jonáše a Žalm 147, potom jsme se vydaly do blízkého obchodního centra Delta. 
Později odpoledne jsme si přečetly Svijedočanstvo (svědectví) Devly Kadić, co prožila a jak přišla k Pánu. 
Měla velmi pohnutý život, prožila válku, ztrátu dítěte a rakovinu, kdy jí zbývaly pouhé tři měsíce života, ale
Pán ji zachránil. Večer jsme se modlily za Podgoricu, za pastorský pár Dragana s Vesnou a za misionáře.

Jarka dostala slovo od Pána pro nás dvě:                                                                                                        
"Pomazávám tě k modlitbám za Balkán a slovanské země. Co prohlásíš, bude ustanoveno; co svážeš, 
bude svázáno. Moje autorita je tvoje autorita; slyš co říkám, pak to mluv a věci se budou dít. Duchovní 
atmosféra se změní, nastolím Boží řád v těchto zemích. Prohlašujte a vyhlašujte Boží slovo pro Balkán! 
Já vám to slovo vložím do vašich úst! Mám z vás radost a Moje pomazání je na vás - tobě i Mirce. 
Nedívejte se, co dělají ostatní v zemi, a dělejte to, jak vás vedu Já. Každý má svůj úkol, ale dohromady jste
jeden tým."

Úterý 15. 6. (den 14):

Počkaly jsme na pastora Dragana, který přijel i s dcerkou a odvezl nás autem do Ulcinje. Toto přímořské 
městečko na jihu Čeré Hory blízko albánské hranice má mnoho obyvatel albánských muslimů, kromě černo-
horštiny tam můžete často slyšet albánštinu, což je neslovanský jazyk, pro našince zcela nesrozumitelný. 

Vysedly jsme na kopci u nově stavěné mešity, největší ve městě. (Ze svých cest po Izraeli vím, co dovede 
islám, proto se ráda modlím u mešit za muslimy a za bezpečnost.) Modlily jsme se pak také za celé město, 
vyhlásily jsme v něm Boží království a Králem Ježíše a modlily se za otevření srdcí lidí pro evangelium. 
Takto jsme sešly dolů do pěkné restaurace na oběd a potom k moři na pláž. Ulcinj je jediné místo v Černé 
Hoře, kde najdete písčité pláže, ne oblázkové. 

Po odpočinku na pláži a v moři jsme se vydaly do kopce na autobusové nádraží a vrátily se do Podgorice 
autobusem. Přijely jsme chvíli před desátou večer, takže z nás podgoričtí taxikáři vytáhli 10 Eur za cestu, 
která jindy stojí 1,5 Eur - prý noční taxa. Nedalo se nic dělat, pěšky bychom to už nezvládly.

Největší z ulcinjských mešit, 
džamija Pinješ.

Krásná jadranská architektura.
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Středa 16. 6. (den 15):

Dopoledne nás slovenská misionářka Evička Wittgruberová zavezla na místo, kde si Micael Lundin prona-
jímá "horní místnost" - modlitebnu a kancelář. Zatímco její manžel Matej je architekt a pracuje přes internet,
Eva končí s civilním zaměstnáním a bude pracovat pro církev, zejména na webu. Povídaly jsme si o službě  
Micaela a trochu i Mateje, který občas chodívá do ulic a evangelizuje mladé lidi. Samozřejmě jsme se spolu 
také modlily, hlavně za službu Lundinových. Shodly jsme se na tom, že Micael je apoštol a když ho Pán 
poslal do Černé Hory, má to svůj účel a bylo by dobré, kdyby ho místní služebníci takto respektovali a 
vzali z toho Bohem zamýšlený prospěch!

Potom musela Evka do města a odvezla nás ke chrámu Hristovog vaskrsenja, kde jsme vyhlašovaly Ježíše 
za jediného Pána a modlily se za lidi v pravoslavné církvi, aby poznali pravdu a došli spasení.

Ještě jedna mešita, džamija Marinarve u pláže.

Pěkná moderní výstavba v Ulcinji.

                                Pláž v Ulcinji…

...a krása jadranského pobřeží.
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Petr I. Černohorský neboli Petr I. Petrović Njegoš 
(1747 – 1830)  Srbská pravoslavná církev jej 
prohlásila za svatého (Svatý Petr Cetinjský).

Saborni hram Hristovog vaskrsenja v Podgorice. 
(Čti”h” jako “ch”.)

Jeden z obrazů v chrámě Kristova vzkříšení v Podgorice. Kdopak asi je ten moderně oblečený muž uprostřed "svatého" 
obrazu?

Černohorská 
univerzita v 
Podgorice
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V blízkém parku u Černohorské univerzity jsme žehnaly vědcům, učitelům a studentům a různým 
odvětvím v zemi. Modlily jsme se i za média, aby se v nich hlásalo evangelium. Doma jsme pak ještě měly 
rozhovor  o mítních služebnících a modlily jsme se za jejich potřeby. 

Čtvrtek 17. 6. (den 16):

Jely jsme autobusem do města Cetinje (čti Cetyně), kde nás na autobusovém nádražíčku vyzvedli běloruští 
misionáři Andrej a Lidia Chudabčjonkovi. (Posílají čtvrtletník o své práci v Černé Hoře, kdyby měl někdo 
zájem.) Vydali jsme se spolu na Lovćen, Černohorci milované národí pohoří, na jeho nejvýznamnější horu 
Jezerski vrh. Tam je v mauzoleu pochován Petr II, další vládce Černé Hory z dynastie Petrović Njegoš a také 
filozof a literát. Toto místo hojně navštěvují nejen turisté, ale i představitelé černohorského státu, kteří sem 
chodí poklonit se památce Petra II. a vydávat prohlášení. Je to tedy nábožensky a duchovně důležité místo, 
jedna z duchovních pevností. Chválili jsme tam Pána a vyvyšovali Ho jako jediného Pána nad Černou 
Horou! 

Cesta na Lovćen. Kopec vlevo slouží armádě, vpravo je Jezerski vrh s
mauzoleem panovníka a metropolity (pravoslavný biskup) Petra II.
Petroviće Njegoše. 

Modlitba na 
Jezerském 
vrchu.

 

Černohorská unizerzita v Podgorice.

Černohorci 
v národním 

kroji na 
Jezerském 

vrchu vítají 
turisty.

Pohled z Jezerského vrchu.
Pohled na schodiště vedoucí k mauzoleu. Samotné mauzoleum 
je nahoře (kvádrovitá budova před bílým oblakem).
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Lidia nás pozvala na oběd, výborný běloruský boršč a obložené chleby. Potom jsme ještě vyrazili na rakous-
ko-uherskou pevnost Kosmač, která kdysi hlídala hranici mezi Rakousko-Uherskem a královstvím Černá 
Hora (až tak daleko na jih se ta habsburská monarchie rozšířila!). Tam jsme se modlili za Budvu a blízká 
městečka Bečići a Rafailovići a povolávali jsme další misionáře do Černé Hory. Také jsme se modlili za 
její ekonomiku, která se vyznačuje větším bohatstvím v přímoří (díky turistickému ruchu), ale spíše chudo-
bou v horských oblastech s neobdělávatelným kamenitým terénem.

Modlitbu dostal i Andrej, který ztratil práci ze zdravotích důvodů (práce byla výborná a šéf ho dokonce 
chce nazpět, ale on trpěl astmatem a dusil se v prostředí, kde všichni hodně kouří; takže jsme se modlili za 
jeho uzdravení i za vhodné zaměstnání).

Pohled k moři od pevnosti Kosmač. Vpravo je vidět krásné letovisko Budva a ostrůvek Sveti Nikola.

 
Pátek 18. 6. (den 17):

Dopoledne jsme si četly Boží slovo. Odpoledne jsme šly do podgorické čtvrti Stara Varoš; cesta vedla podél
velice upraveného hřbitova s krásnými honosnými náhrobky, což zřejmě vypovídá o kulturích zvycích Čer-
nohorců. Ve Staré Varoši jsme se modlily zejména v okolí dvou místních mešit, Starodoganjské a Osmana-
gićovy džamije (džamija = mešita), hlavně za muslimy. Potom jsme zašly k hodinové věži Sahat Kula do 
známé restaurace Pod Volat a daly jsme si výbornou jehněčí polévku (jagnjeća čorba). (V Čeré Hoře je totiž 
běžně k dostání telecí a jehněčí maso za rozumnou cenu, takže jsme si to tam užívaly.)

Dál jsme pokračovaly do Nové Varoše na Trg nezavisnosti (náměstí Nezávislosti) a kolem Městského úřadu 
Podgorica k Černohorskému národímu divadlu (Crnogorsko narodno pozorište), kde jsme se pomodlily za 
černohorské umění. Pak jsem ukázala Jarince bílý Mileniální most přes řeku Moraču a posadily jsme se v 
Njegoševě parku, zmoženy chůzí a horkem. Náhle se spustil prudký liják! Než se nám podařilo vymodlit a 
zastavit volný taxík, úplně jsme promokly. Ještě že jsme měly v apartmánu pračku a sušák... a déšť trval jen 
chvilku, takže nám věci přes noc na balkoně uschly.
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Socha Petra II. Petroviće Njegoše v jeho parku.

Sobota 19. 6. (den 18):

Autobusem jsme se vydaly do vesnice Šušanj, letoviska vedle města Baru, abychom si odpočinuly a vykou-
paly se v moři. V plážové restauraci jsme měly dobrý oběd. Později odpoledne jsme vystoupaly k zastávce 
vlaku a do Podgorice jsme se vrátily vlakem. Vlaky v Čeré Hoře mají trochu horší úroveň než u nás, ale 
vzhledem k tomu, že celý stát má přes 600 000 obyvatel, kdo by jim to vyčítal! Mezi Podgoricí a Barem či 
Šušanjem je to asi hodinka jízdy, takže obyvatelé hlavního města mají moře krásně dostupné.

Pláž v Šušanju.

Starodoganjska džamija ve Staré Varoši v Podgorice. Řeka Morača (větší ze dvou podgorických řek).

Most Milenium přes Moraču.
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Neděle 20. 6. (den 19):

Opět jdeme navštívit shromáždění Svietioniku. Pastor Dragan nám rozdal vlaječky Slovinska, Chorvatska, 
Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Makedonie a myslím i Albánie a Řecka, a pověděl nám za do-
provodu několika fotografií a krátkého videa o modlitebním setkání bratří z těchto národů, které se konalo 
předešlý den na úpatí Lovćenu; i pastor Andrej z Běloruska tam byl. Pomodlili jsme se společně za ty národy
a máme radost, že se setkání bratří budou opakovat, aby se modlili za Černou Horu a celý Balkán!

Znovu káže Vesna o Jonášovi (v trochu pozměněné verzi), ale přítomni jsou většinou jiní lidé než minule. 
Jedna mladá rodina přijala Pána Ježíše! Není už pravda, že nikdo v Černé Hoře nepřijímá evangelium; 
situace se mění a začíná klouzat po modlitbách správným směrem! Dragan s Vesnou té rodině požehnali, 
potom se modlili za nás dvě a potom ještě za nějakého bratra ze Švýcarska. 

Po shromáždění jedeme, Novakovićovi a my, k vodopádu "Nijagara". Ukazují nám, kde se pěstuje réva Pro 
Corde na největší souvislé vinici v Evropě, z níž se vyrábí červené víno. Je tam pěkná restaurace, kde jsme 
společně poobědvali. Jarka si trochu pohrála se Sofinkou venku a potom jsme všichni sešli k řece Cemi, kde
se nachází něco mezi velkým jezem a vodopádem. Voda padá do vykotlaných rozsedlin v rozervaném skal-
natém dně a ztrácí se v zemi! (Byla jsem na tom místě už loni s Wittgruberovými, ale bylo to koncem léta a 
v řece ani kapička vody, natož vodopád!)

Novakovićovi nás ještě stačili zavézt do Podgorice na bohoslužbu Micaelovy církve, kde bratr Matej kázal 
anglicky o duchu a duši a jeden černohorský student ho překládal do černohorštiny. I tam nás mile přijali a 
Jarka se mohla sdílet o slovanských věrozvěstech a povolání Slovanů následovat a nést Boží slovo.

V Hrišćanském centru Svietionik.                                       Pohled z restaurace Nijagara na řeku Cemi.

U vodopádu Nijagara na řece Cemi.



17/23 

Pondělí 21. 6. (den 20):

Ráno jsme zjišťovaly na internetu, co budeme potřebovat pro návrat do Česka, který se blíží. Po brzkém 
obědě jsme se vypravily vlakem do Nikšiće, druhého největšího města Černé Hory. Na této trati jezdí mo-
dernější, čistší a klimatizovaná vlaková souprava, takže si užíváme cestu. V Nikšići jdeme ke kostelu Sv. 
Vasilije Ostrožského. Před ním na sloupu černá Madona s bláhovou prosbou: "Presveta Bogorodice, spasi 
nas." Modlily jsme se za tyto lidi, aby jim Bůh odpustil a dal jim poznat jejich pravého Spasitele; 
odevzdaly jsme město Bohu a modlily se za hlásání evangelia potvrzovaného zameními, divy a zázraky. 
Pokračovaly jsme v jazyku a modlitba přešla v píseň připomínající tklivou hebrejskou melodii, která před 
koncem přešla v energickou a radostnou; Bůh Izraele se dotkl toho místa.

Od kostela jsme pokračovaly kolem cukrárničky, kde jsme si daly kávu a spoustu jahod se šlehačkou, na 
veliký Trg Slobode (náměstí Svobody). Tam mají sochu hrdiny z 2. světové války Čedomira Ljubo Čupića  
a také velkou jezdeckou sochu krále Nikoly, podobně jako v Podgorice. Zabraly jsme to náměstí pro evan-
gelium!

 Katedrála "Svetog Vasilija Ostroškog" s černou Madonou v popředí.

V kostele Sv. Vasilije Ostrožského.    Co asi vedlo malíře všech těch svatých k tomu, že 
vypadají všichni tak zasmušile a ponuře?
Toto má být podle nápisu Jan Křtitel, ale s tím 
podivným kovovým vzhledem vypadá spíš jako zlý 
nakvašený robot...
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Vlakem jsme odjely zpátky do Podgorice - ale ouha, ten se po chvilce zastavil! Zatímco já jsem únavou us-
nula, Jarka využila toho, že stál blízko Ostrogu (kam máme jet pozítří) a modlila se za tu návštěvu v jazyku. 
Asi za hodinu se vlak rozjel.

Večer k nám přišli na návštěvu Vesna a Dragan s malou Sofií. Chvíli jsme povídali a potom jsme se chtěly 
modlit za Novakovićovy a jejich potřeby - získaly jsme celý seznam potřeb*)! Ten jsem sepsala; potom ale 
jsme se přece ještě pomodlily za Dragana v jazyku... On se rozjasnil, vzpružil, prý se najednou cítí odpoča-
tý a plný energie! Pán se ho dotkl! Jarka vnímala, že Bůh naplní potřebu jeho církve po živé chvále a pošle 
mu hudebníka - kytaristu. 

 

Úterý 22. 6. (den 21):

Čas v Podgorice nám uběhl; ještě ho musíme zbytek věnovat návštěvě Starého Baru, abychom využili ši-
kovného spojení vlakem. Jely jsme tedy do Baru. Tam hned na nádraží jsme vsedly do jednoho z připrave-
ných taxíků a vyjely nahoru do starého města, které je asi 4 - 5 km od pobřeží na úpatí hor. 

Staré město Bar (Stari grad Bar) uvnitř hradebních zdí jsou zbytky středověkých budov, hlavně paláců a 
kostelů; turista se tu něco naběhá po kamenech a schodech! A jak to tak všecko procházíme a fotíme, kyne 
na nás nějaký člověk, ať prý se podíváme do kaple Sv. Jana Křtitele (Svetog Jovana Krstitelja). Tak jsme šly
a koukáme na tu pravoslavnou kapli. On nám podává svíci, abychom si ji zapálily; to jsme odmítly, že to 
neděláme. Řekla jsem mu, že věříme v Ježíše a milujeme ho, ale že svíce nezapalujeme, protože to není v 
Bibli. Ptal se, jsme-li Jehovisti. My že ne, že jsme protestanti, ale že Pán Ježíš je pro všechny a my se mod-
líme přímo ke Kristu. Chvíli jsme počkali, až se zrovna vešlí lidé vypořádají s těmi svícemi a odnesou si je 
ven a zapálí, a Jarka řekla, že my máme oheň Pána Ježíše v srdci, a proto nepotřebujeme zapalovat svíce. 
Pak jsem se ho zeptala, jestli se můžeme za něj pomodlit. Souhlasil. Tedy jsem řekla, že my jako Češi a on 
Černohorec jsme slovanští bratři a že se všichni spolu chytíme za ruce. S tím také souhlasil, a tak jsme se v 
té kruhové formaci za něj modlily. Prožehnaly jsme ho skrz naskrz, i jeho rodinu, samozřejmě v jeho 
jazyce, aby rozuměl. Nakonec jsem ještě dodala, že toto je ta Kristova láska, že se máme vzájemně milovat
a žehnat si. (Což byla moje reakce na to, že před časem tam jakýsi pravoslavný pohlavár proklel Černou 
Horu; chtěla jsem ukázat rozdíl mezi vírou v Krista a mrtvým náboženstvím.) Ten člověk měl pak radost a 
my taky!

Jak jsme pokračovaly v chůzi, Jarka prožívala Boží ochranu, neboť navzdory krkolomnému terénu zvládala 
vše bezpečně projít.

Trg slobode; král Nikola na 
něj pohlíží ze svého vrance 
a čeká, kdy se tam bude 
jeho lidu zvěstovat 
evangelium!

____________________________________
*) Možno zaslat e-mailem, pokud se chcete modlit.
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Po opuštění Sterého města jsme prošly ulici Starobarskou čaršiju (čaršija je z turečtiny a znamená ulici s ob-
chody), kde byly kromě mnoha obchůdků i restaurace, a dobře jsme se tam najedly. Pokračovaly jsme do 
novější části, kde jsme se modlily u nemocnice a u nové velikánské mešity zvané džamija Selimija. 

Než jsme k ní přišly, byly jsme už dosti unavené chůzí a horkem; proto jsem prosila nebeského Tatínka, aby 
nám poslal nějaký taxík, abychom, jakmile se pomodlíme u té mešity, mohly hned nasednout a odjet na pláž
a nemusely se už dál trmácet pěšky a snažit se potkat a ulovit nějaký taxík. Potom jsme procházely podél té 
mešity s modlitbou v jazyku na parkoviště, které bylo pod ní; jakmile jsme tam došly, přijel taxík. Byl volný
a vzal nás na pláž! Tak se náš nebeský Tatínek stará o své děti! Díky Bohu, to byla úleva!

Něco z trosek Starého města Baru. Starobarský akvadukt.

Kaple Sv. Jovana Krstitelja, kde jsme se modlily za kaplana(?). Starobarska čaršija.

Nechte si chutnat!
Džamija Selimija 
ve Starém Baru.
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Tam jsem Jarce ukázala palác krále Nikoly; asi 2 -3 hodinky jsme si odpočinuly a počvachtaly se v moři a 
vrátily jsme se zase z blízkého Šušanju vlakem do Podgorice.

                   Dvorac kralja Nikole, Bar.

 

Středa 23. 6. (den 22):

Opouštíme Podgoricu! Dopoledne pro nás přijeli Andrej a Lidia Chudabčjonkovi a jeli jsme společně do 
Ostrogu k Ostrožskému klášteru (Manastir Ostrog). Toto místo, tyčící se ve skalách vysoko nad divokým 
údolím řeky Zeta, je druhá velká duchovní bašta, tentokrát srbského pravoslaví. Tu je pochován "Vasilije 
Ostroški" a spousty poutíků sem přicházejí uctít pravoslavného světce a modlit se... ke komu vlastně? A tak 
jsme toto místo musely navštívit také.

Modlili jsme se tam, vyvyšovali Jediného Boha - Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého - jako jediné-

Promenáda kolem pláže v Baru.
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ho Pána hodného uctívání a jediného Pána Černé Hory; prosily jsme za ty lidi za poznání pravdy. 
Samozřejmě jsme se modlili i v jazyku.

◄Toto je ta hlavní budova, kde chovají mrtvolu Vasilije  
    Ostrožského

  

Zrovna v místě, kde jsme seděli, zaparkoval pravoslavný kněz. Dal se do řeči s Andrejem a Lidií a oni mu 
mimo jiné řekli, že jsou Bělorusové a my dvě Češky. Ptala jsem se ho, je-li Černohorec; a on, že Srb. Řekla 
jsem mu, že to je jedno, že jsme všichni Slované a jsme bratři. Požehnali jsme mu a on pokýval na souhlas. 
Uvědomili jsme si, že zdejší lidé potřebují slyšet: 

1. Boží slovo, evangelium (pro ně vhodným způsobem, protože nejsou úplní pohani, něco o Bohu a o 
Pánu Ježíši vědí).                                                                                                                                                
2. Zvěst o tom, že jsme slovanští bratři a máme se mít rádi (reakce na bratrovražedné války na Balkáně a 
přetrvávající nacionalistické tendence).

Manastir Ostrog – vstupujeme do objektu

Kdo nemá Boží oheň zapálený Duchem Svatým v srdci, 
náboženský obřad mu nepomůže.
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Bohužel jsme si s Jarkou nevšimly, že je to kněz, protože jak stál za svým autem, neviděly jsme jeho dlouhý
černý oděv; jinak bychom s ním hovořily víc. (Možná mu to prozatím stačilo... možná se mohl zamyslet, že 
jsme požehnali my jemu?)

Chudabčjonkovi tam také potkali manžela jedné jejich známé a mohli mu svědčit a říct evangelium. Potom 
jsme pokračovali do Kamenari, kde už na nás čekala Devla s pozdním obědem. Oni se pak vrátili domů do 
Cetinje; a nás čekaly ještě dva dny odpočinku u moře, než se budeme muset vrátit do Česka.

Čtvrtek 24. 6. (den 23):

Úplně odpočinek to teda zas nebyl! Stránky našeho ministerstva zahraničních věcí totiž strašily, že kvůli 
návratu budeme muset absolvovat test na covid 19, a to přestože jsme očkovány, protože Černá Hora patří 
do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem a protože pojedeme veřejnou dopravou. Ještě v Podgorice jsem 
napsala e-mail naší ambasádě v Černé Hoře, abych se utvrdila, jestli to chápu správně a opravdu ho musíme 
mít. Oni mi to potvrdili a doporučili nám se obrátit na Domy zdravlja, kde dělají PCR testy zdarma. Devla 
nás pak nasměrovala na Herceg Novi, do jehož okresu Kamenari patří. Napsala jsem tedy do Domu zdravlja
v Hercegu a dostala pokyn, že máme přijet hned dnes v 11 dopoledne! Huso nás tedy ochotně zadvezl do 
Hercegu Nového.

Tam jsme absolvovaly odběr a aby to nebylo tak jednoduché, řekli nám, že musíme přijet další den v 8 večer
pro výsledek; kdo se opozdí, má smůlu. Neposílají to e-mailem (na rozdíl od nás v Česku), protože prý co 
kdyby se vloudila chybička a e-mail nepřišel. Neuvěřitelné! Nicméně jsme chválily Boha, že nám s tím po-
mohl a už si víme rady. Až odpoledne jsme tedy mohly jít na pláž. Večer jsme se ještě modlily s Devlou.

  

 

Pátek 25. 6. (den 24):

Dopoledne jsme se šly ještě koupat, ať využijeme poslední den u moře až do pozdního oběda. Večer nás 
opět Huso ochotně zavezl do Hercegu Nového k Domu zdravlja, dostaly jsme negativní výsledek testu a 
ještě jsme se chvíli s Devlou modlily. 

Kavárna Bocassa na pláži v Kamenari.
Pláž v Kamenari.

Domek Husa a Devly Kadić, 
kde jsme bydlely.
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Sobota 26. 6. (den 25): 

Přišel den návratu. Huso s Devlou nás odvezli na letiště Podgorica, letadlem Wizzair jsme odletěly do Vídně
a autobusem Student Agency přímo z letiště jsme dorazily večer do Brna. V zahraničí naše certifikáty o oč-
kování a o bezinfekčnosti na covid nikoho nezajímaly, protože jsme pouze tranzitovaly do Česka; ani čeští 
celníci na hranici nás vůbec nekontrolovali. To mě teda rozzlobilo, protože jiné jsou informace na internetu, 
kde člověka vyšokují svými požadavky a nutí ho, aby si kazil konec dovolené sháněním testů a obtěžováním
přátel, a jiná je potom praxe. Kdyby s námi v tom autobuse jela padesátka prskajících nemocných, nikdo si 
toho ani nevšimne! Jenže bohužel, člověk nikdy dopředu neví, jak přesně budou věci probíhat, takže se 
snaží mít všechno v pořádku podle oficiálních pokynů. 

Závěr

Projely jsme kus země a modlily se na mnoha místech, zabíraly území a národy pro Pána a vyhlašo-
valy Jeho království a pravdu Jeho slova. Myslím taky, že lidé, se kterými jsme byly v kontaktu a 
modlily se, se cítili požehnáni a povzbuzeni. 

Viděly jsme, že kromě Černé Hory je potřeba se intenzívně modlit i za Bosnu a Hercegovinu, kde také
chce Pán pracovat a nemá tam mnoho znovuzrozených věřících (i když je tam situace o malinko lepší 
než v Černé Hoře). 

Je potřeba, abychom se tam zase vrátily, a jsou potřeba další modlitebníci! Modlím se, aby Bůh polo-
žil dalším lidem na srdce modlitby za Balkán, hlavně za Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu, za spa-
sení a také za smíření a odpuštění mezi tímto lidem rozděleným nešťastnými historickými událostmi 
na několik národů, za jejich uzdravení z krvavé minulosti, aby poznali Boha a Jeho dobrotu. Také 
aby se našli další, kteří na ta místa opravdu pojedou a nechají tam kus svého srdce a budou s Bohem 
spolupracovat na té skalnaté, divoké a krásné balkánské vinici! Protože On tam bude dělat veliké 
věci, potřebuje k tomu Kristovy údy, oslaví se - a budeme to moci vidět zblízka!

                                                                               Sepsaly: Jarka Čoupková a a Mirka Suchomelová, 7/2021.

Duchovní situace v Čeré Hoře - vidíte, jak potřebuje zalívat?


