31 536 000
„Co po nás Bůh vlastně chce?“ To je otázka, kterou jsem nedávno dostal během jednoho
rozhovoru. Co nás chce Bůh naučit? Odpověď by se určitě dala podat z různých úhlů pohledu,
ale asi bych to shrnul do věty: Žij svůj život k Boží slávě každý den v týdnu. Bůh nás intenzivněji
než kdykoli před tím volá k tomu, abychom nebyli náboženští nedělní křesťánci, ale abychom svou
víru v Něj žili prakticky každý den – v práci, během odpočinku, ve chvílích zábavy i uprostřed
starostí. Zkrátka plných 31 536 000 sekund v roce…
Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako
vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí (Filipským 1,20). Poprosil jsem
apoštola Pavla, aby nám vysvětlil, jak to vlastně myslel. Pavle, máš slovo…
• Toužebně očekávám: tady jsem záměrně použil řecké slovo, které znamená „dychtivě
natahovat ruku po něčem“. Představte si třeba dítě, které nedočkavě stojí u mámy připravující
jídlo, vztahuje ručičku a neustále opakuje: „Ci, ci.“ Nepíšu tu o náboženské povinnosti. Tohle
je scéna nabitá vášnivými emocemi, touhou to fakt mít… Tomu věnuji svou životní energii.
• Doufám, že v ničem nebudu zahanben: nechci, aby se za mě někdy Ježíš musel stydět,
a tak přemýšlím o tom, co dělám, jak se chovám, jak mluvím, čím se zabývám v myšlenkách.
A všechno zkoumám s otázkou: Oslavuje tohle Ježíše, nebo Mu to přináší hanbu?
• Jako vždycky i nyní: tahle příslovce času se nedají pochopit jinak. Jde mi o to, aby byl Kristus
skrze mne oslaven vždycky, stále, furt, a to i nyní, to jest právě v této sekundě mého života.
• Oslaven Kristus: oslavit Boha – to vám možná zní jako náboženská fráze bez obsahu,
nebo si pod tím představíte písničky opěvující Boha. Pro mě to má ale konkrétní a širší význam.
Řecké slůvko, po kterém jsem tu sáhl, mimo jiné znamená zvětšit, vysoce si cenit, ukázat něčí
velikost. Suma sumárum, oslavit Krista pro mne znamená ukázat druhým lidem, jak úžasný,
veliký a nádherný je. Být zvětšovacím sklem, skrze které druzí uvidí, jaký je Ježíš.
• Ať životem, ať smrtí: můžu použít trochu expresivnější výraz? Tímto jsem totiž chtěl říct,
že kašlu na okolnosti. Za všech okolností chci, aby Kristus byl na mně oslaven!
A tak toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako
vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí (Filipským 1,20).
A ještě bych přidal jednu modlitbu, kterou jsem se kdysi modlil za Filipské. Ona se totiž týká
i vás, Božích dětí v Česku:
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká
vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce
spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží (Filipským 1,9-11). Amen!
Jakub Limr
s notnou pomocí apoštola Pavla 
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Milí ve vysílání, děkuji za zajímavý pohled na Rumunsko. V naší církvi jsou slovenští reemigranti
z Rumunska, kteří na Rumunsko někdy vzpomínají. Další informace o Rumunsku mám z knih
Richarda Wurmbranta, které vydala organizace Hlas mučedníků. Nebylo by zajímavé udělat
pořad o Richardu Wurmbrantovi? Marie Milí ve vysílání, se zájmem jsem si vyslechla rozhovor
s teologem a díky němu jsem pochopila, proč lidé teologii nedůvěřují. Pokud teolog přijde na to,
že je lepší křesťan než ten, kdo se za teologa nepovažuje, staví mezi sebe a druhé zeď. Pokud
„cílem našeho vyučování je láska“, bude teologie sloužit k duchovnímu růstu. Musím se přiznat,
že už jsem vyslechla i krkolomné dedukce, které sice byly zajímavé, ale lásku k druhým moc
nezpůsobily. K těm moc důvěry nemám. Pokud mi hlubší studium pomůže třeba pochopit
historické souvislosti, můžu tím být posunuta dopředu. Marie
Moji milí téwéráci. Nějak se
nemohu srovnat s vysílacím časem nedělních bohoslužeb. Odpoledne máme různá rodinná

K čemu je vysílání TWR a Rádia 7?
Často se na prezentacích nebo různých jiných setkáních ptáme lidí, se kterými se potkáme:
K čemu je vám vysílání TWR a Rádia 7? Víte o někom, komu pomohlo na cestě ke spáse? Ptáme
se nikoli pro vlastní samolibý pocit, ale protože nás samozřejmě zajímá ovoce celé té práce. A tak
jsme vděčni za každou vzpomínku nebo aktuální svědectví.
Jedno takové se k nám dostalo nedávno velmi zajímavou cestou. Každý rok se setkáváme
se studenty Stáže, programu, který funguje v rámci Křesťanské akademie mladých. Letos přijeli
„stážisté“ k nám do Brna. Velmi zajímavé bylo setkání s Petrem Gwoždzem, který nadšením jen
zářil. Zeptali jsme se tedy, proč – a když jsme důvod zjistili, poprosili jsme ho, aby svou vzpomínku
sepsal:
Bylo něco okolo roku 1980 a já jsem jako mladík šel navštívit svého dědu, který v té době měl asi
80 roků. Děda uvěřil v Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána po velice pohnutém a bouřlivém
životě ve 53 letech – na smrtelné posteli, když už se zdálo, že odejde nesmířen s Bohem. Bůh Otec
v nebi mu byl ale milostivě nakloněn a dal mu možnost
žít na této zemi ještě 34 let, ale už jako Jeho dítě.
Přicházel jsem k jeho bytu v malém činžovním
bytě a přes zavřené dveře slyším hrát velmi
hlasitě vysílání TWR z Monte Carla – vysílání
s duchovní, křesťanskou tematikou. Vešel jsem
dovnitř a děda tam seděl se sousedkou (již také
v pokročilém věku) a oba dva velice pozorně
naslouchali Božímu slovu. Posadil jsem se mezi ně
a poslouchal s nimi. Uvědomil jsem si, že sedím
s lidmi, kteří mají život již skoro za sebou a oba
dva se těší a povzbuzují ze spásy v Kristu a já mám
Jednoho únorového dne se naše studio naplnilo
teprve život před sebou. Děda měl ucho natažené
latinsko-americkým espritem. Návštěvu z organizace
jak tlampač, jelikož byl nahluchlý, a vůbec mu
Carlos Jiménez Ministries k nám přivedli Luboš
nevadilo, že slovo Boží skrze rádio Monte Carlo
Ondráček a Radek Smetana a rozhovor poskytli
Juan Carlos Jiménez, syn zakladatele organizace,
hlasitě vyhrává – a to za komunistického režimu,
a Pedro Ramirez, který byl v naší republice poprvé
který nebyl nakloněn tomu, aby Boží slovo bylo
loni a jak sám říká, nechal tu srdce. Otázky kladla
jasně a hlasitě zvěstováno mezi lidmi.
Lída Hojková.
Tato příhoda se mi vryla do paměti a velmi
živě mi vyvstala při návštěvě TWR u vás v Brně. Proto vás chci velmi povzbudit, že to, co děláte
v TWR, aby bylo Boží slovo zvěstováno do každého přijímače, je velmi záslužná práce. Bůh
vám žehnej!
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setkání nebo sami jdeme na návštěvu. Předešlý čas byl volen dobře (dokonce dvoje bohoslužby).
Nevím – možná to jinak nešlo, ale nezdá se mně to dobré. Veliký dík vám všem za to, co pro nás
posluchače děláte. Boží pokoj ať je s vámi se všemi. Josef Vážení přátelé, srdečně vás zdravíme
s přáním požehnané rozhlasové služby. Denně nasloucháme s manželkou pořady Světem Bible
a býváme unešeni doplňujícím výkladem čteného textu. I když známe jednotlivé pasáže Bible,
doplňující výklad zkušeného amerického kazatele nás obohacuje. Konáte nesmírně cennou
službu na záchranu lidských duší. Denně se za vás modlíme. Dobromil
Milé sestry a bratři
v Pánu. Úvodem vás srdečně zdravím a přeji Boží požehnání všem pracovníkům Rádia 7. Tento
rok jsem si koupila nové rádio a myslela jsem si, že když koupím dražší, že budu mít lepší příjem
MW, ale nestalo se tak. Chtěla jsem poslouchat Rádio 7, tak jsem si koupila a dala namontovat
satelitní přijímač. Bydlím v domově důchodců a připadám si jako bych měla nebe v bytě. Jsem

Nabídka okamžité kontroly poskytnutého daru
Samotný titulek toho článku netřeba příliš komentovat. Všichni naši sponzoři, pokud o to
stojí, dostávají jednou za rok souhrnné Poděkování a s tím zároveň daňové potvrzení s informací
o sumě peněz, kterou nám za uplynulý rok věnovali. Nyní nabízíme každému, kdo bude mít
zájem a má e-mailovou adresu, možnost průběžného potvrzování každého poskytnutého daru.
E-mail se automaticky odešle ve chvíli, kdy bude dar zaregistrován v naší databázi. Pokud tedy
o takovou kontrolu stojíte, napište nám.

Základy
Tak se jmenuje pořad, který od podzimu 2009 nově najdete v programové nabídce české
redakce Rádia 7 (po 18:30, st 15:45, so 11:30). Patnáct stále stejných základních témat
křesťanské věrouky zpracovávají různí lidé; pořad má za cíl oslovit ty, kteří si dávají argumenty
dohromady a ptají se, oč vlastně jde. Chcete-li se připojit a zkusit také vypracovat odpovědi,
napište nám a domluvíme se podrobněji. A jako ochutnávku nabízíme patnáctou, závěrečnou
část série, kterou zpracoval Karel Řežábek.

Co znamená být křesťanem?
Ačkoli se ke křesťanství hlásí téměř jedna třetina lidstva, rozhodně to neznamená, že každý
třetí člověk na světě je křesťan. Slovo křesťan totiž není, jak by se mohlo zdát, odvozeno od slova
křest, ale od slova Chrestos, Kristus. Křesťané tedy jsou, nebo by měli být, „Kristovci“ – lidé, kteří
následují Krista a jsou jako On.
Když Ježíš byl tady na zemi, řekl: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ Svým způsobem to tedy Jeho
současníci měli jednoduché – z toho, jaký byl Ježíš, poznávali, jaký je jeho Otec, Bůh. Jenomže
teď už tu Ježíš není, alespoň ne viditelným způsobem. Přitom však dál platí Jeho slova: „Neboť
to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v Něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím
v poslední den.“ Jak tedy dnes lidé mohou vidět Syna (a Otce skrze Něj)? Jedině tak, že Jej uvidí
v křesťanech – v těch, které, jak říká Bible, Bůh předem určil, aby přijali podobu Jeho Syna.
To ovšem od křesťanů vyžaduje něco víc než jen přesvědčení, že Bůh je a dodržování
nějakých náboženských pravidel – Ježíš byl vtělením Boží lásky, ne vtělením znalostí o Bohu či
vtělením zákona. Mají-li křesťané být opravdu „kristovci“, je třeba, aby měli s Otcem takový vztah
jako měl Ježíš, aby měli s Boží otcovskou láskou svou vlastní, osobní, živoucí zkušenost. V tomto
smyslu totiž platí, že Bůh nemá vnuky, pouze syny. Jistě, člověk se může narodit do věřící rodiny
nebo mít věřící babičku nebo dědu či někoho v příbuzenstvu, kdo na něj má nějaký vliv – v tomto
smyslu je možné víru zdědit. Ale nikdo nemůže zdědit zkušenost! Zkušenost je totiž od slova zkusit,
zakusit, a to musí každý osobně…
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velmi vděčná Pánu Bohu za tuto vymoženost. Zuzana
Milí bratia a sestry v Rádiu 7! Srdečne
vás všetkých pozdravujem v mene nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Srdečne vám ďakujem
za zasielanie Antény. Zvykám si na zmeny vo vysielaní. Veľmi rada čítam, ale i počúvam rôzne
životné príbehy Božích služobníkov, a teda čo ma najviac potešilo, je, že čítanie na pokračovanie
je až 3x do týždňa, škoda však, že to netrvá dlhšie, aspoň pol hodiny. Tak som po tom túžila a Pán
aj takéto túžby niekedy splní. Veľmi rada počúvam Rozmarýnu, Kormidlo, ale i svedectvá bratov
a sestier o Božej moci v ich živote viery. Škoda, že sa posunul záznam z bohoslužieb na poobedie.
Už dlhšiu dobu si sťahujem rôzne programy vo spolupráci s mojou dcérou alebo vnučkou. Nech
je Boh oslávený vašou prácou, konanou mocou Jeho Svätého Ducha. Lýdia
Milá redakcia.
Chcem vám veľmi srdečne poďakovať za reláciu Život víry. Bolo to pre mňa povzbudením aj pre
dnešný deň. Lebo: som matkou 3 detí, ktoré navštevujú materskú školu. Starší chlapček je

To kdysi zjistil Nikodém, čelný náboženský představitel své doby, když jednou přišel navštívit
Ježíše. Ačkoli to byl znalec Bible a vážený člen židovské rady, ke svému překvapení se dozvěděl,
že pokud se nenarodí znovu, nejenže do Božího království nevejde, ale ani je neuvidí. Co to
znamená? „Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch,“ vysvětlil mu Ježíš.
Když se člověk narodí svým tělesným rodičům, dostává darem svůj přirozený život. Ale působením
Božího Ducha, dotekem Boží lásky může darem dostat nový druh života – život, kterým žije sám
Bůh. O tento Boží život působící v člověku se jedná, ten z lidí činí Kristovce.
Jak se to děje? Na jednu stranu je to všechno na Bohu – Ježíš řekl, že k Němu nikdo nemůže
přijít, nepřitáhne-li ho Otec. Na druhou stranu je to všechno na nás: „Bůh v Kristu přišel do svého
vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem
těm, kdo věří v Jeho jméno,“ říká Bible. Je to pozvání, velkolepá nabídka – Chceš patřit do jeho
rodiny a mít Boha jako svého skutečného Otce? Chceš, aby do tebe dotekem své lásky vložil svůj
život?
Ježíš řekl: „Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu a budu s ním
večeřet jako s přítelem.“ Možná Jeho hlas ještě neslyšíš, ale můžeš Mu říct, že bys chtěl. Anebo už
si Jeho klepání na dveře svého srdce uvědomuješ nějaký čas, jen jsi nevěděl, že to je On.
Chceš, aby vešel? Tak Mu to řekni a pozvi Ho dál.

Katka Utěkalová
Seznamování s vírou
Od malička jsem byla obklopena vírou. Když jsem byla ještě
předškolního věku a maminka odjela na služební cestu, tak mě
paní, která mě hlídala, brávala do kostela a učila modlitbu Otče
náš. Chodila jsem do náboženství, do klubů, jezdila na křesťanské
tábory, později jsem chodila i na dorost. Všechno, co jsem slyšela,
jsem přijímala a nepochybovala jsem o tom, že Bůh je. Nesetkala
jsem se ani s nikým, kdo by mi Boží existenci vyvracel.
Zásadní moment
Za křesťanku jsem se pokládala do té doby, než jsem poznala
skupinku lidí, mládežníků, kteří svou víru opravdu žili. Díky tomu
přede mnou vyvstaly otázky, co oni mají a já ne, odkud berou
radost a jistotu, kterou jsem nedokázala popsat a která na nich byla očividná. Přemýšlela jsem
o tom dlouho, někdy více intenzivně a někdy méně. Zlom u mě přišel na podzim 1999, když
za mnou a několika dalšími dorostenci přišel náš farář a řekl, že se chce s námi scházet a probírat
základy křesťanství a historii církve. Pak si mě vzal stranou, aby si ověřil, jestli jsem pokřtěná. Když
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v predškolskej triede a ich učiteľka sa rozhodla, že budú cvičiť jogu. Povedala som jej, že naše
dieťa cvičiť nebude, ale stále ma presviedčala, že je to výborná vec. Vysvetlili sme to aj synovi
a on prijal, že Božie detičky necvičia jogu. Myslela som si, že máme pokoj, ale teraz prišiel z tým,
že mu pani učiteľka tvrdí, že bude slabý, nebude vládať nosiť tašku do školy, lebo s nimi necvičí.
Včera som jej opäť povedala, že náš chlapec jogu cvičiť nebude a tvárila sa urazene. Bolo mi
z toho smutno, že nemáme najlepšie vzťahy. A dnes ste ma potešili z týmto svedectvom o joge
a okultizme. A bojujeme ďalej, lebo „tento boj nie je proti telu, ale...“ Nech vás požehná Hospodin!
Danka
Milá Miluško. Už dávnejšie som sa zamýšľala nad spôsobom, ako prispieť na to úžasné
dielo, ktoré robí TWR konkrétne cez reláciu DOTEKY. Aj spätne musím povedať, že Doteky majú
v mojom živote významné miesto, pomohli mi v čase, keď som „nemala človeka“ a svoje slovo mi
cez ne objasňoval sám Boh. Veľmi som za ne vďačná a stále sú mojim veľkým svetlom a potešením.

zjistil, že ne, tak se mě zeptal, jestli chci a že bych tedy byla pokřtěná na konci našeho vyučování,
v červnu při konfirmační slavnosti. Ještě ten večer, kdy se mě zeptal, jsem o tom musela přemýšlet.
Nepochybovala jsem, že Bůh je. A zároveň jsem si jasně uvědomovala, že si s Bohem nemůžu
zahrávat. Když řeknu, že se chci nechat pokřtít, tak to není žádná hra, ze které se dá vycouvat,
a že to musím myslet naprosto, ale opravdu naprosto vážně a upřímně. Taky jsem přemýšlela
o svém životě a začala vidět, že ne všechno je v pořádku: vztahy, mé chování. Poprvé v životě
jsem poklekla na kolena s vědomím, že je to tak správné a prosila Ježíše Krista, aby se stal mým
Pánem a prosila Ho za odpuštění a o možnost začít žít život s Ním.
Nestačí jen o Bohu vědět, ale vyznat Jej
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. (Římanům10,9–10)
...co bylo pak...
Nic se v ten moment nestalo, zůstala radost a úlevný pocit, jako kdyby ze mě spadl balvan.
Napsala jsem, že se nic nestalo. To ale není tak úplně pravda, protože začal proces proměňování
mě samé, mých postojů, které jsem do té doby měla.
Ráda bych napsala, že od doby, kdy jsem přijala Boha a Jeho odpuštění, si žiji šťastně
a snadno. Ne, naopak. Přijetím Boha mě čekalo dost zkoušek a rozličných situací, ze kterých
jsem ne vždy vyšla vítězně. Jsem ale za ně vděčná, protože mě vždy přiblížily Bohu.

Procházka rozhlasovou krajinou
Když jsme vloni na podzim připravovali vydání zpravodaje Anténa, prožívali jsme zároveň
první dny vysílání podle upraveného programového rozpisu. Nejen pro vás, ale i pro nás
to byl krok do nové a neprobádané oblasti.
Máme za sebou prvních šest měsíců mapování
této krajiny – a věříme, že i vy, stejně jako my,
docházíte k poznání, že jde o krajinu velmi
zajímavou. Za nás, coby její správce, chceme říci,
že jsme vděční za každý váš ohlas, kterým nám
pomáháte k jejímu zušlechtění. Chceme, aby šlo
o místo příjemné, vhodné k odpočinku, načerpání
nových sil, dobré pro možnost nově se nadechnout,
aby to bylo místo, které bude sloužit nejen vám,
ale kam budete moci pozvat i své přátele, známé,
Z redakční porady: Lucie Endlicherová a Kateřina
blízké i vzdálené – ty, které byste chtěli upozornit Hodecová. Obsahem talíře se nedejte zmást – ani
na „místa u vod, kde se dá odpočinout“.
se ho nedotkly!
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Mám ich na MP3 stále k dispozícii a keď mám voľnú chvíľu počúvam a študujem. Marta Vážení
a milí v Pánu, jsme rádi a vděční Pánu, ale i vám, že jsme obohacováni vaším vysíláním, mnohými
vzácnými pořady a zvláště Světem Bible. Vaše pořady jsou pro nás velkým povzbuzením
a potěšením, zvlášť Božím dětem, které žijí o samotě, což je můj případ. Elena
Tak ste ma
potěšili! Ale kedže som u vás už párkrát vyhrala, tak sa svojej ceny zriekam, aby ste mohli potěšit
nekoho ineho. Mně stačí, ŽE STE!!! Ste výnimočné rádio a prajem vám, aby ste takym aj ostali.
Stefanie
Krásný a požehnaný den, moc děkuji za pěknou Rozmarýnu. Sama jsem jedináček
a jako dítě jsem to brala celkem normálně – občas jsem měla období, kdy jsem chtěla sourozence.
Nejhorší bylo, jak jste tam i zmínily, že je člověk na vše sám – příliš pod dozorem rodičů.
I do dospělosti to cítím trochu jako problém, že jsem na starost o rodiče sama. Teď to mohu
trochu srovnávat, protože máme dvě dcery – roční a dvouletou. Děkuji za krásné povídání

Za všechny ohlasy, které na úpravy schématu reagovaly, alespoň jeden:
Milí ve vysílání,
myslím, že čekáte na ohlasy týkající se změn vysílání. Doufám, že ostatní posluchači jsou
pilnější než já a už se ozvali .
Změna vysílacích dní mi v lecčems vyhovuje, i když v poslední době chodím z práce dost často
až večer, a tak mi některé pořady utečou. Budu muset zkusit jejich stahování a poslech jindy.
Co se týče nových pořadů – Tichá pošta mne vede k zamyšlení, jen by to v mém případě
chtělo se zamyslet písemně a poslat to vám. Písničky z archivu mne překvapují svou kvalitou,
i když se za ni omlouváte. Myslím, že je správné mezi horkými novinkami vysílat taky ty osvědčené,
konec konců, všechny jsou k Boží chvále. Chvály ve sboru nevedu pravidelně, ale pokud někoho
zastupuji, vybírám z písní, které už jsme dlouho nezpívali. Ty nové trénuje a nabízí můj syn.
Pořad Modlitby podle Bible se mi líbí. Mám často problém se na modlitbu soustředit
a pohled na modlitbu, který ukazuje váš pořad, vede k tomu, že se člověk opravdu ocitá v Boží
přítomnosti. Je to něco, co si můžu vychutnat. Co se týče modliteb – delší dobu přemýšlím o tom,
zda by nestálo za to mít v TWR „horkou linku“ pro posluchače, kteří z vážných důvodů potřebují
modlitební podporu i ze strany ostatních posluchačů. Nevím, zda jste něco takového už dříve
nezkoušeli. Myslím kromě písniček na přání vyhlašovat modlitby na přání ve vyhrazeném čase.
Pořad Základy se mi také líbí, myslím že vaše vysvětlení se můžou hodit i při rozhovorech
s nevěřícími, i když těžko se na něco takového připravovat...
Věřím, že nejsem sama, kdo si užívá dlouhé zimní večery s vaším vysíláním. V sobotu dopoledne
obvykle něco dodělávám v domácnosti a při vašich pořadech je i nudná práce příjemnější.
Nedělní odpoledne poslouchám vaše pořady, pokud nejsem v přírodě a v neděli večer mohu
sledovat vše, co jste pro nás připravili. Jen mne mrzí, že se mi nedaří získávat vám u nás ve sboru
další posluchače. Nejmilejší pořad nemám, líbí se mi vlastně všechno.
Přeju hodně inspirace z ohlasů posluchačů a hodně ochotných spolupracovníků.
Marie
Vy, kdo posloucháte naše vysílání pravidelně, víte, že ke změnám dochází vždy v době,
kdy se ve vašich schránkách objevuje také náš zpravodaj Anténa – tedy s jarní a podzimní
změnou času. Programy Trans World Radia na středních vlnách doznaly jedné úpravy ovšem už
na počátku roku 2010. V sobotu ve 21:15 česká redakce vysílá jen patnáctiminutový program,
do kterého zařazujeme úvahy Jiřího Hurty z cyklu Studna slova. Pokud jste byli zvyklí v tomto
čase poslouchat Krok za krokem, nalaďte si v 18:30 v neděli Rádio 7; nedělní relace Doteky
s výklady Američana Charlese Stanleyho zůstala zachována.
No a jarní změny na Rádiu 7? Rozhodli jsme se, že případné zásahy do vysílacího schématu
provedeme až na podzim. Ať zatím to, co jsme v loňském roce připravili a zaseli, může dobře
vyklíčit a vydat plody. Jistě si však s koncem března všimnete nových protagonistů Tam-tamu.
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a za Moniku, z jejíhož hlasu byla slyšet taková něha, za kterou je mnoho těžkého – a tak děkuji
za tohle povzbuzení, že člověk může přežít i to nejhorší a dozrát do takové krásy a otevřenosti
pro druhé. Je to pro mě opravdu velmi povzbudivé. Bohu díky. Požehnané dny oběma. Marie
Dobré ráno, jste přínosně výborní, vždy. Prosím, ať váš host laskavě sdělí víc o jeho setkání
s andělem. Jak probíhalo, co a jak se to událo. Závidím všem, kteří doslova „slyší Boha“ – Boha
rozmlouvajícího, nejen Boha jako cíl mého monologu, takže setkání s andělem musí být zcela
unikátní zkušenost. Děkuji. Mariana
Zdravím vás do rádia, dneska jsem si zapnula skoro
ke konci program Na sobotní frekvenci Proglasu a váš host zrovna mluvil o tom, že Pán Bůh je
dobrý pastýř a že se o své ovečky stará. Když jsem poslouchala dál, zjistila jsem, že to vůbec
nebyla hlavní myšlenka pořadu, ale Pán Bůh si ji použil, aby mě povzbudil a pozvedl (právě jsem
to moc potřebovala). Chtěla jsem vám za to moc poděkovat. Díky za všechno, co děláte. Alena

Kromě Zuzky Lofítkové, jejíž hlas z vysílání už znáte, se ve studiu spolu s ní bude objevovat také Petr
Eleder. Ostatně, Petr je důkazem, že jablko nepadá daleko od stromu – jeho sestra Elen moderovala
pořad pro náctileté doposud – a tak si vlastně žezlo, či mikrofon, předali v rámci rodiny.
Petr o sobě říká: Narodil jsem se na Vysočině, kde jsem pobýval až do ukončení středního
vzdělání. Na vysokoškolská studia jsem se vypravil
do Brna, které mě svým kouzlem ohromilo a už nepustilo.
V existenci Boha věřím již odmalička, tak mě vychovávali
i rodiče. Vlastní rozhodnutí následovat Ho a sloužit Mu
jsem učinil ve 12 letech. Rád objevuji a poznávám nové
možnosti, jak sloužit Bohu, a proto jsem zavítal právě
do studia Rádia 7. Bůh mi velmi pomáhá a zahrnuje mě
dary, které si často ani nezasloužím – ať už rodinou
a přáteli, tak i milující a úžasnou budoucí manželkou.
Baví mě tvořit a vytvářet, mám rád filmy (především
animované) a rád si pochutnám na olivách.
Těšíme se na další hodiny, dny, týdny a měsíce – dá-li Bůh – ve kterých budeme moci společně
objevovat tu novou krajinu vysílání Rádia 7. Jejími „zahradními architekty“ se můžete stát i vy,
budete-li chtít. A když říkáme, že jsme za ohlasy vděční, nemyslíme tím jenom poplácávání
po ramenou a pochvaly. Velký podnět k zamyšlení přinesl dopis od posluchače Honzy:
„Čím dál častěji se mi stává, že od vysílání R7 utíkám k jiným křesťanským rádiím v zahraničí.
Proč? Například dnes od rána skoro furt slyším ve vysílání nějaké vyučování, promluvy a vážné
pořady. Připadám si jak celý den na kázání a jsem z toho unaven, ne povzbuzen. Je to víc
než „hutná strava“. Zkuste se někdy na dopoledne či celý den zaposlouchat do vysílání na
www.premier.org.uk nebo australského rádia Hope. Jeden patrný rozdíl: je to svěžest, lehkost,
více hudby, méně mluvení, ale i přesto důrazné biblické výroky…
Návrh řešení: Trochu zredukovat schéma k svěžesti a nebo mít druhý kanál na netu Rádio 7
Fresh jako to mají ti Australané (mají tři verze vysílání) a tam můžete vysílat odlehčenou verzi
(hudba, pozvánky, propagace, proklamace atd.).
A ještě jeden prvek: Je milé, když v tom anglickém programu z Londýna vysílají živě dva
moderátoři spolu a mají takové dopolední „show“, dva hlasy jsou jaksi čerstvější. Někdy mám
pocit, že R7 je moc a moc vážné i v moderaci, tón hlasu, chybí mi nadšení… Třeba upoutávky
z těch jiných rádií vyzní vesele a pozitivně a ne tak „zklamaně a naléhavě“.
Vůbec nic nekritizuji, mám vás rád a R7 poslouchám! Vodím nevěřící, aby na vás klikli a jukli,
ale je dobré, aby cítili „svěžest“. Jen se to chce vyvíjet…“
A co si myslíte vy? Ozvěte se. Rádio 7 je vlastně svým způsobem takové společné dílo .
Děkujeme, že se k němu přidáváte.
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Dobrý den, moc děkuji za váš dnešní pořad, mám podobnou zkušenost jako paní Dáša – první
holčičku máme adoptovanou, druhou vlastní. A moc se mi líbila vaše rada, že je třeba dělat
nějaké kroky – léta jsem se trápila zejména proto, že jsem stála na místě. S přáním Božího
požehnání. Marie
Milí bratia a sestry v TWR, ďakujem vám za vašu priazeň, za spravodaj
Anténa. Vždy ma poteší zaujímavým čítaním. Oslovil ma život sesty Tamary a sestry Sunny.
Prostredníctvom vás ich pozdravujem a modlím sa za ne a za ich poslucháčov, ktorí majú
s vyznávaním evanjelia také ťažkosti ako aj my u nás. Najťažšie prijímajú naše svedectvo tí, ktorí
sú nám pokrvne, či susedsky najbližšie. Aj ďalšie texty sú veľmi aktuálne k téme dňa. Vaše reakcie
na potreby súčasného človeka, poslucháča, čitateľa sú promptné, nenechajú nás tápať v neistote,
či to náhodou len my tak nevidíme. Marta
Milí ve vysílání, děkuji za zajímavý pořad. Mám
velké problémy se synem, který u nás nebydlí. S drogami přestal, ale hraje na automatech. Jak

Ekonomický přehled roku 2009
Na našich internetových stránkách je v rubrice Ekonomika grafický přehled příjmů a výdajů
v podobě teploměrů a grafu. Pro srovnání ekonomiky let 2007 až 2009 jsou na uvedených
internetových stránkách v grafické podobě tyto údaje:
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

2007
4 212 tis.
4 670 tis.
- 458 tis.

2008
4 874 tis.
4 508 tis.
+ 366 tis.

2009
4 613 tis.
4 456 tis.
+ 157 tis

Od roku 2006 vysíláme nepřetržitě na Rádiu 7, což zvýšilo náklady proti předchozím letům.
Roky 2006 a 2007 byly obdobím světového hospodářského růstu a také ekonomika České
republiky vzkvétala, ani tak ovšem dary nekryly naše příjmy.
Teprve rok 2008, kdy se rodila světová finanční krize, přinesl vlastně zázračný zvrat. Rok
2009 byl až do poloviny prosince v propadu a druhý zázrak se stal 30. 12. 2009, kdy jsme
na účtu zjistili, že vaše dary pokryly všechny výdaje.

Orientační přehled 2009
Výdaje:
Nákupy drobného hmotného majetku.................................................42 tis. Kč
(náhradní počítačové komponenty – nové zdroje a harddisky, monitor, tiskový server, USB řadič)

Počítačové programy.............................................................................7 tis. Kč
Spotřební materiál...............................................................................90 tis. Kč
(média pro výrobu a archivaci pořadů, knihy, odborné publikace, studiové potřeby – elektromateriál,
kabely, baterie do mikrofonů a cestovních minidisků, driverů, hudební CD, potřeby pro provoz auta,
kancelářské potřeby, tonery, občerstvení, čisticí, prací a údržbové prostředky)

Práce a služby + energie.....................................................................781 tis. Kč
Z toho:
– poštovné, telefon a fax, internet, domény, nájemné, přihrádečné, drobné překlady, aktualizace
a provoz www stránek, odpady, kopírování materiálů, poradenské služby, revize komínů a hasicích
přístrojů, rozhlasové a TV poplatky, služby hudebního studia...................................................... 463 tis.
– elektřina, plyn, voda....................................................................................................................201 tis.
– opravy auta, domu.........................................................................................................................23 tis.
– pohonné hmoty, cestovní příkazy................................................................................................... 94 tis.

Daně a poplatky, pojištění + ostatní náklady..................................... 113 tis. Kč
(bankovní poplatky, dálniční známky, pojistné majetku, zákonné pojištění, členské poplatky, desátkový
projekt, provozní zálohy)
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sami uvádíte, dokud bude chtít vést tento život, já s tím nic neudělám a já se někdy obviňuji, že
je mi to jedno – ale spíš si připadám bezmocná. Mám svůj život, své přátele v církvi a nevím,
do jaké míry se mám trápit synem, jestli to že jsem to všechno přijala, není moje prohra. Marie
Zdravím do TWR, ve vysílání na krátkých/středních vlnách zaslechla moje teta opakovanou
výzvu k ohlasu; nevěděla, jak dát vědět, a tak jsem ji nabídl, že vám to „přepošlu“: „Hlásím že moc
ráda poslouchám každý den, od neděle až do pátku, ráno i večer (21:15). Kromě středy (to mi
nevychází). Je to pro mě velkým občerstvením. Přeji hodně Božího požehnání!“ Za mě také
připojuji moc vřelé ohlasy. TWR (a zvláště Světem Bible) mě naučilo práci s hlasem, takže teď se
mi čte Bible nahlas v češtině lépe než v rodné polštině. Jsem moc vděčný za práci TWR, za její
pronikání do izolovaných míst, ze kterých se jen ztěžka někdo ozve (moje babička také poslouchá
TWR, i dává příspěvky, ale veškerý kontakt s TWR se děje zprostředkovaně). Ať vám Pán žehná

Tisk.....................................................................................................145 tis. Kč
(časopis Anténa, programy TWR a propagační materiály, vizitky a hlavičkové papíry, CD PF 2010 –
svědectví)

Zákonné pojištění a mzdy...............................................................2 898 tis. Kč
(hrubé platy stálých zaměstnanců (12 osob), odměny externistů, honoráře, povinné sociální
a zdravotní pojištění organizace hrazené za zaměstnance, ostatní zákonné sociální náklady)

Technický provoz Rádia 7...................................................................380 tis. Kč
Celkové výdaje v roce 2009.............................................................4 456 tis. Kč
Příjmy:
Dary z České republiky.................................................................................................... 3 709 tis. Kč
Dary ze zahraničí...................................................................................................................117 tis. Kč
Příjmy za služby poskytnuté hudebním studiem.....................................................................76 tis. Kč
Smluvní podpora TWR-E na sponzorované pořady ze zahraničí....................................636 tis. Kč
Ostatní (úroky, drobný prodej, ostatní drobné příjmy )........................................................ 75 tis. Kč
Celkové příjmy roku 2009............................................................... 4 613 tis. Kč
Je to především Boží milost a Jeho dobrota k nám ke všem, která se o nás stará a zabezpečuje
nás. Prožili jsme to i na konci roku 2009, kdy se příjmy a výdaje TWR-CZ vyrovnaly.
Jako v Princi egyptském, kde zaznělo, že každý z nás jsme jedna nitka a dohromady utváříme
nádherný koberec, který tká sám Hospodin, tak i každý váš malý nebo velký dar, vaše modlitba,
umožňují i toto nemalé Boží dílo – aby se Boží slovo, evangelium, doneslo k lidem skrze vysílání,
skrze programy TWR.
Děkujeme, že i v téhle době, která nepřeje štědrosti, na nás pamatujete a i vy nesete podíl
na této službě.

D ě k u j e m e !
Rok 2010 je opět v Božích rukou a bude pro nás asi hodně napínavý, protože
jsme po delší době nuceni investovat do techniky a některé značně poruchové přístroje vyměnit –
mají už odslouženo. Jde především o počítačové sestavy a také antivirové systémy pro ochranu
před napadením elektronických dat. (Pro laiky jen vysvětluji, že dnes jsou veškeré zvukové
záznamy – všechny písně, texty, dopisy a podobně – uloženy ve formě počítačových dat, což
je velice praktické a vlastně to už ani nejde dělat jinak, ale tím pádem jsou tato data také velice
snadno napadnutelná tzv. viry, které se šíří jako bakterie elektronickými cestami po celém světě.)
První tři měsíce roku 2010 naznačují zatím největší ekonomický propad za první měsíce roku
v historii.
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na každý krok, zrovna poslouchám Rádio 7 (net). Pěkné písně. Kéž Pán proráží do dnešního světa
– vlny blbosti, tuposti a pasivity. Hezká hudba . David
Milí ve vysílání, chtěla bych vám
poděkovat za pěkné Vánoce s TWR. Televizi neholduji, doma mne čekaly první Vánoce bez
dospělého syna a sama jsem nevěděla, jak se budu cítit. Váš proud písniček, zamyšlení
a zajímavých rozhovorů mne potěšil i ve dni, kdy byla celý den mlha a šero, pršelo a takové
počasí náladu nepřidá. Věřím, že konkurovat televizi je těžké. Úvaha o tom, že Ježíška po Vánocích
uklidíme do „baby boxu“, místo, abychom jej ve svých životech nechali vyrůst, mne pobavila –
škoda, že je to natolik pravdivé, že to ani moc k smíchu není. Nápad, že každý ve vysílání přispěl
krátkým vyprávěním, svědectvím, zamyšlením, se mi líbil. Věřím, že nebylo snadné na téma
Vánoce zase vymyslet, něco, co tu ještě nebylo a co by bylo moudré i vtipné. Myslím, že se vám
to podařilo. Přeji vám (i posluchačům) hodně dobrých nápadů a hodně sil a moudrosti při jejich

Chcete-li podpořit naši práci finančním darem, máte tyto možnosti:
• bankovním převodem (je nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
• poštovní poukázkou typu A
• předáním hotovosti (uveďte své jméno a adresu)
Jednorázové dary
Tento způsob je výhodný tehdy, když chcete podle svých možností a podle svého rozhodnutí
poslat dar občas a v různé výši částky. Tento způsob je dobře využitelný také tehdy, když nemáte
možnost použít službu, která za vás bude posílat dary podle vámi předem daných dispozic.
Pravidelné dary
Tento způsob nejčastěji využívají zaměstnanci, kteří dají zaměstnavateli pokyn k pravidelnému
měsíčnímu zasílání daru vždy při výplatním termínu.
Tento způsob můžete dohodnout také ve své bance – pokud máte určitou hotovost na účtu,
můžete zřídit trvalý příkaz k zasílání daru.
Tento způsob je výhodný proto, že se už dále nemusíte o nic starat.
K poukázání daru ve prospěch Trans World Radia potřebujete znát alespoň některé z těchto údajů:
číslo našeho bankovního účtu: 		74232621/0100 (platí pro Kč)
		Komerční banka Brno-město
		IBAN kód: CZ70 0100 0000 0000 7423 2621
		BIC kód (SWIFT): KOMBCZPP
		2623010976/1100 (platí pro EUR – při převodu
		na Slovensku platí běžný domácí tarif, z ostatního
		zahraničí jde o mezinárodní převod)
		Tatra banka Bratislava
		IBAN kód: SK05 1100 0000 0026 2301 0976
		BIC kód (SWIFT): TATRSKBX
variabilní symbol (nutno vyplnit): 		vaše osobní evidenční číslo s případným dalším rozlišením
		– 10 znaků podle uvedeného rozpisu – pokud
		číslo neznáte nebo nemáte, obdržíte ho na vyžádání
		v naší redakci.
konstantní symbol: 		pro bankovní převod 558
		pro pošt. poukázku typu A 0379
adresa majitele účtu: 		Trans World Radio
		P. O. Box 96
		656 96 Brno
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realizaci. Marie
Dobrý den, v naší rodině posloucháme jak české, tak slovenské vysílání každý
den, večer. A to hned na několika přijímačích, bez tohoto vysílání si už ani nedovedeme představit
zejména večer, hlavně maminka. Líbí se jí všechny pořady, včetně hudebních, úvahy, a to jak
v českém, tak slovenském vysílání. Děkujeme moc za snahu a za vaši práci a přejeme nejen
do nového roku, ale vůbec hodně zdraví, nápadů a hlavně Boží požehnáni. Určitě pokračujte
a s vysíláním nekončete. Pokud je třeba toto přeposlat sponzorům, posílejte jim to pravidelně
každý měsíc, poněvadž vás posloucháme každý den  – a je a bude to pravda! Anna
Dobrý
den! Počúvam vašu Rozmarýnu o tom, ako naše deti chcú len našu lásku. Velmi ma motivovala!
Už na začiatku som sa našla ako nedokonalý rodič, nie, žeby som o svojej nedokonalosti nevedela,
ale som velmi rada, ze môj Pán je tu pri mne, aby mi vo výchove detí pomáhal. Deti sú pre naše
manželstvo darom. A ešte k úvodu – o manželstve, riadim sa touto vetou: „Deti sú LEN darom,

Poznámka
Pokud se rozhodnete použít poštovní poukázku typu A, nejlépe uděláte, použijete-li složenku, která
je od nás předtištěná. Nemáte-li tuto složenku, případně jich potřebujete více, rádi vám zašleme další.
Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí tvořené třemi nulami,
jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ obecně. Někteří dárci však podporují konkrétní projekty
TWR-CZ, nejvíce se pak podílí na mzdách jednotlivých pracovníků.
Koncové trojčíslí vždy umožňovalo použít místo tří nul některé jiné trojčíslí, které určovalo
jeden z vybraných projektů. To stále platí, ale protože předtištěné nuly nelze škrtat
a opravovat, můžete své určení daru označit trojčíslím, které vepíšete do další
kolonky – S. symbol (specifický symbol). Využití této možnosti je na každém z vás. Tento údaj
není povinný – je to jen možnost, jak označit, na co konkrétně je váš dar určen.
Stále platí, že pokud potřebujete pomoci, zavolejte k nám do redakce (544 233 771)
a Vlastimil Kolegar, případně Jitka Hovořáková vám rádi pomohou.
Variabilní symbol:
Zde je seznam trojmístných kódů, ze kterých si můžete pro konkrétní určení daru vybrat pouze
jeden a vepsat ho na poslední tři místa S. symbolu (u předtištěných složenek typu A).
Variabilní symbol má 10 míst pro číslice. Zde rovněž platí, že na poslední tři místa můžete
napsat jeden z nabídnutých kódů (viz níže).
(Kompletní variabilní symbol /VS/ vznikne zaplněním prvních pěti pozic vaším osobním
číslem + dvě nuly + třímístný kód. Vyplňujete jej v nepředtištěných složenkách, případně
u příkazů k bankovnímu převodu.)
Variabilní symbol:
Vaše osobní evidenční číslo XXXXX00XXX trojmístný kód – určení použití daru na podporu:
- - - - - 00 000 ... obecný dar pro TWR-CZ
- - - - - 00 100 ... mzdového fondu TWR-CZ
- - - - - 00 101 ... Kateřiny Hodecové
- - - - - 00 102 ... Vlastimila Kolegara
- - - - - 00 106 ... Aleše Bartoška
- - - - - 00 107 ... Jitky Hovořákové
- - - - - 00 109 ... Daniela Zemana
- - - - - 00 114 ... Štěpána Exnera
- - - - - 00 116 ... Jiřiny Markovové
- - - - - 00 118 ... Lenky Malinové

- - - - - 00 121 ... Lucie Endlicherové
- - - - - 00 123 ...Martina Slouky
- - - - - 00 124 ...Lídy Hojkové
- - - - - 00 125 ...Katky Utěkalové
- - - - - 00 201 ...knihy
- - - - - 00 202 ...kazety, CD a jiné
- - - - - 00 401 ...technické vybavení a rozvoj
- - - - - 00 501 ...internet download
- - - - - 00 777 ...celodenní vysílání
- - - - - 00 333 ...podpora našich redaktorek pro Afriku

Potvrzení o přijatých darech vystavujeme souhrnně vždy do 15. ledna následujícího roku (pokud si nevyžádáte jinak). Tento termín striktně dodržujeme,
takže pokud potvrzení nedostanete pár dnů po tomto datu, kontaktujte nás.
Kontaktujte nás také v případě jakýchkoliv nejasností.
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vychovávam ich pre niekoho iného, ale jediný (človek), kto zostane po mojom boku aj potom,
keď deti odídu, je môj manžel!“ Preto treba budovať ponajprv hĺboký vzťah v manželstve. Stefanie
Dobrý den! Tímto si dovolím odpovědět na níže uvedený dotaz. Příští týden (poslední pátek
v lednu) to bude 30 roků, co jsem poprvé „zachytla“ křesťanské písně na rádiu TWR Monako.
Od té doby jsem pravidelnou posluchačkou. Přestože jsem pravidelně navštěvovala jedno
společenství, kde jsem byla jako dítě i pokřtěna, z TWR jsem poprvé slyšela od br. Otakara Vožeha
evangelium. Tím nastala v mém životě podstatná změna. Z toho vyplynulo, že jsem se stala
ve sboru osamocená, když jsem o této události a dalších hovořila. Dlouho jsem řešila otázku, co
s tím. Věděla jsem, že opustit společenství není správné, ale zároveň jsem nemohla souhlasit
s takovými výroky jako: „Bible není Boží slovo, protože v ní jsou báje, nesrovnalosti apod.“ –
„Jistota spasení, to je pýcha, protože nikdo neví, jak to s ním dopadne“ – „Jakýchsi 70 let života

Česká redakce spolu s posluchači našeho vysílání
podporuje dvě redaktorky v Africe
Na podzim 2009 jsme vypsali výzvu, ze které nyní jen vyjímáme:
Dvě věřící ženy pracující jako redaktorky biblického vysílání TWR v severní Africe potřebují
pro svou práci nejen modlitební, ale i finanční podporu. Žijí a pracují v silně muslimském prostředí,
které nemá pro křesťany pochopení a už vůbec není přátelsky nakloněné zvěsti evangelia. Protože
jsou tyto ženy mnohdy vystaveny pronásledování, nemůžeme z bezpečnostních důvodů zveřejnit
jejich jména ani fotografie.
Sestra Tamara byla dříve překladatelkou Bible do svého jazyka, berberštiny. V současné
době připravuje v jazyce této oblasti severní Afriky – severoafrické francouzštině – rozhlasové
pořady pro ženy se zaměřením na biblické učednictví.
Pro sestru Sunny je mateřským jazykem berberština, proto dříve spolupracovala při přípravě
křesťanských filmů jako překladatelka a interpretka. V současné době připravuje ve svém rodném
jazyce rozhlasové programy pro mládež a také relace pro rodinu.
Obě sestry pracují pro Trans World Radio v utajení před nebezpečím; finanční pokrytí jejich
osobních potřeb mají na starosti jiní. Na jejich relace přichází z Afriky množství ohlasů.
Společně jsme si řekli, že už 20 let od revoluce nám pomáhají jiní věřící, včetně zahraničních
dárců, kteří platí naše vysílače krátkých a středních vln. Ani naši dárci nás nikdy neviděli, a přesto
nás věrně podporují tolik let! Je čas k převzetí alespoň částečné zodpovědnosti za jiné,
za ty, kteří v nesvobodě nesou evangelium lidem a riskují nejen svoje osobní pohodlí, ale také
bezpečnost, vlastní životy a mnohdy i životy svých blízkých.
Rozhodli jsme se přijmout na dálku patronát nad oběma sestrami tak, abychom jejich kousek
služby nesli společně s nimi.
Co pomoc pro Tamaru a Sunny obnáší v praxi?
-

naši modlitební podporu pro jejich práci i osobní život
materiální zajištění jejich mzdy (nebo alespoň části)

Tímto dáváme každému zájemci možnost zapojit se do mezinárodní spolupráce uvnitř Trans
World Radia. Jako jednotlivci i tým TWR-CZ chceme také nést kousek finančních potřeb těchto
sester. Chceme být výzvou pro vás, kdo vnímáte tuto situaci podobně jako my. Tento krok chceme
učinit s vědomím toho, že jsme součástí Kristovy církve, s biblickou odpovědností vůči potřebám
druhých a také jako rodina přátel a posluchačů TWR.
Pokud se kdokoliv z vás bude chtít k této iniciativě připojit a bude Bohem veden tak, aby podle
svých možností rozšířil svoji radost o podporu sester Tamary a Sunny v Africe, může své dary
poukazovat na účet TWR-CZ. K rozlišení účelu uveďte koncové trojčíslí variabilního symbolu 333.
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nemůže rozhodovat o věčnosti“ – „Pojem PEKLO, výmysl a pohádka pro děti“ atd. Rozhodla jsem
se po mnoha letech a ze sboru jsem vystoupila. Na cestě hledání jsem pak narazila
na charismatickou sektu. Přiznávám, že to byla nejtěžší zkouška moji víry. Když jsem nazvala věci
pravými jmény, bylo to veliké zděšení. Opět jsem se musela opřít o víru, že Bible je Boží slovo
a v ní hledat pravdu. Nevím, jak by to všechno dopadlo, kdybych pravidelně Bibli nečetla
a neposlouchala TWR (pokud bylo možné, všechny relace na KV i SV). Také jsem pravidelně
poslouchala HCJB (br. Metoděj, br. Steiger). Potom jsem začala navštěvovat společenství, kde
jsem předpokládala, že zde zakotvím. Ze své opatrnosti jsem se jednou zeptala pana kazatele,
zda má jistotu spasení – řekl ano, zda může spasení ztratit – řekl ano, co musí udělat pro to, aby
spasení neztratil – řekl, že musí číst Bibli, chodit do shromáždění atd., atd. Po této zkušenosti
jsem odmítla „církevní turistiku“ a zůstala jsem sama. V žádném případě sama nejsem, mám

Je rok 2010 – rok 20. výročí registrace samostatné české redakce
V jedné křesťanské písni se zpívá, „Sečti všechny dary, které Bůh ti dal a v tvém srdci musí
zaznět píseň chval!“ Musíme vyznat, že opravdu máme za co děkovat. Dokonce si myslím, že
nejsme schopni ani sečíst veškerá požehnání a projevy Boží moci, které jsme za těch 20 let prožili!
Chceme také ke chvále našeho srdce přidat i poslušnost Božím výzvám, chceme nabídnout
praktickou pomoc a projevit lásku, chceme se podílet na šíření evangelia v Africe.
Je správný čas pro naše rozhodnutí?
Z pohledu manažera nebo vedoucího organizace je to hazard! Rok 2010 je rokem
ekonomických omezení, v mnoha odvětvích se zastavil růst mezd, mnoho lidí přišlo o práci – a to
jsme v TWR-CZ také pocítili. Kdo se podívá na graf našich příjmů a výdajů, tak ví, jak je průběh
roku z hlediska krytí výdajů dary napínavý.
Z tohoto pohledu je výzva k podpoře sester v Africe vlastně výzvou k omezení darů v náš
prospěch. Ale tak to určitě není. Boží a biblický pohled má poněkud jiné „dioptrie“. Necháváme
tedy na každém dárci, aby se sám dobrovolně rozhodl, kolik peněz bude posílat, a především si
uvědomujeme, že v Africe je každá koruna neméně důležitá jako u nás.
Chceme proto 20. narozeniny TWR-CZ oslavit i tímto projektem, touto „adopcí“, a věříme,
že to bude i ke slávě Boží. Fakt, zda my přežijeme, nebo ne, necháváme na Božím rozhodnutí
a milosti.
V listopadu a prosinci 2009 jsme na konto 333 získali asi 30 tisíc korun! A od začátku roku
2010 se díky Bohu daří krýt v plné výši mzdové náklady obou sester v Africe. Neuvěřitelné jsou
Boží cesty!
Pro plné krytí mzdových nákladů obou pracovnic v Africe je potřeba získat každý měsíc asi
19 000 Kč. Přestože česká redakce není vázána povinností uhradit plnou částku, v roce 2010
vaše dary zatím kryjí veškeré potřebné výdaje.

D ě k u j e m e !
Kontrola z finančního úřadu
Začátkem posledního měsíce loňského roku se nám dostalo nečekaného a ani ne tak
úplně chtěného dárku v podobě kontroly z finančního úřadu, která proběhla 7. 12. 2009. Vše
kontrolované bylo shledáno v pořádku, výsledek kontroly: bez závad. Jsme rádi. Bohu díky.
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mnoho bratří a sester, kteří vyznávají jako já: že Bible je Boží slovo – mám jistotu spasení – spasení
nemohu ztratit – spasení je z milosti Boží, ne ze skutků – jsem Boží dítě – Pán Ježíš Kristus mě
nikdy neopustí ani se mě nezřekne – vím, že Pán Ježíš Kristus je BŮH, je Boží Syn, který přišel
na naši zemi, aby nás zachránil z věčného zahynutí (z pekla) – Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen v těle
a je na pravici Boží – věřím, že je NEBE a PEKLO. Jako znovuzrozená jsem přešla již ze smrti
do Života. Tímto jsem trochu popsala cestu mojí víry a tím chci poděkovat, že mám možnost
poslouchat vysílání na SV. Tyto nádherné chvíle prožívám právě na klidném místě mého domova
u rádia. Ještě chci také moc poděkovat za vánoční pozdrav – CD. Zdravím a přeji pěkný den.
Vlasta Milí přátelé, velice děkuji za texty i nahrávky. Dnes jsem opět po dlouhé době poslouchal
TWR, už ne na krátkých vlnách jako kdysi, ale přes internet, nesrovnatelně kvalitněji. Pustil jsem
si s manželkou Kompas. Byli jsme potěšeni a povzbuzeni biblickým učením. Prožíval jsem

Setkání se vzkříšeným Kristem – Lk 24, 13–35
Miroslav Kubíček
Ve 24. kapitole Lukášova evangelia máme před sebou známý příběh o emauzských poutnících.
Patří do skupiny velice důležitých velikonočních příběhů, neboť i v něm jsme svědky události, která
je zásadní pro zrod víry – a to je setkání se vzkříšeným Kristem. Stejně jako další podobné příběhy,
které v evangeliích najdeme, ani tento bychom neměli vnímat pouze jako popis konkrétní události,
ale spíše jako událost, která má co do činění s vírou jako takovou a má tudíž univerzální platnost;
navíc právě tento příběh je důležitý ještě z jednoho pohledu – odkazuje ke smyslu svátosti Večeře
Páně, takže je možno se k němu vrátit kdykoli, bez ohledu na období církevního roku.
Samozřejmě že i nyní, kdy čteme a promýšlíme tento příběh, nesmíme zapomenout na to, že se
pohybujeme v rovině víry. Někdo by tedy mohl namítnout, že je to potom ale oblast subjektivních
představ a psychických jevů, že jde toliko o pochody v lidské mysli a že to byla až tato víra, která
dala postupně vzniknout legendám o setkáních a následně přesvědčení, že Kristus je živý. Ano,
samozřejmě, že je zcela přípustné tohle říci, jenomže takto to může říci pouze takový člověk, který
žádné setkání s živým Kristem nikdy neprožil. Jenom ten pak může všechno odsouvat do říše bájí,
legend a mýtů, anebo pochodů lidské psychiky. Ovšem okamžik skutečného setkání, to znamená
osobní prožitek a osobní zkušenost – to nemůže nechat člověka ani v nejmenším na pochybách,
že jde o opravdové a věrohodné setkání se svatým a živým Božím Synem.
Podívejme se teď, jak to všechno prožívali ti dva učedníci v příběhu:
Šli svou cestou a rozmlouvali o tom, co se v uplynulých několika dnech stalo. Hovořili o Ježíši,
ale když se k nim On sám připojil – nepoznali Ho; „něco jako by bránilo jejich očím“, je tam
napsáno. Dokonce pak Ježíši dopodrobna líčí průběh událostí, včetně zprávy o prázdném
hrobu a o vzkříšení. Jako by zde právě oni byli v pozici těch „vědoucích“ a „poučených“,
a Ježíš v pozici „nevědomého“. Ovšem svými slovy dávají jasně najevo, že to, co vnímají,
je jenom povrch věcí; však také ten „neinformovaný“ jim to přesně říká: „Jak jste nechápaví,
jak je pro vás těžké tomu všemu uvěřit!“ – a potom jim prostě jenom začíná vykládat Písmo,
otevírá před nimi smysl a poselství Písma; doslova tak, jak je napsáno na jiném místě Lukášova
evangelia: „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.“ Ano, i zde se začíná uskutečňovat
takové „otevření mysli“.
Co všechno se z této události můžeme dovědět?
Tak především to, že s Ježíšem se nelze setkat jako „nezúčastněný pozorovatel“. Nelze takové
setkání prožít a zachovat si přitom neutrální odstup a objektivní nadhled. To se pak nestane zhola
nic, slovy tohoto příběhu bude „něco bránit našim očím“ – nepoznáme Ho. Ježíš nás zve k osobní
účasti na celém příběhu. Nestačí jenom mluvit o Kristu, je zapotřebí mluvit s Kristem. Teprve
rozhovor, dialog, ten známý a mnohokrát zdůrazňovaný vztah já a ty nám umožní prodělat
opravdovou a autentickou zkušenost setkání s Kristem a skrze Krista s Bohem. O Kristu nestačí
si jen „povídat“, pak Ho prostě nepoznáme, podobně jako Ho nepoznali ti učedníci, když si jen
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podobnou radost z pravdy jako před lety, kdy jsem se každý pátek těšil na odpolední Kompas
a nahrával si jej na audiokazety. Bůh vám žehnej. Luboš Milí v TWR a R7! Vaše vysílání je pro mě
takovou posilou a povzbuzením, že bych si vás potřebovala pouštět tak třikrát za sebou. Pořád je
co objevovat ! Moc prosím o CD s pořadem Světem Bible – Zjevení. A ještě Houpací křeslo
na téma „Barack Obama“. Ráda zaplatím za nahrávky, i když vaše služba je doslova k nezaplacení
! Jitka Dobrý den, chci vám se zpožděním poděkovat za knihu, kterou jsem vyhrála v soutěží
Kdo je to. A protože jsem v této soutěži vyhrála, zdá se mi trochu divné (a nevděčné) psát vám
kritiku na tento pořad. Ovšem hádanka z tohoto pondělí byla také hodně podivná. Napsala bych
„rouhavá“, ale jsem přesvědčena, že to autor soutěže tak nemyslel. V hádance jste se ptali
na Josefa zvaného Barsabáš, v celé Bibli je o něm zmínka v jedné větě (Skutky 1,23). Odkud tedy
autor hádanky čerpal? Snad má nějaký jiný překlad, já jsem v této jedné větě nic o popírání

„povídali“ o všech událostech. Nestačí vše vnímat jako pouhou vzpomínku na něco, co bylo, ale
je třeba vše vnímat jako poselství, které má moc oslovit i nás tady a teď.
To je jedna fáze příběhu. Druhá zní: kdy Ho konečně poznávají? To je v příběhu řečeno
naprosto zřetelně – ve chvíli, kdy spolu s nimi sedí u stolu a láme chléb. To je ta chvíle.
Ovšem pozor: Tohle není nějaká jenom tak obyčejná událost, to, co se zde děje, ve skutečnosti
odkazuje k eucharistii, k Večeři Páně: „…vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim.“ Takhle je
to tam napsáno. A právě v tom okamžiku „se jim otevřely oči
a poznali ho…“ A hned vyskočili, aby se vrátili do Jeruzaléma
a všechno vylíčili apoštolům.
Setkání s Kristem se děje za různých okolností a v různých
situacích. Některé jsou méně zřetelné, musíme hledat a pokorně
se ptát, ale jindy jde o situace zřetelné. K takovým zřetelným
patří společenství svaté Večeře Páně. Tady se jedná o skutečné
zpřítomnění, není to jen nějaké „jako“. Právě proto bych považoval
právě tento text z Lukášova evangelia za jeden z nejdůležitějších
mezi těmi, které nějakým způsobem o Večeři Páně hovoří anebo
k ní odkazují. V příběhu emauzských poutníků je totiž naprosto
výstižně ukázáno, jak právě ve společenství Večeře Páně dochází
k živému setkání s živým Kristem. Samozřejmě že můžeme vnímat
Večeři Páně jako určitý symbol. To ale vůbec neznamená, že je
to málo, že je to „jenom symbol“, neboť symboly přímo odkazují
k něčemu konkrétnímu a symbol má doslova účast na tom, k čemu odkazuje; otevírá takové roviny
skutečnosti, které jsou jinak skryty a které nelze jiným způsobem ani poznat, ani uchopit. Symbol
„otevírá realitu a otevírá duši“, napsal německý teolog Paul Tillich. Čili v tomto smyslu i Večeře
Páně nám otevírá, zpřítomňuje a umožňuje prožít setkání a společenství s Pánem.
Na závěr bych to rád shrnul do několika bodů či poznatků:
Předně z tohoto příběhu vyplývá, že nikoli víra tvoří setkání s Kristem, ale naopak – setkání
s Kristem probouzí víru. Víra není plodem lidské psychiky a přání, ale důsledkem osobního setkání
s Kristem.
Za druhé: Z příběhu emauzských poutníků vyplývá rovněž skutečnost, že víra není, aby se tak
řeklo, „o jednom dějství“. Vždyť ani ti dva nebyli žádnými nováčky, Ježíše znali už od dřívějška.
A přesto potřebovali učinit ve své víře další krok, respektive další kroky. Nezbytné je nové poznání
a nová setkání.
Další důležitá věc: Všechno se děje na cestě. Oni se nescházejí k posezení na nějaké teoretické
„disputaci“, ale jdou odněkud někam. Stejně tak i víra – i ta je záležitostí cesty, i ona se nejlépe
rodí i děje „na cestě“; stejně jako veškerý Boží lid je lidem na cestě, tak i osobní víra každého
jednoho z nás je věcí cesty, nikoli ustrnutí na místě s jedním domněle „pevně uchopeným“.
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Ježíšova zmrtvýchvstání nevyčetla a už vůbec ne, že takové názory měl člověk, na kterého jste se
ptali. Omlouvám se za kritiku. Maryla Nechci vést teoretické úvahy o radosti, ale chci vám říct
svoji zkušenost. Po modlitbě hříšníka, při které jsem odevzdala svůj život Pánu Ježíši, jsem
zažívala velkou radost z toho, že jsem zažila úžas nad tím, že Pán Ježíš žije. Stále jsem si říkala, tak
On žije!!!! Zažila jsem velkou úlevu z toho, že Pán Ježíš mě zbavil kouření, pití alkoholu, kávy,
nasměroval můj život s ohledem na potřeby mých 4 dětí a mého manžela. Zažila jsem také velký
pokoj a přestala jsem se bát lidí. Radím těm, kdo se nenarodili znovu, zkuste oslovit Boha, On
vám jistě odpoví a zažijete radost a pokoj, který vám svět nemůže dát. A samozřejmě lásku.
Děkuji za dnešní pořad. Ludmila
Po prvýkrát som zachytil vaše vysielanie v apríli 2009. Bol
som doma na dlhodobej PN-ke a odvtedy som dennodenným poslucháčom Rádia 7. Dnes už
pracujem, ale pokiaľ sa mi dá v práci počúvať, tak si české vysielanie Rádia 7 skutočne

A ještě jednou si připomeňme tu zásadní věc: není to o Kristu, ale s Kristem. Když si ti dva
uvědomili, že je tam spolu s nimi skutečný živý Kristus, sami se pozastavili nad svou nechápavostí:
„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ ptají se užasle.
Toto „hořící srdce“ je právě znamením, že prožíváme skutečné setkání s živým Ježíšem Kristem.
A naopak – když Mu dovolíme, aby k nám promlouval a my budeme mluvit s Ním, pak se i nám
určitě „otevřou oči“, „rozhoří srdce“ a my pochopíme.

Svědectví z Červeného Kostelce
Vlastimil Kolegar
Práce v rozhlase je podobná každé práci, jejíž užitek hned nevidíte. Prostě něco se ve vysílání
řekne nebo se pustí písnička a moderátor ani redaktor neví, jestli to padlo do ucha posluchače
v dobrém, a nebo by to raději neslyšel. Samozřejmě existuje výjimka, kdy jde o živé vysílání
a posluchači mají možnost hned reagovat. Ovšem takových pořadů není zas tak mnoho.
Víte, že ve vysílání často prosíme o vaše reakce na to, co a jak slyšíte. Pravda, píšete. Důkazem
toho jsou některé dopisy, které ve zpravodaji čtete. Jsme vděčni za vaši otevřenost a občasnou
kritiku. Ovšem jednou mezi námi v redakci vyvstala otázka: A jsou dnes ještě takoví posluchači,
kteří si naše pořady poslouchají ve skupince a pak o nich spolu mluví?
Křesťanská rozhlasová misie spočívá na pořadech takzvaně „věroučných“ nebo lépe
„výkladových“ – tedy vezme se Bible a zkoumá se, co nám jejím prostřednictvím její Autor chtěl říct.
Protože o jedné takové skupince vím, oslovil jsem bratra Aloise, aby mi o tom něco pro vás,
čtenáře Antény, napsal. Tak tedy čtěte:
Milý Vlastimile, zdravím Tě, pokoj Pánův Tobě. Zkusím něco napsat o mém, našem poslechu
TWR a užitku z něho. Snad je to víc než 20 let, kdy jsem potajmu mezi lidmi v továrně mluvil
o Bibli, Bohu, víře a spáse. Pracovali tam s námi také dělníci z Kuby. Jednou za mnou jeden
přišel, že slyšel, jak mluvím o Bibli. Opatrně mi řekl, že strach z něj mít nemusím, že taky čte Bibli
a ať v neděli přijdu k němu domů. A tak se neděle staly naším bohoslužebným dnem asi od 8:00
do 11:00 hodin. Byl to metodista, pokřtěný, znalý Slova. Pilně a pečlivě jsme zkoumali Písma pět
až šest let. Odjel pak do Izraele, kde se oženil. To důležité je, že jsme měli nahrávky z Monte
Carla na kazetách. Nahrával jsem to, po čem duše prahla. Když začal Pavel Vopalecký čtení
a výklad Bible v pořadu Světem Bible, to bylo něco. A pořady Jiřího Hurty s jeho důrazným
hlasem!! Nebo Otakar Vožeh! Nahrál jsem na kazety trpělivě celý pořad Světem Bible. Teď už
si několik let píšu o CD, ale těch kazet bylo 600. TWR poslouchám jen na středních vlnách večer.
Věrně, den co den! Modlil jsem se za někoho, s kým bych se mohl sdílet. Za tři roky se u mého
domu na náměstí objevila skupinka křesťanů z Náchoda a předvedli scénky z Bible. Řekli mi, že
v Kostelci znají někoho, kdo se modlí, aby našel tady u nás věřícího. Tak jsme se sešli. On byl
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vychutnávam, pretože je veľký rozdiel vo vysielaní z Brna a vo vysielaní z Bratislavy. Dúfam, že
môj názor vezmete ako poďakovanie a poklonu za prácu, ktorou uspokojujete moju boľavú dušu
a dávate mi nádej a silu vytrvať v pokoji v dobe plnej bojov a úkladov o duševné prežitie. Emanuel
Milé studio, chtěl bych vám napsat, že právě poslouchám Rádio 7. Znám ho již dlouho, ale
nikdy jsem ho nevydržel poslouchat déle než 5 minut. Musí říct, že kvalita vašeho vysílání se
neustále zvyšuje, a to nejen v oblasti programového složení, ale také moderování. Michael
Pokoj vám, váš dnešní pořad o modlách neuvěřitelně zapadá do toho, o čem se mnou Bůh
v této době mluví. Jen velmi stručně: Líbil se mi předchozí příspěvek ve smyslu, že modla není
věc, ale postoj srdce. Modla je skutečně cokoli v životě křesťana, co je nadřazeno Bohu. To je pro
mnoho křesťanů neuvěřitelné. Ještě víc šokující je však to, co mi Pán řekl: Nejhorší modla je
modloslužba v církvi. Pokud totiž křesťan svou službu Bohu nadřadí nad Boha, tak na rozdíl

baptista. Dal jsem mu nahrávky TWR na kazetách. Měl z nich radost a užitek. Scházeli jsme se
v pondělí časně ráno k modlitební hodince. To trvalo dvanáct let a nakonec se nás scházelo tři až
šest. A protože jsme měli půjčenou místnost staršovstva husitské církve, přišel návrh udělat právě
tam biblickou hodinu s pomocí nahrávek TWR a studovat. To se ujalo. Je nás vždy sedm až dvanáct.
Nejprve nám k vyučování sloužil pořad Světem Bible, pak jsme přešli k pořadu Studna slova
a teď jsme se zase vrátili ke Světem Bible. Střídáme evangelia se starozákonními texty. Jsme
různých vyznání i bez vyznání. CD i kazety s nahrávkami dávám i jiným věrným do blízka i dáli.
Dosáhnu lidi v průměru 40 km, ale poštou i třeba do Žiliny.
Tak jsem zhruba napsal „o TWR a my“. Bůh žehnej TWR, Tobě a všem u Tebe. Modlím se
za TWR ustavičně.
Váš a Tvůj v Kristu bratr Alois.

1970 – 1990 – 2010
České vysílání má už slušnou historii. Kdo naše vysílání poslouchal v jeho začátcích a byl
mlád nějakých 20 let, tak dnes je důchodcem. V lednu to bylo 40 let, co se české vysílání objevilo
na vlnách „Monte Carla“. Přesně uprostřed této historie došlo ke změně politických poměrů a Bůh
tak dal možnost navázat na zahraniční práci v domácím prostředí. 10. září to bude 20 let, co
byla založena samostatná česká redakce.
K tomuto výročí připravujeme jednak nové webové stránky a také podzimní vydání Antény
v netradičním, trošku reprezentativním provedení. Můžete se těšit na informace, které už dnes
vypovídají o celé řadě velkých Božích doteků a zázraků, které v této službě společně vnímáme. Nic
není samozřejmost a po těch dvaceti letech si uvědomujeme, že vlastně žádná lidská společnost
nebyla schopna zabránit šíření Božího slova. Tato pravda platí v nesrovnatelně větším měřítku
historie jako takové, ale i my jsme svědky příběhů,
které sami žijeme, pamatujeme si a vnímáme jako
Boží požehnání a výzvy. Dá-li Bůh, tak na podzim
vydáme Anténu ke 20. výročí TWR-CZ v České
republice.
20. výročí chceme připomenout i zvláštním
setkáním při bohoslužbě v Brně, kterou
připravujeme na neděli 12. září 2010 v modlitebně
BJB Brno na Smetanově ulici. Začátek plánujeme
na 15:00 – a každý je srdečně zván. Chceme
společně a slavnostně vyznat vděčnost Pánu Bohu
za milost pro službu Trans World Radia v naší zemi. Jakub Limr, Lída Hojková a Ester Kvasňovská na
předvánočním setkání spolupracovníků redakce.
Předpokládáme i účast hostů TWR ze zahraničí.
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od závislosti na automatech či alkoholu, kde je to zřejmé, je tato modla pro křesťana
nerozeznatelná, neboť on přeci slouží Bohu. Kolik takto sloužících křesťanů je přesvědčeno
o absolutní správnosti svého konání a přitom je na nich vidět, že jsou natolik touto službou
pohlceni, že už neuctívají Boha, ale právě svou službu Bohu. Jak jste citovali, Bůh však hledá
dárce, nikoli dar. Jaroslav Pořad Modlitby podle Bible je prima, rád se podle něj modlím, i když
trošku jinak než moderátorka. Přeji ať má spoustu nápadů, aby tento pořad stále pokračoval.
Kamil Dobrý den, ráda bych vám poděkovala za CD se svědectvími, které jsem od vás obdržela
před Vánocemi. Připadám si jako malomocní, kteří Pánu Ježíši nepoděkovali za uzdravení.
Nakonec však pozdě, ale přece . CD je povedené, nechám ho poslechnout pár lidem, které by
svědectví v něm mohla inspirovat. Jen mě mrzí to poslední svědectví. Je hodně dlouhé, což by
nevadilo, ale nakonec ta gradace tam chybí. Chybí, jak to dopadlo.... a to působí po dlouhém

Ale nejen v polovině září se můžete setkat s pracovníky a spolupracovníky české redakce
Trans World Radia. Už na konci května – konkrétně v pátek 28. – chystáme „noc otevřených
dveří“. Ten den bude nejen v Brně, ale po celé republice probíhat Noc kostelů, při které je
možné navštívit prostory mnoha církví u nás. A protože má TWR s mnoha církvemi mnoho
co společného, přidá se – po svém. V pátek 28. května k nám můžete přijít na koncert, který
proběhne v rámci Intervalu, můžete vidět při práci moderátory, redaktory i techniky, můžete se
seznámit se zákulisím rozhlasové práce. Podrobnější informace uslyšíte včas ve vysílání Rádia 7
a najdete na našich internetových stránkách. Těšíme se na vás.
Celý rok 2010 vnímáme jako rok výroční a příležitostně se to odrazí i v našem vysílání.
A pokud se vám zdá, že Anténa, kterou nyní čtete, je o něco chudší, než bývá zvykem, tak je
to jen proto, abyste se už nyní těšili na podzimní vydání a abyste také ve svých modlitbách měli
o jeden důvod více k vděčnosti i k prosbám za tuto úžasnou možnost k šíření Božího slova.

Co nevidíte a snad ani neslyšíte 
Snad každého moderátora se lidé občas ptají na „veselé historky z natáčení“. Pravda, někdy jsou
veselé až po čase, nicméně za vzpomínku určitě stojí. Dvou moderátorů pořadu Na křesťanské
vlně Plzně jsme se tedy zeptali na výrazné (nejen ty veselé) okamžiky jejich práce:
Jeden z nejhorších pocitů jsem zažil, když mi do vysílání bez jakéhokoliv varování nedorazil
host... Zachránila mě neplánovaná rozhlasová soutěž o cédéčko. Snad tehdy sám Hospodin
zatemnil mysl účastníků soutěže, protože na otázku (název jisté kapely) nikdo správně neodpověděl.
Rozhovory s posluchači a pouštění písniček tak vyplnilo celé vysílání... Ke konci pořadu zavolala
jedna paní: „Milej zlatej, to cédéčko by měla dostat posluchačka, která se dovolala jako první. Při
moderaci jste řekl, že cenu získá ten, kdo se první dovolá do studia. Neřekl jste o nutnosti uhodnout
název kapely.“ Došlo mi, že nejen posluchačům Hospodin tenkrát zatemnil mysl. Po vysílání mi
přišla SMS zpráva: „Mílo, promiň, já idiot jsem zaspal...“ (odehrálo se v době, kdy programy
NKVP běžely v Plzni v sobotu brzy ráno). Bylo nás zkrátka tenkrát po ránu se zatemnělou myslí
trochu víc!
Míla Čech
Velice si cením toho, že jsem v minulém roce mohla postupně přivítat v plzeňském studiu 12
odvážných hostů, kteří otevřeně promluvili o svém životním příběhu, který byl často velmi těžký.
Tragická smrt manžela, závislost na drogách, domácí násilí, pobyt ve vězení, to jsou věci, se
kterými se málokdo sdílí veřejně. Cílem těchto dvanácti příběhů bylo ukázat, že věřící mají stejně
těžké osudy jako kdokoliv jiný, ale v těch nejtěžších chvílích se mohou opřít o živého Boha, kterému
věří, a ten jim pomůže všechny jejich útrapy překonat.
Mirka Homolková
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poslouchání jako zklamání. Stahuji si všechny pořady. Nadšená jsem z Doteků Ch. Stanleyho, líbí
se mi pořad Překročit hranice, a je toho spousta dobrého, co tu ani nezmiňuji. Proto za všechno
moc děkuji a jsem za TWR vděčná Pánu Bohu. Ať se vám daří s pomocí Boží dobře prospívat, celé
redakci. Dáša
Vážení, minulý týden mě velice oslovila Tichá pošta. Bylo krásně poukázáno
na to, co to je bohoslužba. Vlastně správně Bohoslužba. Před časem jsem při rozhovoru s jednou
sestrou u nás ve sboru řekla, že nerada vynechám společné hodiny. Věřím, že slovo mluvícím
dává Bůh, a co když má vzkaz právě pro mě a já bych tam nebyla. Překvapeně se na mne podívala
a řekla: „Když to bereš tak?!“ Přitom mám opakovanou zkušenost, že právě když jsem šla, i když
se mi to moc nehodilo a nechtělo se mi, odcházela jsem obohacená. Irena
Milí přátelé v TWR!
Přesto že se osobně neznáme, vaše rádio je nezbytnou součástí našeho domova. Jste v našem
obýváku prostě jako doma. Jste velkým povzbuzením, mnohokrát díky, modlíme se za vás, aby
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Modlitby
Jiřina Gina Markovová
Čas od času se naši redaktoři vydávají na cesty po Česku, aby natočili svědectví
lidí, kteří zakusili „znovuzrození“. Ne vždy se ale podaří najít odvážné křesťany,
kteří se nemohou dočkat, až o své víře řeknou dalším. Setkala jsem se s vedoucím
brněnského sboru a požádala ho, aby mi dal tipy na lidi, kteří by o svém životě
s Bohem vyprávěli. Zapsala jsem si asi 20 telefonních čísel s nadějí, že TWR bude
mít další sbírku úžasných výpovědí. Těšila jsem se, až příběhy těchto lidí proniknou
éterem do kanceláří a domácností, jednoduše k našim posluchačům.
Další ráno jsem zvedla telefon a první ženě s nadšením líčila, jak skvělou příležitost
dostala a jak taková výpověď či rozhovor do rádia probíhá. Vzpomněla jsem si
na první setkání s redaktory TWR u mě doma. Bylo to před 15 lety v Praze. Měla
jsem tehdy obrovskou trému. Co jim budu říkat? Co když to celé popletu a budu
jen pro smích? Ani na chvíli mě však nenapadlo, že bych je odmítla.
Na tu moji nabídku reagovali pozitivně zatím tři lidé. Nejčastějším důvodem
odmítnutí bylo: „Bojím se, neumím mluvit, nemám co říct, koktám, nechci nic říkat
do rádia.“
„Nestyď se za svědectví našeho Pána,“ napsal apoštol Pavel Timoteovi
(2 Tim 1,8), když mu připomíná, že Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha
moci a lásky a rozvahy.
„Neboť svatý Duch vás v té hodině naučí, co je třeba říci“ (Lk 12,12). Těmi
slovy povzbuzoval Ježíš své učedníky, aby (až budou vedeni před vládce) mluvili
o své víře s odvahou.
Věřím, že stejná povzbuzení smíme do našich životů přijmout i my. Nebojme se
vydávat svědectví. A když nás někdo jiný k němu vybídne, buďme odvážní.
Tímto malým připomenutím vás chci pozvat k modlitbám:
• aby se křesťané v naší zemi nestyděli vydávat svá svědectví,
• aby Rádio 7 mělo dostatek svědectví, úvah, rozhovorů, příspěvků,
v nichž zní evangelium,
• aby horlivost a láska v našich osobních životech oslovila naše nevěřící
přátele, sousedy, rodiny.
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i nadále skrze rozhlasové vlny a internet mohlo proudit Boží slovo a rádi bychom nějak pravidelně
podporovali vaši práci. Lydie
Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, 8. 3. odpoledne jsem
poslouchala na Rádiu 7 relaci Interval, kterou obvykle vypínám, ale dnes jsem se s radostí
zaposlouchala! Lucie Endlicherová zde představovala zhudebněné žalmy, které mne velmi
potěšily a povzbudily! V letošním roce dále sleduji pořady Světem Bible, Doteky, Houpací křeslo,
Překročit hranice, Kompas aj. Jsem ráda,že jste do vysílání opět zařadili Modlitby podle Bible,
které připravuje Helena Brdečková, jsem jejich věrnou posluchačkou! Zpočátku se mi velmi
líbilo, když se modlila na základě některého žalmu z Bible, cítila jsem při tom Boží přítomnost
v mém pokoji, kde spím a modlím se! Přeji do vaší tolik prospěšné práce při zvěstování evangelia
mnoho Božího požehnání a také mnoho radosti a spokojenosti ve vašem rodinném životě!
Na všech vašich cestách nechť vás stále provází Boží pokoj a Jeho milost. Pavla
Milá redakce,

www.twr.cz – www.radio7.cz
Ať kliknete tam či tam, vždycky na svém počítači objevíte stejný obrázek. Ale od 1. dubna
bude asi jiný, než jste byli zvyklí v posledních letech. Tato informace samozřejmě patří těm, kdo
mají doma nebo v kanceláři počítač připojený na internet. Náš web je nedílnou součástí naší
rozhlasové služby, protože přidává i ty informace, které ve vysílání denně neopakujeme. Je to
vlastně taková živá publikace o službě TWR-CZ a o tom, co vysíláme na Rádiu 7, v Proglasu
a všech dalších vlnách či stanicích. Na našem webu najdete zajímavá fakta o historii české
redakce i mezinárodní skupiny TWR, najdete tam informace o pracovnících a spolupracovnících,
o pořadech a samozřejmě nechybí ani aktuální informace a upoutávky. Najdete zde podrobný
popis toho, jak se posílají dary na službu TWR a jak s financemi hospodaříme. Asi nejžádanější
je naše nabídka pořadů, které si ještě měsíc po jejich odvysílání můžete poslechnout nebo pro
svou potřebu zkopírovat.
Nově na našem webu najdete i výpisy z některých vašich dopisů (anonymně) a také informace
o podpoře redaktorek TWR v Africe, kterou získáváme od českých dárců.
Samozřejmostí bude snadný přístup k poslechu internetového vysílání Rádia 7 a informace
o nejbližších připravovaných pořadech.
Celá naše webová prezentace bude postavena
na novém redakčním systému, který bude pro uživatele
přehlednější, nabídne více možností a uživatel bude
intuitivně naváděn k obsahu, který ho má zaujmout.
Naší snahou je především nabídnout vyšší komfort
obsluhy a obsah stránek na webu udržet stále aktuální
a nezaplevelený starými informacemi. Budeme rádi,
když si naše stránky zařadíte mezi oblíbené.
Na straně 3 jste si mohli přečíst jeden z textů
pořadu Základy. Texty jednotlivých zamyšlení
najdete každý týden také na našich internetových
stránkách. Sami jsme byli překvapeni, kolik reakcí
každý text vyvolává. Pod některými se dokonce
rozproudila vášnivá debata. I na novém webu
počítáme s prostorem pro diskusi, a to nejen v případě
Základů, ale i všech ostatních příspěvků. I zde vaše
reakce pravidelně čteme a pokud autor uvede svou
e-mailovou adresu, také odpovídáme.
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rád poslouchám pořady z archivu, zvláště Doteky. Je to opravdu požehnané slovo, které mi dává
sílu slyšené Boží slovo i žít v denním životě. Pán Bůh vám žehnej a nikdy nepřestaňte vysílat, aby
ještě mnoho lidí uvěřilo v Pána Ježíše Krista a nemuseli věčně zahynout. Jsou poslední časy a vše
se naplňuje tak, jak to máme v Bibli napsané. Prosím, smiřte se s Bohem, čeká na vás a nabízí
každému věčný život, a to zadarmo, musíme jej jen přijmout a uvěřit v Pána Ježíše Krista, opravdu
stojí to za to, čeká na vás. Neboť tak Bůh miloval svět, že svého jednorozeného syna dal, aby
každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16). Miroslav Má osobní zkušenost:
v pubertě jsem zkoumala všechna možná náboženství, až jsem se dostala ke křesťanství.
Pochopila jsem, že jediná správná cesta k Bohu je skrze zástupnou oběť Pána Ježíše Krista na
kříži. Teď s Ním žiji už téměř 16 let a musím přiznat, že sice i bez církve může být člověk spasený,
ale já osobně si to bez ní neumím představit! Hanka

ovkářský koutek
Boží soud………………………..(dokončení v tajence)
Boží soud........................................(dokončení
v tajence). P. Kosorin
P.Kosorin

Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu naší redakce. První tři autory správných odpovědí odměníme!
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www.play.cz

Stopy

Houpací
křeslo

Kompas

21:15–21:45

21:15–21:30

21:15–21:45

Doteky

Studna slova

Světem Bible

Světem Bible

Světem Bible

21:15–21:45
21:15–21:45

Světem Bible

Světem Bible

21:15–21:45

21:15–21:45

SV 205 m
1467 kHz

7:45–8:00

8:00–9:00

9:15–9:30

9:15–9:30

9:15-9:30

9:15–9:30

9:15–9:30

Rýmování o životě

Slova naděje

Zrcadlo

Tichá pošta

Stopy svědectví o Božím
jednání

Brno 107,5 MHz
Třebíč 96,4 MHz
V. Meziříčí 100,6 MHz
Ždár n.S. 104,0 MHz
Znojmo 107,2 MHz
Val. Klobou. 104,2 MHz
Nové Hrady 107,5 MHz

Studna slova

Na sobotní frekvenci
Proglasu

Tábor 88,7 MHz
Písek 89,5 MHz
Č. Buděj. 92,3 MHz
Ještěd 97,9 MHz
Příbram 96,0 MHz
Hostýn 90,6 MHz
Praděd 93,3 MHz
Uher. Brod 105,7 MHz

Proglas

ČRo Plzeň

Na křesťanské
vlně Plzně
sobota 20:00–21:00

91,0 MHz Karlovy Vary
91,0 MHz Plzeň
95,8 MHz Železná Ruda
96,7 MHz Aš
100,8 MHz Cheb
102,4 MHz Klatovy
103,4 MHz Jáchymov
105,3 MHz Domažlice
106,7 MHz západ. Čechy
106,3 MHz Tachov
98,2 MHz Sokolov

Trans World Radio – českomoravská křesťanská rozhlasová misie
TWR-CZ, P. O. Box 96, 656 96 Brno    Bankovní spojení: č. účtu 74232-621/0100
Tel.: 544 233 771     SMS 608 566 773
e-mail: twr@twr.cz, http://www.twr.cz

TRANS WORLD RADIO je nezisková křesťanská organizace, na jejíž činnosti se podílí několik církví. Byla založena v roce 1954 a v současné době představuje největší
křesťanský rozhlasový systém na světě. Vysílá více než 2000 hodin křesťanských pořadů týdně ve 200 jazycích. Do redakcí TWR přichází ročně více než milion dopisů
od posluchačů. Veškerá činnost TWR je hrazena z dobrovolných darů posluchačů a příznivců této misie.
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PÁ 8:00–8:15

www.twr.cz

www.radio7.cz

NONSTOP

ČT 8:00–8:15

polarizace:
ÚT 8:00–8:15
horizontální
SID:8025, APID:1925
NID:3, TID:3015
ST

Rýmování
o životě

KV 49 + 41
5915 + 7355 kHz

symbol. rychl.: 27,5 Msymb/s
FEC: 2/3; frekvence:
PO 8:00–8:15
12565,0 MHz

(pozice 23,5°
východně) paket
Slovaklink
stanice Radio-7

ASTRA 3A
NONSTOP

Rádio 7

platí od 28. března do 30. října 2010

