Misijní cesta – Monte Negro
24. 7. – 7. 8. 2021
V sobotu 24. července vyrazil tým z Křesťanského centra Živá řeka Hradec Králové
do Černé Hory – s cílem zejména podpořit činnost běloruských misionářů
Chudobčenkových, které již rok finančně spolupodporuje a rozsévat semena Boží
království v Monte Negru. Těžištěm „práce“ měl být příměstský tábor v romské osadě
poblíž Cetinje a také evangelizace v samotné Cetinje (v parku či na místní louce –
livada, kde se v podvečer scházívají rodiny a lidé). Přijeli jsme přinášet Boží lásku
Montenegru, modlitby, chválu a vyvyšování Ježíše; žehnat zemi pokojem, který
pramení jen z opravdového vztahu s Ježíšem a ne z náboženských obřadů a
dodržování tradic.
Po celou dobu misijní cesty se za nás přimlouvala skupina lidí, které shromáždil
Frankie Krupička, věrný podporovatel naší cesty. Sám vedl loni misii v Černé Hoře
s týmem z Kings Kids v ČR. Za tým se modlila i část členů církve KC Živá řeka, která
zůstala doma. Převážná část dalšího popisu bude tvořená ze zpráv, které jsme
zasílali všem přímluvcům.

24. 7. 2021 – vyrážíme na cestu
Cesta byla dnes dlouhá. Ráno jsme se kolem osmé hodiny „sjeli“ u Lidlu v Hradci
Králové. Po krátkých modlitbách jsme společně vyrazili na cestu směr Brno. Na cestu
jsme měli zapůjčené dvě devítimístné dodávky. Ty doprovázelo ještě jedno osobní
auto. Jedna rodiny ještě s jiným autem byla již jakýsi předvoj, protože do Monte
Negra vyrazili již o týden dříve na rodinnou dovolenou.
První větší zastávka byla v Brně, kde na nás na
pumpě čekal František Krupička, který nám na misii
zapůjčil kávovar, za což moc děkujeme. Projeli jsme
dále přes Bratislavu, Budapešť, ale abychom se na
radu Mira Fica vyhnuli hlavnímu tahu, kde jsou
mnohahodinové fronty na hranicích, tak jsme odbočili
na dálnici směr Bájo. Zprvu jsme mířili na přechod
Bački Breg, ale Miro nás přesměroval ještě na jeden menší přechod Rastina.
Přestože jsme jeli celou cestu pohromadě, nechtíc jsme se ke konci dálnice před
Bájem ztratili z dohledu. Zjistili jsme tak až u hranic, že jsme každý u jiného přechodu
– jedna parta u Bački Breg, druhá u Rastiny.
Problém v Rastině byl, že se jednalo o malý
přechod, takže když maďarská strážnice
viděla dodávku, odeslala nás na jiný přechod
s tím, že sem nesmí autobusy :D! Marné bylo
vysvětlování, že to není žádný autobus. Po

krátkých modlitbách i intervenci, když jsme se už začali otáčet, že odjedeme pryč, tak
na nás nakonec pokynuli, že můžeme tudy projet :D!
Počkali jsme na sebe navzájem v Srbsku ve městě Sorbon. Na doporučení Míra
Fica se stavili v Odzaci na večerní zmrzlině u jednoho místního borce. Na místo
přespání jsme tak dorazili až před jedenáctou večerní. Přespáváme v jedné místní
církvi poblíž města Noví Sad. Působí tu dlouhodobě jeden slovenský misionář Miro
Fico, který nám zajistil nocleh v prostorách této církve na postelích.
Dlouho do noci tu naproti byla nějaká veselice, ale jsme vděčni za tento nocleh s
postelemi. Další den nás měla čekat náročnější část cesty.

25. 7. 2021 – ze Srbska až do Budvy
Ráno jsme vstali kolem 7. hodiny, nasnídali se a po osmé hodině vyrazili na cestu.
Dálnice na Bělehrad a Čačak byla
poloprazdná, a hlavní tah na Černou Horu
jakbysmet. Naskýtaly se nám nádherné
pohledy na tuto zemi, kterou Bůh tolik
miluje. Hraniční kontroly proběhly naprosto
bez potíží.

V srbských horách nám cestu zpestřili i
místní mladí býci, kteří vytvořili slušnou
kolonu :D! Z této strany jsme viděli, jak
je tato země nádherná - viděli jsme
hory i nádherný kaňon.
Zastavili jsme se na chvíli po cestě u kláštera Monastir Morača. Tam jsme se chvíli
modlili, žehnali Černé Hoře, chválili, sdíleli slova k Černé Hoře, které nám přicházela.
Dorazili jsme před 23. hodinou do Budvy.

26. 7. 2021 – aklimatizujeme se !
Dnes byl první celý den, který jsme strávili v Černé Hoře. Jsme rádi, že jsme se mohli
po dlouhé cestě hezky vyspat už tak trochu "ve svém" :D! Po snídani jsme měli
společné setkání s modlitbami a chvalami. Přicházelo nám i několik slov. Hodně
z nich souviselo s láskou. Je nanejvýš zřejmé, že Bůh opravdu miluje tento národ a
má s ním svůj záměr. "Shromko" se nám trochu protáhlo. Před obědem jsme se ještě
někteří šli seznámit s místní pláží a na chvíli se v horkém dni zchladit. Mezitím
sluníčko hezky zašlo za mraky, tak se dalo i docela dobře venku fungovat :D!
Po lehčím obědě dorazili Chudobčenkovi
se svými 3 nejstaršími dětmi, se kterými
jsme si povídali o tom, jak se v těchto
dnech mají, co si sní, co plánují apod. V
tento čas i část týmu chystala některá
vyrábění či dávala dohromady sportovní
pomůcky. Po společné večeři jsme se opět
sešli ke chvalám a modlitbám a
Chudobčenkovi nám poté vyprávěli chvíli o
Černé Hoře - jak prožili povolání jako
rodina do Černé Hory jít a jak se za ty 3
roky, co tu již jsou, seznámili s místními
lidmi, kulturou, zvyky apod. Bylo to moc zajímavé a mnozí měli na ně zajímavé
otázky.
Navečer jsme se s Chudobčenkovými rozloučili.

27. 7. 2021 – připravujeme tábor v romské osadě
Dnešní den byl ve znamení příprav na příměstský tábor v romské osadě, kde
Chudobčenkovi slouží. Po snídani jsme měli nádherný čas před Bohem a Bůh nám
ve chvalách posílal různá slova – např.:
Iz 54, 1-3. Zde Máme pocit, ze to je prorocké slovo pro Chudobčenkovi....Dotýká se
nás ve vztahu k Monte Negru
Jásej, neplodná,
která jsi nikdy děti neměla!
Zpívej a křič samou radostí,
která jsi nikdy nerodila!
Opuštěná totiž bude mít děti –
víc dětí nežli provdaná,
praví Hospodin.
2

Pro svůj stan udělej víc místa,
plachty svých příbytků směle rozestři;
roztáhni také svoje lana
a zatluč kolíky.
3
Rozmůžeš se totiž doprava i doleva,
národům budou vládnout tvoji potomci
a zpustlá města obsadí.

Další slova (některá dosazená):
Neboť Bůh tak miloval Černou horu, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,
kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Jan 3:16 B21
Skutky 10,34-35 - 34. Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu
nestraní, 35. ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. ....
toto platí i pro Černou Horu
Výklad jazyků ve chvále - Ž 149
K Večeři Páně: 1 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá
těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 2 A
nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste
mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.
Římanům 12:1-2 CSP
Z terasy místa, kde teď bydlíme, je vidět vysoká hora,
která by byla obtížně dostupná. My jsme ale po ní
přijeli (od Cetinje) - vede tam klikatá silnice (cesta).
Bůh tvoří cestu - i tam, kde bychom těžko cestu našli.
Po ní je možné horu zdolat.
Další slovo, které někomu přišlo, bylo ze Žalmu 98/4-8
s následujícím komentářem – „Vnímám zvláštní
důležitost toho, abychom zpívali a vyvyšovali nad Černou horu jméno našeho Boha.
Hory mi vždy přišly jako něco strnulého, s hlavním úkolem stát. Ale Bůh chce, aby
mu hory zpívaly. Věřím, že máme být těmi, kdo rozezpívají zdejší hory - jako kdyby
se náš zpěv - chvála odrážela horami napříč jako ozvěna celou zemí“.
===========================
Po tomto nádherném čase jsme si řekli pár organizačních věcí k zítřejšímu campu a
připomněli si, že hlavně jde o to být s dětmi... Rozdělili jsme se do různých skupin,
které dotahovali program, sporty, slovo
apod.
Do příprav se s námi zapojili
Chodobčenkovi, kteří během dopoledne dorazili.
Po obědě jsme si řekli, jak bude první den v
osadě probíhat. Mj. jsme se od Lydie dozvěděli,
že v romské osadě můžeme být jenom v
místech, kde si řekneme, ale není možné být na
velkém zeleném trávníku, protože je tam hodně
hadů (jedovatých). (Františkovo slovo, která nám
tak zaslal z Mk 16,17-18, tak k tomu opravdu
sedí :D).
Před večeří se někteří ještě zajeli ošplouchnout v moři a společný den jsme ukončili
feedbackem.

28. 7. 2021 – tábor s Romy začíná!
Dnes jsme ráno po snídani naložili věci a vyrazili do Cetinje k Chudobčenkom. Při
chvalách a modlitbách nám přicházela různá slova, která jsme si společně četli.
Potom jsme vyrazili přímo na místo činu.
Překvapilo nás, jak někdy stačí pár metrů odbočit od hlavní silnice, která vede do
bohaté Budvy, a ocitnete se v úplně jiném světě. Na první pohled taková div ne
rozpadající se obydlí, plechové střechy, občas chybějící okna - to vše bylo známkou
toho, že jsme na správném místě.
Jk 2,5
5
Poslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli
bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej
milují?
Hned po zaparkování už se některé zvědavé děti byly podívat, co že to přijelo na
návštěvu. Postupně jsme sešli osadou dolů na místo činu. Bylo hezké, že jedna
místní paní tam měla připravený "stánek", aby alespoň část dětí mohla být ve stínu a
ještě improvizovaně postavili stánek druhý. Vedro bylo tentokrát úporné i tady v
horách, což nebývá tak často.
Dnešním tématem byl hrdina - David, který byl v mládí pastýřem. (Chvíli předtím tam
někdo místní prošel s dvěma ovečkami :D, tak se hezky navazovalo). Po krátkém
představení proběhlo několik akčních her. Děti také viděly scénku, jak David, když
byl pastýřem, zahnal vlka i medvěda a také podobenství o ztracené ovečce. Někteří
si zapamatovali, že ztracenou ovečkou jsou oni a Bůh je má rád a hledá je :D!
Poté se děti pustily do vyrábění oveček, nácviku tanců, ... Děti jsme pohostili na oběd
a po něm následovalo pár otázek k tématu a rozběhly se různé soutěže a sporty.
Děti byly moc prima, bezprostřední, nadšené z toho, že se něco děje :D! Často se
hlásily, vstávaly, chtěly být vybrány, ... :D! Podařilo se proniknout i do srdcí několika
jejich rodičů/prarodičů, které někteří navštívili i doma či se s nimi venku spontánně
povídaly. Zatímco oficiální program běžel na bázi překladu angličtina/srbština, osobní
povídání probíhala ve "slovanštině" spojené se znakovou řečí :D - ale fungovalo to.
Díky Bohu nás neuštknul ani žádný had !
Vedro bylo ale dnes opravdu úporné. Zchladili jsme se potom u Chudobčenků, kteří
měla doma příjemný chládek. Společně jsme si řekli dojmy z akce, modlili se a
chválili. Byl to moc hezký čas. Poté jsme se vrátili do Budvy.
Děkujeme moc za modlitby. Věříme, že Bůh se chce dotýkat Černohorců i Romů v
této vesnici (ke konci se tam objevili dokonce i nějací kluci z vedlejší vesnice :D)! U
některých členů týmu se občas objevují zdravotní problémy (z horka, únavy, ...) tak
prosíme i o modlitby za zdraví, ochranu apod. a především to, aby Bůh pronikl do
srdcí Černohorců a dal se jim osobně poznat.

29. 7. 2021 – tábor s Romy vrcholí!
Ráno jsme tentokráte po snídani zůstali na kratší shromko v Budvě a zůstávali chvíli
ve chvalách a modlitbách - přicházela různá slova a povzbuzení ke službě. Po tomto
povzbuzení jsme se odebrali tentokráte přímo do romské osady, kde jsme se na sešli
na "parkovišti" ke krátkým společným modlitbám s Chudobčenkovými. Vnímali jsme,
že Duch svatý se opravdu touží této vesnice dotknout.
Poté jsme se připravili a program mohl začít. Po úvodní hymně následovaly akční
soutěže a hned poté jsme si připomínali včerejší slovo o Davidovi. Povídali jsme o
tom, jak David rád chválil Boha a poté děti viděly scénku Davida s Goliášem. Stihli
jsme si říci, proč David zvítězil a děti, které chtěly, tak se modlily, aby Boha
znaly. Poté jsme zařadili pár chval s tancem a nakonec i chválu v Srbštině. Vnímali
jsme, jak se uvolňuje Boží moc a pár dětí a některé přihlížející maminky se do chval
spontánně zapojili.
Některé děti si také vyráběly hudební
nástroj a malovaly na kamínky, jiné se
učily pohyby ke chvalám. Po obědě
nastal čas na "otázky" a také různé
sporty, štafety, fotbálek, ... K tomu
proběhlo i několik návštěv v romských
rodinách. Bylo úžasné vidět, jak místní,
ač muslimové, jsou otevřeni svědectvím i
modlitbám. Modlili jsme se i za malého
Aldiho
(miminko
jedné
romské
maminky), který má čtyřicítky horečky,
průjem, ... a v nemocnici jej údajně
odmítli přijmout s tím, že mají obsazeno.
Lidé v rodinách byli moc vděčni za každý kontakt i dárky, které jsme jim nesli.
Odjížděli jsme tak moc povzbuzeni, že
Bůh jedná ještě mocnějším způsobem
než předchozí den. U Chudobčenků jsme
si pak řekli společné dojmy, chvíli se
modlili a hlavně chválili Boha za to, jaký
je.
Pointou bylo, že část osazenstva se šla
ještě před večeří na chvíli vykoupat do
moře a zahlédla padák s velkým nápisem
"God is Love" :D!
Děkujeme všem za podporu i modlitby.
Zítra jedeme do romské vesnice naposledy (tentokráte až odpoledne). Prosím tak o
modlitby, aby tam Bůh vyléval svého Ducha, mocně se dotknul dětí i dospělých
(máme jinak navštívit ještě poslední 4 rodiny v osadě), za malé miminko Aldi, aby se
ho Bůh dotknul a uzdravil ho apod.

30. 7. 2021 – loučíme se s romskou osadou
Dnes byl poslední den našeho působení v romské osadě poblíž Cetinje. Dopoledne
jsme strávili chvíli ve chvalách a na modlitbách. Přicházelo nám vícero povzbuzení.
Na závěrečný program jsme tentokráte vyrazili až odpoledne. Krátce po 15. hodině
jsme dorazili na místo činu a chvíli se společně modlili. Po krátké přípravě jsme se
pustili do přivítání dětí a úvodní hymny "Big house". Většina dětí se ji již naučila.
Hned na to se pustili do akčních soutěží - tentokráte s balonky i pěnovými "meči" :D byla to bitka a děti se moc pobavily.
Nastal čas na scénku - děti si již pamatovaly, že naším táborovým hrdinou je David.
Prorok Samuel zrovna vybíral budoucího krále, a bylo z čeho vybírat - byli tam
svalovci, vysocí muži, ... - nakonec ale k překvapení všech nebyl vybrán ani jeden z
nich. Nakonec zavolali pro mládence Davida - a děti mohly vidět, že Bůh si vybírá ne
podle vzhledu, svalů, vzrůstu, …, ale podle srdce. Pointou ale bylo, že každý z nás
se může stát králem a ukázali jsme dětem knížku, kde je to vše napsáno. Knížka ale
neměla slova (někteří asi znáte knížku beze slov). Dětem jsme tak řekli, co která
barva v této knížce znamená - začali jsme Božím královstvím (žlutou/zlatou barvou),
pokračovali hříchem (černá), Ježíšovou obětí (červená) a končili očištěním (bílá) a
životem s Bohem (zelená). Děti se na závěr i modlily a zvaly Ježíše do svého života překvapilo nás, že to bylo nahlas. Kolik z nich to vnitřně uchopilo ví jen Bůh, ale
věříme, že se Bůh dětí dotýkal.
Poté jsme chválili s různými pohyby a nakonec i s kytarou některé chvály v srbštině.
Nastal čas na vyrábění - děti si dozdobily a podepsaly knížku beze slov a také
dostaly korunu, která jim měla připomínat, že s Ježíšem mohou kralovat. Některé
místní děti si pro nás připravily i nějaké scénky a písně (bylo hezké, že jedna z
hlavních scének byla o tom, jak Ježíš uzdravil ženu). Dětem jsme poděkovaly a
každé z nich dostalo nějaké odměny i dobroty. Poté se stal hitem velký barevný
padák - udělal hodně "parády"... S dětmi jsme se nakonec rozloučili pár tancovacími
chvalami zakončenými jak jinak, než hymnou "Big house".

Během všech dnů postupně někteří z nás prošly všechny rodiny (dospělé), aby s nimi
sdíleli dobrou zprávu nebo se za ně modlili. Děti byly dojaté a dokonce se programů
kolikrát účastnili i některé maminky. Měli jsme i radost z toho, že na rozdíl od
předchozího dne, tak malé miminko Aldi přijali do nemocnice, aby dostalo péči,
kterou potřebuje. Jsme moc rádi za tuto službu Andreje a Lydie Chudobčenkových a
věříme, že Boží království opravdu sestoupilo do této osady a Duch svatý se dotýkal
dětí i dospělých. Naší modlitbou je, aby semínko, které bylo do dětí zaseto, mohlo
vyklíčit a přinést ovoce ve svůj čas.
S dětmi jsme se rozloučili, mnohé z nich nás doprovodily až k autům :D a vyrazili
jsme k Chudobčenkovým, kde jsme si dali společnou večeři a sdíleli jsme společně
dojmy z dnešního dne. Mnozí vyprávěli konkrétní příběhy, kde vnímali Boží dotyky u
jednotlivých dětí či dospělých. Za tmy jsme tak dorazili zpátky do Budvy.
Teď náš čeká chvíli odpočinek, protože jsme po těchto dnech zápřahu opravdu
unavení, ale vděčni Bohu, že jsme se mohli podílet na Jeho práci!

-

31. 7. 2021 – odpočíváme a výletujeme
Dnešní den byl "sobotní" (po biblicku :D). Ráno po snídani jsme se tak sešli na terase
na shromáždění. Přicházely nám různá slova, např.:
Efezským 3:20-21
20. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více
než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. 21. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu
Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.
Ž 121 K horám své oči obracím –
odkud se dočkám pomoci?
2Má pomoc od Hospodina přichází,
jenž nebe i zemi učinil!
3On nedá klopýtnout noze tvé,
tvůj ochránce jistě nedříme.
4Jistěže nedříme ani nespí ten,
který ochraňuje Izrael!
5Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin po tvé pravici dá ti stín.
6Neublíží ti slunce během dne,
ani měsíc za nocí.

7Hospodin tě ochrání před vším zlým,
tvou duši ochrání.
8Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení
jak nyní, tak i navěky!
apod.
Poté jedna skupina měla touhu "výletovat" a vyrazila do jeskyně Lipa poblíž Cetinje a
malebnou dobrodružnou procházku v okolí. Druhá skupina jela na chvíli na pláž.
Společně jsme se sešli na večeři a všichni vypadali spokojeně - bylo znát, že
odpočinkový den byl moc potřeba. Někteří vyprávěli svědectví o tom, jak dali
některým Černohorcům evangelizační náramek se čtyřmi symboly, který tu
používáme a oni jim dostali za to dokonce i dárek :D!

1. 8. 2021 – připravujeme „outreach“ v Cetinje
Ráno jsme začali po snídani společným shromážděním, kde jsme byli hodně ve
chvalách - zažívali jsme občerstvení i to, že k nám Bůh mluví.

Před polednem e část výpravy vypravila k moři. Po dobrém obědě (tortily s kuřecím
masem) jsme potom kolem 16. hodiny vyrazili za Chudobčenkovými do Cetinje.
Nejprve jsme udělali obhlídku města, prošli jsme si centrum, místní parky, Livadu
(louka, kde se obvykle scházívají rodiny s dětmi) a navštívili jsme také vyhlídku, ze
které je vidět celá Cetinje - bylo přirozené odtud městu chvíli žehnat.
Poté jsme se přesunuli k Chudobčenkom, kde jsme udělali společnou bohoslužbu.
Namíchali jsme různé nástroje (nejstarší dcera Chudobčenků hraje hezky na
klávesy), k tomu kytaru, ukulele, kachon - ve chvalách bylo moc hezky. Přišlo i slovo
o lásce k Černohorcům - na podobenství o milosrdném Samaritánovi, kde učitel
zákona i kněz byli věřící, ale zkrátka si jeli svůj program, zatímco Samaritán projevil
lásku, která přinesla život - stejně tak je i láska klíčem k srdcím Černohorců - je to
mocná zbraň, před kterou nelze uniknout! Zaznělo i nedělní slovo o Abrahamovi,
kterak byl již pokročilého věku a vyslal služebníka, aby hledal nevěstu pro Izáka.
Musel jít do neznáma, ale Bůh jeho cestu požehnal, vyslechl modlitby služebníka a
dal mu milost přinést tu pravou nevěstu. S tím souviselo i povzbuzení, že se nemáme
bát jít do neznáma.
Měli jsme potom i moc hezký čas u večeře a vyrazili pak po deváté hodině "domů" do
Budvy.

2. 8. 2021 – Outreach v Cetinje začíná
Ráno po snídani jsme měli shromáždění, kde jsme si četli mj. Ž 13/5,6, ale i Mt 5,3844 - nechceme fungovat, jak to tu na Balkáně někdy vypadá (oko za oko...), ale
přinést něco úplně jiného.
Byli jsme chvíli ve chvalách a někdo se podělil se slovy, která mu přicházela. Poté
jsme chvíli diskutovali, jak půjdeme do dnešní evangalizace v Cetinje. Od
Chudobčenků jsme věděli, že tam dosud, co oni pamatují, žádná evangalizace
neprobíhala - sami tak nevěděli, co bude a nebude možné, zdali se tam objeví
policie, či ne (turistům se prý ale ledacos odpouští), ... - proto jsme zatím nebrali
reprobednu, ale jen malou bedýnku.
Vyrazili jsme cca o půl čtvrté nejprve k Chudobčenkom, kde jsme se modlili.
Domluvili jsme se, že bychom se pak mohli rozdělit - jedna skupina do jednoho
parku, druhá do druhého a dále pak skupinka přímluvců. Po chvíli společných
modliteb jsme pak vyrazili do parku. Ten prozatím zel prázdnotou. Složili jsme tak
svá zavazadla a chvíli se modlili uprostřed parku, kde bylo takové kruhové pódium
(mj. s pentagramem uprostřed). Za pár minut se tam objevil jeden 15-letý kluk z
romské vesnice (Zagrablje), kde jsme předtím sloužili, a měl s sebou ještě dva
kamarády (dvojčata). Pozvali nás, ať si s nimi jdeme zahrát basketbal na koš, který
byl v parku asi o 100m dále. Náhle se tam sjelo několik kluků, takže jsme hráli dobu
asi 5 na 5. Byla to super příležitost navázat kontakt s místními teenagery. Poblíž
pódia zatím běžely i chvály. V ostatních částech parku nikdo moc nebyl.
Během asi 10 minut se však začalo v parku shromažďovat více a více lidí. Rozjeli
jsme i pár dalších aktivit pro děti (panák, padák, ...) a dětí se shromažďovalo více a
více. Měli jsme příležitost jim dávat evangelizační náramky. Naučili jsme se i v
srbštině jednoduché evangelium :D, ale měli jsme s sebou i šikovné překladatele do
srbštiny (Chudobčenkovi) a také část lidí uměla anglicky. Bylo až neuvěřitelné, jak
byli lidé otevření. Na večerním feedbacku zaznělo mnoho svědectví.
Pár našich holek (týňaček) dávali nějaký papírek s vysvětlením evangelizačních
symbolů nějakým Američanům, kteří park zrovna navštěvovali. Hodně lidí se dostalo
k mnoha dětem a také dospělým. Zaznělo několik příběhů a mnozí členové týmu
vyprávěly, s kým mluvili. Část se věnovala také teenagerům (basketbalistům).
Objevila se tam také další rodina z tolikrát zmíněné romské vesnice, která se ihned
zapojila do programu :D! Skupinka dalších dětí hrála s Lydií a některými našimi
dětem různé hry a probíhalo také tancování na chvály. Naši kluci (týnejžry)
přemalovali křídami na pódiu pentagram na kříž. Ten podvečer bylo zjevné, že Boží
království přišlo do Cetinje a prošlo skrze všechny generace - dětmi, jejich rodiči, i
starci. Odcházeli jsme z parku opravdu naplněni a víceméně na časový povel,
protože nás ještě čekala večeře a návrat do Budvy. Našemu přímluvnému týmu
přišlo několik slov a po celou dobu také vyznávali různá slova nad Cetinjí. Mj. jim
přišlo, že minulost města v tuto chvíli již není zdaleka tak důležitá, jako to, co přichází
teď a co má přijít. V Cetinji povstane i církev!

Večeře u Chudobčenků byla moc příjemná a zakončená sprchou různých svědectví
toho, co Bůh dělal. Vraceli jsme se tak plni nadšení z Boží práce.
To se pochopitelně nelíbilo našemu nepříteli a cestou zpátky jsme se při odbočování
na pumpu střetli s autem, které předjíždělo. Díky Bohu se nic vážného nestalo hodně jsme se zdrželi, než přijela policie - máme rozbité sklo a zrcátko, velice těžká
domluva s místní policii (je 1:18 v noci a stále čekáme na 2 členy týmu, kteří to na
policii v Budvě sepisují). Nechceme se ale nechat zastavit a chtěli bychom v Cetinje
pokračovat - prosím tak o modlitby, ať Boží království tam může proudit dál a ať se i
tyto nepříjemnosti podaří zdárně vyřešit.

3.8.2021 – park v Cetinje ožil a znásobil účastníky
i dnešek byl velmi bohatý na zážitky i výzvy.
Velmi děkujeme všem, kdo jste se za nás modlili - po včerejší drobné autonehodě (z
policejní stanice se přišlo až kolem 2:30 v noci) jsme část z nás pustila do řešení
komplikací s opravou auta, došetření nehody apod. Zároveń jsme jako tým vnímali,
že v žádném případě teď nemáme touto záležitostí žít, ale zaměřit se na Boží
program - na to, co Bůh chce dnes dělat. Část se tak sešla ke chvalám a modlitbám
a část řešila komunikaci s majitelem pronajatého auta, pojišťovnou, místními servisy,
... - 2 bratři, kteří byli včera na policejní stanici, se tam měli dostavit na 11. hodinu a
následně jít pak na 12. hodinu k jakému si soudu, který měl rozhodnout o viníkovi. Na
řadu přišli až kolem 14. hodiny.
Soud však působil tak trochu jako "habaďůra" na turisty. Jednalo se o jakýsi
zrychlený soud (místní na něj čekají klidně i měsíc) - ovšem podmínkou jeho
úspěšného ukončení bylo bezvýhradně souhlasit s již předem připravenými závěry.
Ukázalo se, že řidič, se kterým jsme se střetli, pil alkohol a měl ho v krvi větší než
zde povolené množství. I tak jsme byli označeni jako viníci nehody, protože v daném
místě jsme údajně nesměli k pumpě doleva odbočit, protože tam prý je značka zákaz
odbočování vlevo i tam chybí samotná přerušovaná čára. (To se ukázalo, že nic
takového tam nebylo - ani značka, ani plná čára) - ale kdybychom nesouhlasili,
museli bychom složit vysokou zálohu, zaplatit experta a čekat 10-30 dnů na další
řízení a příp. vše pořádně zaplatit - čili nezbylo, než se vším souhlasit :D - i když nás
někteří ujišťovali, že není co řešit - řidič byl opilý, jel nepřiměřenou rychlostí a
předjížděl odbočující vozidlo. Měli jsme v tom rozhodnutí ale pokoj, pan soudce od
nás po řízení dostal evangelizační náramek a mohl také slyšet, proč jsme v Černé
hoře. Záchrana to možná byla i pro toho druhého řidiče, pro kterého by rozhodnutí v
jeho neprospěch mohlo mít i vážnější důsledky. Někteří se mohli potrénovat i v
odpuštění apod. Do servisu bychom měli jet s autem zítra ráno.
Odpoledne jsme vyrazili do Cetinje. Stavili jsme se nejprve u Chudobčenků k
modlitbám. Poté jsme opět vyrazili do parku. Tentokráte už to bylo trochu jiné. Mnoho
dětí na nás už v parku předem čekalo. Část dětí z romské vesnice sedlo do taxiku a
přijelo za námi. Park byl tak částečně plný už od začátku. Rozjely se spontánně
různé aktivity,sporty, friesbee, volejbal, bublifuk, křídy, malování na tvář i různé hry.
Každý, aniž bychom se předem domluvili, se přirozeně "rozplynul" mezi dětmi. Byl to
opravdu hezký čas a mohli jsme jít s místními do vztahů daleko hlouběji než včera.
Už jsme pro ně nebyli někým anonymním!
Část týmu také procházela celou dobu parkem či zůstala "doma" a přimlouvala se za
nás. Velmi hezký byl čas, kdy jsme začali s dětmi tancovat na chvály. Zatímco včera
to vypadalo, že se k tomu děti moc nepřidávají, dnes jich spousta šlo za námi na
pódium a rozjeli to s námi. Byla tam opravdu nádherná Boží atmosféra. Mnoho členů
týmu večer říkalo svědectví, jak mohli s některými mluvit hlouběji než včera. V parku
se objevovali i někteří dospělí stejní jako včera, ale i další noví (např. jeden bývalý
profesionální fotbalista tam byl s vnukem :D) - opět jsme zažívali jak jsou lidé
otevřeni vztahům - je to opravdu zázrak a průlom v Duchu v tomto městě. Přímluvci

promlouvali k městu Boží věci, mnozí mluvili s dětmi, rodiči i prarodiči. Boží království
dnes sestoupilo do Cetinje ještě ve větší síle než včera.
Původně jsme měli zítra vyrazit jinam, a vypadá to, že v Cetinje nakonec skončíme
ještě zítra? Modlíme se za moudrost, zdali tam máme jet a jak by to Bůh chtěl zítra
udělat - budeme rádi za Vaše modlitby! Děti se již na místě ptali, zda tam budeme i
zítra, v kolik hodin, děti z romské vesnice tam chtějí dorazit také - zktrátka jak jinak
už by měly vypadat otevřené dveře?
Bůh miluje Černohorce a věříme, že bude ve svém díle pokračovat. Modlíme se, aby
v Cetinji povstala církev a také, aby Boží práce mohla pokračovat i na dále. Díky
Bohu za Chudobčenkovi, kteří jako rodina byli ochotní se vzdát svých plánů a věcí a
odevzdat se tak plně pro Boha. I díky tomu tu Bůh může tímto způsobem jednat a
bude moci i ve své práci pokračovat. Modleme se prosím za moudrost pro ně, ať
vědí, jak dveřmi, které se otevřeli, vejít a jak pokračovat dále.

4. 8. 2021 – evangelium zní v parku v Cetinje
Po snídani děti nacvičovaly scénku "Lifehouse" (měly již zkušenost z podzimní
evangelizace), tak si to jen tak trochu oprášily :D! (Mezitím jsme také daly do servisu
porouchané auto. Slíbili nám, že se pokusí udělat maximum - v Černé Hoře jsou ale
některé náhradní díly nedostatkové zboží a bylo zřejmé, že některé díly k dispozici
nebudou, tak doufejme, že auto bude schopné provozu na zpáteční cestu).

Poté jsme měli společné shromáždění s chvalami a modlitbami. Byli jsme moc
povzbuzeni různými slovy, která přicházela a také touhami, které nám Bůh vkládal do
srdce. Přicházela nám chvála v srbštině "Tvoja slava" - že je to něco, co má zaznít
dnes odpoledne, proto jsme ji s touto touhou zpívali. Část týmu se pak šla před
polednem osvěžit do moře.
Po pozdnějším obědě jsme pak vyrazili do Cetinje. V parku ještě před začátkem na
náš už čekalo několik dětí :D! Bylo trochu těžké se od nich odtrhnout k modlitbám,
ale podařilo se a potom jsme se k nim rychle vrátili :D! Rozjely se spontánně různé
drobné aktivity - pinkání balonem, skákání přes lano, bublifuk, ...
Poté již nastal čas na scénku s hudebním doprovodem - LifeHouse. Byl to opravdu
velice silný příběh, který mnoho týnejžrů zasahoval. Hned po něm jedna z našich
týnejžrek k tomu řekla pár věcí a vydala také svědectví. Krátce na to jsme chválili již
zmíněnou chválu v srbštině o tom, jak Ježíš láme okovy. Silné pomazání se linulo
parkem. Přihlížejícím jsme také připomněli evangelium a měli i příležitost pozvat
Ježíše do svého života. Lydie potom měla připraven biblický kvíz. Přestože trval snad
téměř hodinu, překvapilo nás, jak černohorské děti se do něj nadšeně po celou dobu
zapojovali (a to ti mladší i ti starší). S dětmi jsme se pak rozloučili tančící chválou Big
House, která byla hymnou naší mise :D!
Na večerním feedbacku zaznělo i mnoho svědectví o osobních rozhovorech v parku,
mnohokrát tam zaznělo osobní evangelium, lidé i děti byli moc otevření a věříme, že
zkrátka Boží království přišlo do tohoto města. Byli jsme moc vděčni. Bylo zřejmé, že
Bůh navštívil Cetinje a přinesl tam kus svého království. Aglája akci zhodnotila, že
dnes šlo o opravdový "outreach" :D! Chudobčenkovi nám také každému koupili
drobný dárek. Bylo to moc milé.
Vrátili jsme se pozdě večer do Budvy - i přes únavu plni radosti.

5. 8. 2021 – modlitby z Lovćenu
Dnes jsme po snídani vyrazili na Lovčen - jedno z nejvýznamnějších míst v Černé
Hoře. Vnímali jsme, že se máme za Černou Horu modlit a chválit Boha.
Cestou jsme se stavili u Chudobčenků a potom s nimi dorazili na místo činu. Bylo tu
mírně "přecpáno", ale nakonec jsme vyrazili kousek po chodníku, kde nebyl takový
provoz a chválili společně Boha a modlili se za Černou Horu. Občas se i někdo
zastavil a mohli jsme tak i některým předat evangelizační náramky s poselstvím.
Někteří dokonce za ně chtěli zaplatit nebo přivedli své přátele stojící opodál, aby
mohli dostat také :D! Vnímali jsme, že Bůh opravdu připravil cestu a miluje
Černohorce. Děti poté proklamačně zatancovali ke chvále "Big House", protože
Černá Hora je místo, kde Bůh staví svůj Boží dům, kde zaopatřuje lidi, kteří k němu
přichází a následně i "Wake" s posleství - Probuď se Monte Negro :D! Nakonec se
nám podařilo z Lovčenu vyjet, což nebylo úplně jednoduché a sjeli jsme pak do
Njeguše, kde jsme si v místní restauraci dali místní specialitu - polévku - buď telecí,
hovězí, kuřecí či rybí.
Poté jsme vyrazili dolů ke Kotoru. Takto úzkou silnicí jsme už dlouho nejeli a není tak
divu, že to bylo velmi zacpané, protože na mnoha místech se nedokázala minout ani
osobní auta a když se tam objevila dodávka nebo autobus, tak bylo o zábavu
postaráno :D!
Nakonec se nám podařilo dostat až dolu. Jedno auto se jelo podívat přímo do zátoky,
další jsme již mířili k hotelu vzhledem k pokročilé hodině a cestou jsme vyzvedli i v
servisu auto, které sice nebylo úplně opravené, ale dali jej do kupy alespoň tak,
abychom v něm mohli jet zpátky. Čekala nás nepříjemná zácpa, ale před chvíli jsme
dorazili do Budvy - auto s návštěníky Kotoru dorazí až kolem 20.hodiny.
Naše mise je takřka u konce. Ráno si sbalíme a vyrazíme na cestu a ještě jenom po
cestě pozdravíme Chudobčenkovi, abychom se s nimi krátce rozloučili. Prosíme moc
o modlitby
- za cestu (pojedeme 2 dny, opět přes Srbsko s přespáním poblíž Nového Sadu)
- za zdraví - občas má někdo horečku (hlavně u dětí)
- a především ať Bůh dá všem zasetým semínkům vzrůst, aby v Monte Negru i v
Cetinji mohl povstat sbor

- aby Bůh Chudobčenkom přidal další pomocníky, podporovatele, ..., aby zde mohl
vzniknout sbor
Jsme moc vděčni, že Černohorci jsou pro evangelium otevřeni.

6. 8. 2021 – loučíme se s Monte Negro
Ráno jsme ještě společně posnídali, sbalili se a vydali se na cestu. Zastavili jsme se
ještě rozloučit s Chudobčenkovými. Chvíli jsme se také zdrželi hledáním dokumentů
od nehody, abychom na hranicích nezjistili, že je nemáme. Kolem dvanácté jsme tak
vyráželi z Cetinje. Cesta hezky ubíhala. Bylo nádherné opět projíždět kaňonem za
Podgoricí i následnými horami.
Průjezd hranicemi byl bezproblémový a byli jsme pak večer rádi, že jsme dorazili
k Čačaku, od kterého už vedla dálnice. Na místo přespávání jsme dorazili kolem 11.

Hodiny. „Pro změnu“ naproti na hřišti opět probíhala nějaká párty, takže hudba
utichla kolem třetí hodiny ranní (vítejte na Balkáně :D)! Byli jsme ale moc rádi, že
jsme tu mohli přespávat. Po celodenním řízení to přicházelo vhod.

7. 8. 2021 – šťastný návrat domů :D!
Ráno jsme vstali kolem 7. hodiny. Po snídani jsme se rozloučili s Mirem Ficem, který
odjížděl zrovna také do Čech :D – chvíli jsme ještě chválili a modlili se a vyrazili na
cestu. Cesta hezky plynula – na přechodu Bački Breg bylo před námi jen 6 aut, takže
jsme byli poměrně i rychle odbaveni – po nezbytné kontrole, zda nevezeme cigarety
či alkohol a vysvětlení, proč jedeme s poškozeným autem. V Maďarsku jsme se
v Baju příjemně občerstvili na pumpě a pak už si to metašili maďarskou a slovenskou
dálnicí zpátky do Čech.

V Brně jsme se rozloučili s Frankiem, kterému jsme vrátili kávovar a vylíčili si osobně
navzájem pár dojmů. Jedna dodávka s teenagery ještě v Brně pobyla chvíli ve fast
foodu v Olympii a ostatní jeli dále směr Svitavy, Vysoké Mýto až do Hradce Králové,
kam jsme tak postupně dorazili mezi 20:30 a půlnoční hodinou :D!
Jsme moc vděčni za celou akci i tomu, že Bůh v Černé Hoře jednal. Děkujeme i
všem přímluvcům, kteří nám stáli za zády – jsme přesvědčeni, že bez této podpory
bychom zdaleka nezažili to, co jsme zažít mohli a věříme, že i nehoda, která se stala,
tak díky Bohu se obešla pouze s materiální škodou bez jakýchkoli zranění či šrámů.
Máme radost ze semínek Božího království, která mohla být zaseta, a modlíme se, ať
z nich vyrostou rostliny a ať Bůh skrze Chudobčenkovi i další příp. spolupracovníky a
misionáře pokračuje ve svém díle.
Srdečně zdraví tým KC Živá řeka, Hradec Králové

