
JSME JAKO VÍTR!
Zpráva z misijního výjezdu King´s Kids ČR do Montenegra v srpnu 2020

Tento misijní výjezd se uskutečnil jen díky Ježíši Kristu. My jsem jen přijali 
Jeho slovo, že Ti, kteří se nechají vést Jeho Duchem, budou jako vítr: Nezasta-
vitelní!
Proto jsme vytrvale odmítali možnost, že se misijní výjezd nebude moci 
uskutečnit - kvůli situaci ve světe, pandemii koronaviru, nedostatku financí, 
aut, řidičů, uzavřeným hranicím, atp.

Na začátku bylo toto Slovo:
„Přikazuji ti: Buď silný(á) a statečný(á), neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, 

tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“ 
(Jozue 1,9)

„Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech 
dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Panovník, váš 

Bůh, dává za dědictví.“ 
(Jozue 1,11)

„Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci.“ 
(Jozue 3,5)

Vědomi si obrovské modlitební podpory, vyrazili jsme v sobotu ráno 15. 
srpna 2020 směr Montenegro. Jeli jsme přes Slovensko a Maďarsko do chor-
vatského Daruvaru. Cestou jsme v Bratislavě - v budově Rádia 7 - vyzvedli 
čtyři bedny Biblí pro děti a teenagery v srbštině.



Do Daruvaru jsme dorazili večer. Původní domluva byla, že přespíme 
v modlitebně Evandeoske Kristove Pentekostne Crkve, kde slouží náš ka-
marád a bratr v Kristu Vašek Bednář. Sestra Tanja nám ale dala na přespání 
k dispozici svůj penzion, kde jsme se mohli skvěle občerstvit, odpočinout si, 
vyspat se, nasnídat a připravit si jídlo na další cestu. 

Cesta byla dlouhá, protože jsme kvůli pandemii nemohli jet přes Bosnu a Her-
cegovinu, ale museli jsme jet přes celé Chorvatsko. Už v Daruvaru se k nám 
připojili Řadovi z Hradce Králové a na jednom z odpočívadel se k nám přidali 
Sedláčkovi, kteří už byli týden na dovolené v Chorvatsku. Tak jsme se už ces-
tou sešli jako celý tým. Hranice s Bosnou i s Černou Horou jsme hladce projeli 
i s jedním ruským pasem a bez zelené karty jednoho z vozidel... Cestu jsme 
zvládli dobře a v neděli večer jsme se ubytovali v hotelu v letovisku Čanj. Majitel 
hotelu se na svoje první hosty těšil tak, že nám přichystal hody na uvítanou.



Pondělí bylo ve znamení odpočinku po náročné cestě. Také jsme se potře-
bovali zabydlet, dovybavit kuchyni, rozdělit úkoly v týmu, přihlásit se na 
turistické agentuře, dořešit administrativu, finance... Šli jsme se vykoupat do 
moře, kde jsme také nasbírali kamínky na malování. Dopoledne se k nám 
přidali Andrej a Lidia Chudobčenkovi s třemi dcerkami - misionáři, které 
jsme přijeli do Montenegra podpořit. Večer jsme měli první společnou bo-
hoslužbu: chvály, modlitby, sdílení z Božího slova a hlavně večeři Páně.

V úterý jsme měli první ztišení: bylo to zamyšlení nad veršem z 2. Timotea 
1, 7: Bůh nám nedal ducha strachu, ale moci, lásky a jasné mysli. Pán chce jed-
nat s naším strachem, což bylo zdůrazněno veršem z Jozue 1, 9: Buď silný(á) 
a statečný(á), neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kam-
koli půjdeš. Součást kázání, které měla Ema, byl také příběh o královně Ester, 
která se nebála předstoupit před krále, aby zachránila svůj národ.



Během dne jsme začali malovat evangelizační kamínky a cvičit program. 
Všichni se zapojili s takovým nadšením, že to bralo dech. Všechny kamínky 
jsme namalovali základní barvou, nechali je schnout a podařilo se nám na-
cvičit všechny tance, chvály a divadla pro evangelizační program! Za jeden 
den! Večer jsme věru měli za co chválit Pána!

V úterý odpoledne jsme se šli po tréninku 
programu vykoupat do moře. Sotva jsme 
dorazili do hotelu, přišla náhle průtrž mračen. 
Dan měl již roztopeny grily na grilování, které 
se - po přehnání vodního živlu - velmi 
povedlo! Čerstvé ryby od rybáře, plieskavice...



Ztišení ve středu ráno bylo o „Duchu moci“, kterého nám Bůh dal. Verš byl 
1. Korintským 5, 4: Až se shromáždíte – já budu duchem s vámi a bude s námi 
i moc našeho Pána Ježíše. Ema potom kázala o moci, která je ve jménu Ježíše. 
Příběh byl ze 3. kapitoly Skutků,  kde Petr ve jménu Ježíše uzdravil chromé-
ho u chrámové brány. V moci Ježíšova jména můžeme jednat také!



V noci na středu se přes nás přehnala bouřka. Ráno, když jel Tomáš na ná-
kup, najel autem na ostrý kámen, který běsnící živel uvolnil ze skály. Kámen 
prorazil olejovou vanu a pod autem se objevila louže oleje. Bylo to nepří-
jemné i proto, že jsme toto auto měli půjčené. Ještě ke všemu se to stalo ve 
chvíli, kdy jsme měli jako celý tým vyrazit na naše první misijní pole - do 
sto kilometrů vzdáleného Nikšiče.
Opravy auta se ochotně ujal soused z vedlejšího penzionu, který si všimnul, 
že máme nějaký problém: odmontoval vanu, odjel ji zavařit a poté ji namon-
toval zpět. V naší situaci to nešlo zhodnotit jinak než, že Bůh je dobrý a po-
šle nám pomoc v příhodný čas! Do Nikšiče jsme mohli odjet i bez Tomášova 
auta, protože jsme měli dostatek míst v ostatních autech.



Hned po snídani odjela do Nikšiče první část týmu - Andrej, Lidia s dcerka-
mi Likou a Dinou, Lucka, Radka a Maty. Pastor Vukasin nás totiž poprosil, 
jestli bychom mu pomohli vymalovat opravenou modlitebnu jejich církve. 
Byl moc překvapen s jakým nadšením se „naše brigáda“ pustila do práce. 
Modlitebna dostala nový nátěr zevnitř i zvenku. Bylo to velkým svědectvím 
pro místní lidi a věřím, že nám to otevřelo později dveře k jejich srdcím!



Hned po příjezdu zbytku týmu se v modlitebně začaly houfovat děti z rom-
ské osady a těšily se na hry a program. Protože ale začalo pršet, rozhodli 
jsme se, že se nejdříve rozdělíme do tří skupin a půjdeme navštívit tři rodiny 
z vesnice. Do každé jsme nesli bedýnku s potravinami a dětské Bible. Pro 
děti z týmu byl šok, v jak bídných podmínkách místní rodiny žijí. Lidé, se 
kterými jsme se seznámili, byli moc vděční, otevření, mluvili jsme s nimi  
o Pánu, modlili jsme se... Někteří přijali Ježíše, když se modlili za to, aby jim 
odpustil hříchy a vstoupil do jejich srdce!



Potom jsme s bandou dětí a mládežníků z vesnice vyrazili na blízkou louku. 
Tam jsme s nimi hráli různé hry - fotbal, hry s padákem, došlo i na „rybičky, 
rybičky, rybáři jedou“.  Děti byly moc vděčné, že si s nimi hrajeme, že s ni-
mi jsme... Viděli jsme, že se brzy přižene bouřka, tak jsme začali program, 
zahráli jsme evangelizační divadlo a chválili jsme společně Pána, dokud ne-
začalo pršet. Než jsme došli do modlitebny, tak se objevila nad vesnicí duha. 
Dětem jsme rozdali dětské Bible, sladkosti a přišel čas loučení. 



Ve čtvrtek jsme začali ztišením, které bylo o „Duchu lásky“. Verš byl Jan 3, 
16 a příběh o ukřižování Ježíše z Lukáše 23. kapitoly. Po kázání Ema vyhlá-
sila hru „Na anděla“. Každý si vylosoval lísteček se jménem někoho z týmu 
a měl mu celý den prokazovat nějaké laskavosti nebo dávat dárečky nebo 
povzbudivé vzkazy - to vše ovšem v utajení. Večer každý hádal, kdo „byl jeho 
anděl“.

Museli jsme se také připravit na naše páteční působení v Budvě. Proto jsme 
znovu prozkoušeli evangelizační program a hlavně jsme dodělali „chválící 
kamínky“, které jsme chtěli v Budvě a v Cetinje rozsívat. 



Raní ztišení v pátek vycházelo z verše 1.Timotea 4, 7(b):
Cvič se pro zbožnost (abys byl duchovně zdravý a v kondici). Tak jako cvičíme 
svaly, abychom byli fit, potřebujeme cvičit také naši zbožnost, růst v Božích 
věcech, v našem duchu. Příběh byl z Daniele, 1. kapitoly, kde Daniel a jeho 
přátelé odmítli jíst ze stolu královského to, co se Bohu nelíbilo a přesto pro-
sperovali a sílili.



Po obědě jsme celý tým vyrazili do 30 km vzdáleného letoviska Budva. Vzali 
jsme s sebou dětské Bible a „chválící kamínky“. Nejdříve jsme vyjeli na vy-
výšené místo, odkud je na Budvu skvělý výhled a zároveň je tam klid od lidí. 
Tam jsme chválili Pána, modlili se za Budvu a připravili svoje srdce na služ-
bu evangeliu. Už v tuto chvíli někteří z nás začali vnímat duchovní odpor. 
Přesunuli jsme se do parku, kde jsme chtěli mít evangelizační program. Pro-
tože bylo odpoledne, moc lidí tam nebylo. Proto jsme se rozdělili do skupi-
nek, každý si vzal několik „chválících kamínků“ a šli jsme je roznést po okolí. 
Později jsme s potěšením zjistili, že si všechny kamínky někdo vzal. Potom 
jsme šli v malých skupinách rozdávat dětské Bible a mluvit s lidmi o Ježíši. 
Bible jsme rozdali a proběhlo několik dobrých rozhovorů - jeden starší pán 
nás například pozval do své kanceláře, abychom se ochladili u  klimatiza-
ce. Zeptal jsem se ho, jestli má kolem sebe nějaké děti, kterým by mohl dát 
dětskou Bibli. Řekl, že děti nemá a je rozvedený,  že je sám. Řekl jsem mu, že 
není sám, že Bůh je s ním, že je jeho Otec a záleží mu na něm. Nabídl jsem 
mu, že se za něj budu modlit, aby mohl poznat Boží blízkost a Jeho lásku, 
aby Jej mohl poznat osobně. Po modlitbě byl dojatý a k mému překvapení 
vytáhl ze stolu gedeonskou Bibli, že si ji občas čte.



Duchovní útlak byl cítit i v parku, myšlenky typu „co tady vůbec děláte“, 
„nikdo tady nemá zájem o váš program“. atp. přicházely k více lidem. Začali 
jsme tedy chválit s kytarou a hned se atmosféra pročistila. Pustili jsme hudbu 
a vytáhli sportovní náčiní a „padák“.  Začali jsme si hrát s dětmi v parku a za 
chvíli se k nám mnoho dětí připojilo.  V mezičasech jsme předváděli jednot-
livé části programu, ať už se někdo díval nebo ne, účastnil nebo neúčastnil - 
dělali jsme to pro Pána. Později se u nás zastavila větší skupinka mládežníků 
a rodin, tak jsme pro ně udělali celý program. Lidia jim překládala a bavila 
se s nimi. Při chvále „klep klep“ se mládežníci ptali, jak mají otevřít svá srdce 
pro Ježíše. Mnoho lidí slyšelo evangelium a prožilo něco s Pánem.  Nadšení, 
se kterým se naše děti v týmu do všeho pouštěly bylo nakažlivé!



Lidia nám potom pověděla, co se během programu dělo. Skupinka dětí 
a teenagerů, která shlédla náš program pocházela z městečka Berane, kte-
ré je jedním z nejvíce ortodoxních míst v Montenegru. Obyvatelé tohoto 
města jsou velmi hrdí na svoji příslušnost k pravoslavné církvi a nejsou 
vůbec otevření jiným křesťanským vlivům. Jsou obzvláště odmítaví k za-
hraničním misonářům, atp. To, že několik mládežníků z tohoto města 
mohlo slyšet evangelium a reagovat na ně, bylo prostě úžasné! Přes to, 
že se už setmělo a měli jsme za sebou náročný den, chytli jsme se za ruce 
a VŠICHNI jsme se postupně modlili za lidi v Berane a v Budvě. Boží pří-
tomnost se dala krájet!!!



Sobotní raní ztišení vycházelo z verše z Žalmu 8, 3: Ústy nemluvňat a kojenců 
jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucí-
ho pomstou. To že chvála - dětí - zastavuje a ničí nepřítele, jsem prožívali ce-
lou misii. Příběh z Bible byl z 2. Paralipomenon 20 kapitoly. Král Jóšafat zde 
s Judským královstvím čelil mnohonásobné přesile nepřítele a zvítězil nad 
ním tak, že se poddal Pánu a vyšel proti nepřátelským armádám s chválou 
Všemohoucího. A viděl Panovníkovo vítězství! Jak se ukázalo, nemohli jsme 
vybrat lepší Slovo pro tento den!



Po ztišení jsme celý tým vyrazili do Cetinje. Je to malé městečko, které ale 
bylo do roku 1918 hlavním městem Černé hory. Sídlí tam několik státních 
institucí a svoje sídlo tam má i prezident Montenegra. Manželé Chudobčen-
kovi se tam nastěhovali před pár týdny. Ve městě není kromě nich žádný 
znovuzrozený věřící! Naopak je město hodně uzavřené nejenom pro misi-
onáře, ale obecně pro nově příchozí. Neplánovali jsme proto evangelizační 
program, ale modlitební procházky s rozsíváním „chválících kamínků“.  Po 
příjezdu jsme se rozělili na dvě skupiny - skupina s menšími dětmi šla do 
parku s dětským hřištěm, kde se modlili, roznesly kamínky a hráli si. Druhá 
skupina prošla město, rozsívala kamínky a modlila se za školy, různé institu-
ce, prezidenta, pravoslavnou církev, atp. Jedním ze symbolů města je jedovatý 
had, který má také na hlavním náměstíčku sochu. V místním pravoslavném 
kláštěře také uctívají relikvie: údajnou ruku Jana Křtitele a kus kříže, na kte-
rém byl údajně ukřižován Ježíš. Potom jsme si dali k obědu dobrou pizzu.



Po obědě jsme vyrazili na asi 20 km vzdálenou horu Jezerski. Zde se ve výšce 
1650 m n. m. nachází mauzoleum vladyky Petra II. Petroviće Njegoše - vlád-
ce Černé hory, který se zasloužil o její samostatnost na Osmanské říši, který 
zavedl státní instituce - například senát, ustanovil školský systém a položil  
tak základy moderního světského státu Montenegra.  Jeho hrobka je jedním 
z nejposvátnějších míst Černé hory a kdokoli z dnešních politiků chce mít 
v Monenegru nějaký vliv, musí se k tomuto dědictví hlásit. 
Na vrcholu se nám otevřel nádherný výhled na velkou část Černé hory - 
vybrali jsme si místo ve stínu a trochu v ústraní, abychom nerušili turisty.  
Vytáhli jsme prapory a začali chválit Pána nebe i země! Najednou se objevil 
mladík z pokladny u mauzolea a poprosil nás, jestli bychom mohli na deset 
minut přestat zpívat, protože nějaký politik právě natáčí předvolební šot 
v mauzoleu. Chvíli jsme se tedy modlili potichu a potom jsme pokračovali. 
Během chvály a modliteb přišla Boží radost - dle Žalmu 2,  4: Ten, jenž trůní 
v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu - vládcové, kteří se staví proti 
evangeliu a Ježíši Kristu. 



Potom jsme jeli zpátky do Cetinje na návštěvu k Chudobčenkům. Byla to 
naše rozlučková párty s grilováním. Na posledním shromáždění jsme každý 
mohl říci, co jsme na misii prožili s Pánem, co se nám nejvíce líbilo, atp. Také 
jsme se pomodlili za naše misionářské hostitele a předali jim malý dárek. 
Zpátky do Čanje jsme přijeli až v noci...



Neděle byla již ve znamení loučení. Nejdříve odjeli Sedláčkovi, potom Řado-
vi. My jsme se rozhodli odjet až v pondělí. Čekala nás zase cesta do Daruva-
ru, kde nám sestra Tanja znovu poskytla svůj penzion. Odsud jsme v pořád-
ku přijeli zpět do ČR. Stejně tak se v pořádku vrátili všichni členové týmu! 
Tam nás ovšem každého čekal buď test na Covid19 nebo karanténa.



Děkujeme Bohu, který nám vždycky dává vítězství v Kristu, a vůni známosti 
své zjevuje skrze nás na každém místě.

2. Korintským 2, 14


