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Keď po týždni prišla za ním prvá návšteva, nevychádzali z úžasu. 
Prekvapenie – pre nás – nastalo keď apova pamäť začala v niektorých prípa-
doch fungovať lepšie než naša, a to nielen tá dlhodobá, ale (občas) aj krátko-
dobá! 
Po 4 týždňoch sme aj my s istotou mohli povedať, že apu vyzerá oveľa lepšie 
ako keď mal 70 rokov. Oddýchnutý, usmiaty, šťastný, obklopený láskou, cítil sa 
užitočný, a mal chuť do života. Ako sám teraz hovorieva: „Tu, medzi vami, už 
cítim predchuť neba.“ Napriek tomu všetkému, ako som písal na začiatku, jeho 
tvár ma koncom marca prekvapila, lebo žiarila, keď som prišiel domov. 
Dlho do noci som vtedy rozmýšľal, aké to bude, keď sa raz stretnem s mo-
jím Pánom tvárou v tvár – vo večnosti. Určite budem poriadne prekvapený!  
On, zmŕtvychvstalý, oslávený, živý, môj Pán, ma privíta nezameniteľne krásny – 
a zároveň taký istý, ako keď vstal z mŕtvych, a vošiel do Svojej slávy, ktorej sa 
vzdal príchodom na Zem v podobe malého dieťatka. Jeho tvár bude žiariť nad 
moje očakávania! Nikto z nás smrteľníkov ešte nevidel také hlboké vyjadrenie 
Jeho spravodlivosti aj lásky, aké nás tam čaká (Zj 1,14)!
Táto sláva však nebola bez utrpenia. Pán Ježiš o tom vedel, a neváhal o tom 
aj hovoriť. Nielen raz, ale pri každej vhodnej príležitosti. Sláva, ktorá nás čaká 
v tesnej blízkosti nášho Pána, je spojená s krížom, s pokorením, bolestivým uzna-
ním ľudskej biedy (našej i iných), a s uznaním spravodlivého Božieho trestu. To, 
čo sa stalo na Golgote, nie je možné brať ako niečo, čo sa nás dotkne maxi-
málne raz do roka. Je to udalosť číslo jeden v ľudskom živote, v histórii ľudstva, 
a hlavne – v dejinách spásy. Na kríži Boh zjavil Svoju lásku, vybojoval na ňom 
pre nás odpustenie, a potrestal všetku bezbožnosť, tú búriacu sa človečinu. Mô-
žeme o tom stokrát počuť, ale rozhodne je lepšie zažiť. 
Porovnajte neporovnateľné, uznajte, že ste neboli (a ani nebudete) na tom až 
tak zle ako Boží Baránok na kríži. Položte svoje prehry, handicapy, ťažoby, hor-
kosti a zranenia i trápenia navždy pod kríž. A pamätajte, On aj vás raz premení, 
ak ste obklopení láskou Pána Ježiša, zmŕtvychvstalého, večne dobrého Pastiera. 
Ak je to tak, tak prečo nezačať požívať ten „predkrm neba“ – Jeho praktickú 
lásku – už teraz? Buď pri umývaní nôh, alebo odstraňovaní panciera zo srdca. 
Alebo si Ho ešte nespoznal na svojej ceste do Emauz? Možno preto, že Jeho 
tvár je krajšia ako tá, ktorú si predstavuješ.

Marián Možucha
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Trans World Radio
je mezinárodní křesťanská rozhlasová misie

TWR přináší evangelium, což je dobrá zpráva o věčném životě s Bohem,
anebo o věčném posmrtném trápení.

V evangeliu je zjevena možnost osobního vztahu s Bohem
a odpuštění hříchů skrze Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

Pro naplnění tohoto záměru byla samotným Pánem Ježíšem vybrána
církev, jejíž hlavou je On sám a kterou tvoří jednotlivci, kteří se stali

křesťany přijetím odpuštění hříchů a vírou v Pána Ježíše Krista.
Trans World Radio je jen nástrojem církve Kristovy

a česká redakce TWR je součástí stejnojmenné celosvětové organizace.

✿

V České republice máme pracoviště v Brně; připravujeme rozhlasový
program pro stanici Rádio 7, kterou spoluvlastníme s naším slovenským 

partnerem. 
Tato stanice vysílá 24 hodin denně prostřednictvím satelitu, internetu,

kabelových rozvodů. Česká redakce odpovídá za českou část programu.
V malém rozsahu také připravujeme programy pro Radio Proglas.

✿

I vy můžete mít opravdový podíl na tomto způsobu
zvěstování evangelia a šíření biblické zvěsti.

Kontaktujte nás.

✿

Trans World Radio je registrováno u MV jako občanské sdružení
pod č. VSP/1-2207/90-R
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Modlitební klekátko

Čtu ráda žalmy. Zvlášť Žalm 116:12-14 
se mi líbí: „Jak se odvděčím Hospodi-
nu za všechno jeho dobrodiní vůči mně? 
Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospo-
dinovo jméno. Své sliby Hospodinu splním 
před veškerým jeho lidem.“ 
Pisatel tohoto krásného vyznání neměl 
zrovna šťastné období. Postihlo ho soužení 
a žal, omotaly ho provazy smrti, dolehla 
na něj tíseň podsvětí. Rozhodl se ale, že 
bude volat k Hospodinu a že bude vzývat 
Hospodinovo jméno.
Co uděláme my, když na nás dolehne souže-
ní? Když zrovna trpíme žalem? Takové dny 
přicházejí a neměli bychom jimi být zasko-
čeni. Přesto býváme. Nejsme totiž připraveni 
čelit těžkostem. Vyhýbáme se jim. Obchází-
me je. Děláme zkratky, jen abychom nemu-
seli ujít kus bolestné cesty. Kdo z nás se umí 
v takové chvíli zastavit a vyznat: Bože, jsem 
tady. Nerozumím a nevím, proč se to děje, 
ale jsem tady, abych vzýval/a Tvoje jméno.
V životě mě zaskočily dvě události. Manže-
lova nevěra a tatínkova smrt. Tak statečná 
jako žalmista jsem však nebyla. Místo vzý-
vání Hospodinova jména jsem přešla k ml-
čení. Nepozvedla jsem sice kalich hněvu 
(to jsem si nedovolila), ale ani kalich spásy. 
Pramálo mi v tom období záleželo na vlast-
ním životě. Chtěla jsem z tohoto světa ode-
jít a bylo mi jedno, co se se mnou stane. 
Bůh mi to však nevyčetl. On je dobrý.
Nyní se však modlívám často tuto modlit-
bu: „Drahý Pane Ježíši, dal jsi mi Ducha 

Milí bratři a  sestry z TWR a Rádia 7, 
využívám bratra Hančíka a  posílám 
vám malý dáreček ke zdárnému žití 
rádia. Nevím, jak dlouho ještě mne 
můj Pán a  Spasitel ponechá. Jsem 
v Jeho rukou a čekám na povolávací 
rozkaz. Zdravotně cítím, že pomalu, 
ale jistě bude konec. Moje pozemská 
pouť pomalu, ale jistě končí a  já se 
těším na setkání. Bible nám říká, aby-
chom byli připraveni. Jedno lituji, že 
Pán mě tak dlouho nechal nečinné-
ho (je to Jeho věc).
Malá připomínka: Ptám se jestli ne-
máte také housle, zahrát nám star-
ším sólovou hudbu. Hodilo by se to 
při Písničkách z archivu nebo ve ve-
černím programu. Asi jste zapomněli 
na zpěvník „zelený“. Jeden můj spo-
luvěřící mi říkal: „Co by na to říkal náš 
milý Pán na tu rockovou a další". Alois 

  Milá Lído, jsem vám vděčný 
za  vaše pořady, i  za  ten dnešní 
o ptáčníku, tedy o našem Pánu, který 
nás vytahuje z těch našich závislostí. 
Díky Jemu za  to! Milan.    Dobrý 
den, … využívám (příležitosti), abych 
vám konečně poděkovala za  vaše 
vysílání, a  to nejen svým jménem, 
ale i za svoji maminku, která vám ne-
může napsat osobně, protože jí její 
zdraví nedovoluje sednout si k počí-
tači. Denně za  vás děkuji Bohu, ale 
protože jinak mi chválení moc nejde, 
nevím, jak by měla taková pochvalná 
reakce vypadat. Moje maminka už 
léta nemůže „chodit mezi lidi“ (ani 
na bohoslužbu), a  tak poslech křes-
ťanského rádia je pro ni velkým du-
chovním povzbuzením. Jste oprav-
du moc skvělé rádio, a co jsem před 
necelými třemi roky objevila vaše 
satelitní vysílání, tak ani jiná rádia 
neposloucháme. Maryla.   Milí přá-
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svatého, aby mě nejen utěšoval, ale také 
napomínal. Jestli někdy opět budu čelit těž-
kostem, pomoz mi vzpomenout si na den, 
kdys mě zachránil. Pomoz mi být vděčná 
a pomoz mé nedověře.“
Nevím, jak se ve zlých dnech zachovám, 
ale dnes jsem rozhodnutá vzývat Hospo-
dinovo jméno. A tak se každé ráno budím 
s vděčností. Připomínám si den záchrany, 
připomínám si, že jsem díky Kristu unik-
la peklu a jednou se setkám tváří v tvář 
s Ním – a to je moje veliká naděje a radost.

•	Prosím, buďte s námi vděční za čas, ve kte-
rém ještě může být kázáno evangelium. 

•	Modlete se s námi, abychom byli stále 
pohotovější vydávat svědectví o naději 
a aby se rozšířila poslechovost Rádia 7. 

telé, ani nevíte, jakou jste mi udělali 
včera radost. Jsem teď doma po ope-
raci žil, a tak víc sedím. V poště byla 
nová „Anténa“, a  tak jsem se hned 
pustila do  čtení. Jsem vděčná Pánu 
Bohu za  vaší trpělivou, ochotnou 
a  vynalézavou práci. Na  konci byla 
křížovka – a  ta mě zvlášť potěšila 
a vedla ke vzpomínkám. Autorem ci-
tátu pro tajenku byl náš farář Jenda 
Nohavica. O  to s  větším zájmem 
jsem luštila, a  výsledek? „Ten, který 
poprvé promluvil při stvoření světa, 
má také slovo poslední.“ Toto si náš 
Jenda uvědomoval a  podle toho 
také žil až do konce, než si jej k sobě 
povolal ten, který měl poslední SLO-
VO. Jsme a byli jsme vděční za jeho 
příklad statečného života ve  zdraví 
i  v  nemoci. I  vám děkuji, že se 
i v dnešním rozbolavělém světě sna-

V únoru připravovali pracovníci TWR-CZ ve spolupráci s věřícími v Kutné Hoře terén pro záměr umístit 
zde malý VKV vysílač. Na snímku ukazuje bratr Papež uvažované pokrytí města rozhlasovým signá-
lem. Modlíme se za tento krok do „neznáma“.



5

Ještě jedna věc mě napadá, když čtu ty 
úvodní verše. Žasnu nad vaší obětavostí. 
Dáváte se Bohu i nám, i přesto, že se to-
lik mluví o krizi. Jste pro nás těmi, kteří plní 
Hospodinu své sliby, i když situace někte-
rých z vás nemusí být zrovna jednoduchá. 
Toho jsme si také vědomi. 

•	Děkujte s námi za ty, kteří Bohu otevřeli 
svá srdce i své peněženky, a i díky nim 
může TWR (a tedy i Rádio 7) stále v naší 
zemi existovat. 

•	Vyprošujte spolu s námi potřebné nové 
spolupracovníky (techniky, moderátory, 
autory a pomocníky v redakci), kterým 
skutečně leží zvěstování Dobré zprávy 
na srdci natolik, že budou mít v započaté 
službě i tolik potřebnou vytrvalost.

Děkujeme za vaši lásku, která je velmi 
praktická. Jsme za ni Pánu velice vděční. 
Díky ní totiž máme všechno, co potřebu-
jeme, a smíme naplňovat Jeho poslání.  
Máme vás rádi. 

V Kristu Jiřina Gina Markovová 

Hana Žíhová
(rozhovor vedla Lenka Malinová)

L: V následujícím rozhovoru představíme 
novou posilu v našem týmu Trans World 
Rádia. Jmenuje se Hana Žíhová. Hanko, 
když teď pracuješ v rádiu, posloucháš rá-
dio doma?

žíte lidem rozdávat pokoj a  naději. 
Pán Bůh ať vám ve  všem požehná. 
Růžena.    Srdečne vás pozdravu-
jem. Pred mnohými rokmi, po výbu-
chu Černobyľa, v  chorobnom stra-
chu o  zdravie počateho dietaťa, mi 
Pán jasne povedal: „Neboj sa, len 
ver!“ A  to, čo sa nedarilo ľuďom, sa 
podarilo Pánovi. Strach sa zázračne 
stratil a po niekoľkých mesiacoch sa 
mi narodili dvaja zdraví synovia. 
Bohu buď zato vďaka. Bohu buď 
vďaka aj za  vaše vysielanie. Jolana 
(reakce na pořad o strachu).   Děkuji 
za  všechny pořady, které vysíláte. 
Jsou pro mě povzbuzením i  napo-
menutím. Ráda na  ně upozorňuji. 
Též jsem ráda, že je možné poslou-
chat i  z  archivu. Děkuji též za  foto 
s vaším rozhlasovým týmem. Milada. 

 Milí přátelé, chci vám poděkovat 
za dvě milá překvapení, která jste mi 
připravili. První překvapení byl dopis 
s čokoládou za křížovku – měla jsem 
tu zrovna na  návštěvě malé vnučky 
(3, 6, 10 let), tak jsem se s nimi hned 
mohla rozdělit. Měly jsme z toho vel-
kou radost, nestává se často, aby při-
šla poštou čokoláda! Druhé překva-
pení byl teď dopis s magnetkou. To 
jsem tu zas měla na hlídání přes noc 
čtyřletého vnoučka. Když jsme ote-
vřeli dopis, byl nadšený, stále mag-
netku s  vašimi fotkami nosil, když 
jsme se šli mýt, lepil ji na futro dveří 
(máme kovové), dokonce s  ní i  spal 
a druhý den si ji bral ukázat do škol-
ky, no prostě radost nad radost. Tak-
že vás na ledničce nemám, ale bral si 
vás jako vzácnou cennost můj 
vnouček Kryštůfek domů. I  mě sa-
motnou to překvapilo, jak k  ní 
přilnul. Přitom máme magnetek se 
zvířátky, s  auty i  výjevy z  pohádek 
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H: Ano, když je možnost, tak TWR na Pro-
glasu. A jinak mám oblíbené rádio Petrov. 
A teď, co jsem tady, poslouchám Rádio 7 
celý den. Stala jsem se jeho fanouškem J
L: Prozradíš něco o sobě, o své rodině 
a o tom, co tě do Rádia 7 přivedlo?
H: Jsem z Brna, je mi 49 let, jsem vdaná 
a mám jednu dceru, které je 12 let. Vyrůsta-
la jsem ve věřící rodině. Rodiče, spíš tatínek, 
mě vedli k víře v Boha. V deseti letech jsem 
se rozhodla na dětském pobytu odevzdat 
své srdce Pánu Ježíši Kristu. Na ten den ni-
kdy nezapomenu. Slyšela jsem tehdy krás-
nou hudbu a ptala jsem se jedné tetičky, kde 
to hrají. Byli jsme na takové samotě a nikde 
nikdo nehrál. Odpověděla mi, že to se radu-
jí andělé v nebi. Už se to od té doby nikdy 
neopakovalo. Vyučila jsem se fotografkou, 
a mojí třídní učitelkou byla Marie Frydry- 

poměrně dost. Tak vám to píšu, 
abyste měli taky radost. Mějte se 
všichni moc hezky, přeji požehnané 
prožití adventu, radostné Vánoce 
a pokojný nový rok. Jarmila.   Váže-
ní pracovníci TWR, přijměte od  nás 
krásný pozdrav k  vánočním svát-
kům, ale i k novému roku. Vážíme si 
vaší služby pro velkou veřejnost, vy-
sílání TWR je jediná stanice, kterou si 
pouštíme. Víme, že je to náročná 
služba na čas  i na vlastní programy. 
Tím více si ceníme této možnosti sly-
šet křesťanské vysílání v  rozhlase, 
zvláště když v  nedávné minulosti 
tomu tak nebylo. Proto vám všem 
přejeme do nového roku 2012 mno-
ho fyzických a duševních sil, a co je 
ještě důležitější: duchovní posilu 
a zmocnění Duchem svatým pro pří-
ští rok. Ať vám Pán Bůh dává novou 
inspiraci k oslovení co největšího po-
čtu lidí dnešní doby, aby ještě mnozí 
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chová! Tehdy jsem netušila, že se s ní po lé-
tech setkám v TWR. Deset let jsem dělala 
práci fotografky, potom jsem pracovala 
ve zdravotnictví a odtud jsem šla na ma-
teřskou. Nemohla jsem se vrátit zpět, a tak 
jsem si udělala kurz na stříhání psů a začala 
malou živnost. Po několika letech jsem cítila, 
že se takto nemohu „živit“ až do důchodu. 
Měla jsem také potřebu být více užitečná. 
Modlila jsem se za to, ale odpověď dlou-
ho nepřicházela – až po několika letech. 
Do TWR jsem občas přišla pomoci na re-
cepci. Už tehdy jsem uvažovala o prá-
ci zde. Nebyl ale ten správný čas. Až se 
na mne jednou zeptala šéfredaktorka Kate-
řina Hodecová našeho ředitele. Vzpomněla 
si na mne a na to, že jsem do TWR chodila. 
Tak jsem přišla a jsem zde. A jsem ráda.
Modlila jsem se, abych mohla mít nějakou 
pevnou práci, při které bych mohla stříhat 
psy, což se mi po těch letech stalo koníč-
kem. A Pán Bůh tak překonal má veškerá 
očekávání.
L: Co je náplní tvé práce v TWR?
H: Mám na starosti takový provozní servis. 
Například obsazování moderátorských 
směn, posílání různých anoncí, jsem také 
k ruce řediteli a šéfredaktorce, starám se 
o ubytování hostů a čisté utěrky a ručníky, 
tabulky, hlášení atd., atd. J
L: Takže „holka pro všechno“…
H: Práce se mi líbí, je různorodá, a nikdy 
nevím, co mě ten den čeká.
L: Jsi v křesťanském rádiu a v křesťanském 
kolektivu. Co to pro tebe znamená? A co 
pro tebe znamená víra v Boha?

poznali moc Boží lásky a milosrden-
ství. Věříme, že Pán Bůh stojí za vámi 
svoji velkou autoritou a že Jeho po-
volání nezklamete. Modlíme se 
i za vaši službu a budeme i v příštím 
roce. Konvalinkovi.    Dobrý večer, 
práve som dopočúval Váš program, 
čo teraz bežal. Som programátor, ale 
musím povedať, že takto matematic-
ko-intelektuálne sa nerozprávam ani 
s  kolegami programátormi. Ak 
chcem niekedy prijať pravé pozna-
nie o Bohu, tak mi vyhovuje sadnúť 
si medzi deti a počúvať program pre 
deti – je to také jednoduché a jasné, 
ale vy to celé komplikujete, mám do-
jem. Možno ste oslovili tým intelek-
tuálnym spôsobom pár percent po-
slucháčov, ale ten program sa mohol 
aspoň pomenovať ako intelektuálna 
diskusia. Fakt som mal chuť prepnúť 
program kvôli pár metaforám. To ste 
vážne také intelektuálne / inteligent-
né? Ja trénujem svoj mozog 8–12 
hodín denne rôznymi funkciami 
a vzorcami, ale toto je aj na mňa tu-
ším dosť – a celkovo do rádia mi to 
nejako nesedí J, ... ale tak vravím len 
svoj názor. Prajem vám a celému rá-
diu, aby ste z  toho mailu prijali len 
dobré a  nenechali sa meniť, ak ste 
naozaj robili dobre – ale ak áno, tak 
naozaj nechápem prečo. J Maťo. 

  Milá Zuzano a  Jakube! Moc vám 
chci poděkovat za  pěkné vysílání, 
vždyť dnes můžeme slavit příchod 
našeho Spasitele. Ale je dobře, že 
taky se můžeme radovat z toho, že je 
živý Pán. Tak přeji i vám požehnané 
Vánoce, provoněné Boží láskou, 
a  do  nového roku hojnost Božího 
požehnání. Milan (ohlas na  vysílání 
na Štědrý den).   Milí přátelé, prosím 
o poděkování Lídě Hojkové za dneš-
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H: Cítím, že jsem na pravém místě a jsem 
kolečkem v soukolí týmu. Hodně mě to na-
plňuje pocitem, že si mě Pán Bůh může 
použít při šíření evangelia. Víra v Boha je 
pro mne velmi důležitá. Vím, že můj život 
je v Jeho rukou. Bez Něj bych nemohla 
ráno ani vstát. Je se mnou stále, ve všem, 
čím v životě procházím. Řeším s Ním všech-
no a vím, že se na Něj můžu stoprocentně 
spolehnout. Proto jsem ráda, že mám nyní 
i zaměstnání, kde Mu mohu sloužit. Předtím 
jsem nebyla tak spokojená.
L: Co na to říká tvoje rodina?
H: Mám manžela a dceru, manžel je za-
tím nevěřící. Oba jsou rádi, že tady pra-
cuji, a můj muž říká, že jsem mezi svými. 
A já věřím, že to bude mít užitek i pro něj. 
Na druhou stranu byli manžel i dcera dlou-
há léta zvyklí na každodenní vyvařování, 
péči a moji přítomnost doma… Což se 
změnilo. A manžel se odvážně pustil do ku-
chařského řemesla a mimo rybaření má 
teď nové hobby: mezinárodní kuchyni. Už 
má vyzkoušené stovky receptů z internetu 
a náš ředitel v TWR, taky kuchař amatér, 
v něm má konkurenta a už se prý začíná 
bát… J. Dcera se učí samostatnosti – což 
jí také svědčí.

ní zamyšlení v  Tiché poště. Ve  vší 
„sladkosti“, kterou jsem kolem sebe 
vnímala, to bylo slovo právě pro mě: 
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil 
činy ďáblovy. Použila jsem ho 
i na svoji PF. Stálou radost z narození 
Vykupitele přeje Jarmila.    To je 
milé, moc děkuji! Pro mě Plzeň zna-
menala velkou školu (jak moderovat 
se žlučníkovým záchvatem, krvácejí-
cím nosem, hostem, který toho moc 
nenamluví, se ztrátou vlastního hla-
su...), zejména s tím, jak se hbitě vy-
pořádat s  průšvihy, které život roz-
hlasáka přináší. A  za  prima 
posluchače. Nakonec díky jednomu 
jsem se stal včelařem. Něco se z těch 
pořadů fakt povedlo, dost toho nej-
spíš i ne. Ale byl to skvělý čas, za kte-
rý jsem vám vděčný! Plzeň pro mě 
zůstane spojená s bezvadnými lidmi 
(Schneeberger, Bárta, Hošek, Ká-
brt...) a  mnohými dobrodružstvími, 
která jsem zažil cestou-necestou 
(auto, co nechtělo jet, závěje na stře-
še garáže na  Ruzyni, zapomenutý 
scénář, bouračka před Plzní, která 
nás skoro nepustila do  vysílání...). 
Přeji TWR pro rok 2012 hojnost Boží-
ho požehnání, vytrvalé spolupracov-
níky, věrné posluchače a také dosta-
tek prostředků. Petr P. (reakce na naše 
poděkování moderátorům z plzeňské-
ho týmu TWR).   Dobrý den, nejdří-
ve bych vám chtěl poděkovat za prá-

ci a světlo, které šíříte 
do ČR – jedné z nej-
bezbožnější země 
v Evropě. Je smutné, 
že země, která díky 
např. Moravským 
bratřím kdysi patřila 
k  exportérům evan-
gelia do  celého svě-
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Jarní zahrádkaření

Po kruté zimě přišlo rychlé jaro. Katka pro-
vedla jarní sestřih růží před domem a muse-
la odstranit i zmrzlé výhonky. Ne všechny 
přežily. Ale šanci měly. 
Docela obyčejná, rutinní práce – každý 
rok to děláme a každý rok se pak těšíme 
z krásných růží pod okny. A také docela 
podobný příběh jako ten starý evangelijní, 
kdy Matouš ve svém obraze zachytil zástu-
py naslouchající Pánu Ježíši: „Vyšel rozsé-
vač rozsívat. Když rozsíval, padla některá 
zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali 
je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde ne-
měla dost země, a hned vzešla, protože ne-
byla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, 
spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. 
Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udu-
silo je. A jiná zrna padla do dobré země 
a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát 
a jiné třicet.“
Jarní zahrádkaření na záhoncích má ana-
logii v práci evangelisty. Stejně tak obraz 
z Matoušova evangelia. Kolika lidem jsme 
evangelium nabídli a kolik jich odmítlo! 
Rozhlasová misijní práce, stejně tak jako 
rozhlasová podpora biblického učení je 
takové „rizikové zahrádkaření“. Ekonomi-
ka a účinnost? Podnikatel by prokalkuloval 
a přesměroval svoje aktivity na výnosnější 
„restauraci“. Pán Bůh říká něco jiného: Zisk 
není vaše starost, práce je zaplacena, od-
měněna a její užitek vidím já. To je stručná 
parafráze biblické výzvy k nesení evange-
lia. Víme to, a stejně v nás stále hlodá, zda 

ta, upadla tak hluboko do duchovní 
tmy. Vaše práce je velmi potřebná 
a  věřím, že i  hojně ceněná u  Boha, 
který pro toho, kdo podá v Jeho jmé-
nu byť jen sklenici vody, má připra-
venou odměnu. Je potřeba tuto po-
myslnou sklenici vody nechat 
proudit na suchopár, který je všude 
kolem nás. Je proto škoda, že zde 
není žádný archiv, který by obsaho-
val kompletní vysílání, alespoň jsem 
jej nikde na  internetu nenašel. Váš 
současný archiv obsahuje příspěvky 
zpětně za cca dva měsíce a na strán-
kách Českého rozhlasu Plzeň jsem 
našel pouze nějaké fragmenty toho, 
co hledám. Tomáš.   Děkuju, že na-
zýváte věci takové, jaké jsou.To není 
negace, ale pravda. A bez ní se nedá 
žít svobodně a moudře. V této době 
se musí člověk bránit vnějšku více 
a více. SMS, anonym.   Milí pracov-
níci R7, přijměte přání hojnosti Boží-
ho požehnání pro celý tento rok, ať 
je Pán s  vámi každičký krok! Jsme 
s  manželem vašimi denními poslu-
chači a jsme vděčni, že můžeme po-
slouchat dobré zprávy a stále se ne-
chat vyučovat v Boží škole. Zdravím 
vás, Pán s vámi. Irena.   Posílám sr-
dečný pozdrav pracovníkům TWR: 
Dnešní Myšlenka na  den je mimo-
řádně krásná. Upřímný dík autorce – 
je možné zjistit její jméno? SMS, ano-
nym.   Dobrý den, prosím o zaslání 
aspoň 3 ks složenek, abych mohla 
přispět na  váš provoz. Vážím si vaší 
činnosti a ráda vás poslouchám. Dě-
kuji a  vyprošuji vám hodně Božího 
požehnání. Marie.    Dobrý den, 
mrzí mě, že nemám dostatek prosto-
ru, abych vysvětlil to, co bych chtěl. 
Nejsem ochoten a nepřijmu to, aby 
mne myšlení vyučoval obchodník, 
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pracujeme dobře, efektivně a stejně se po-
řád otáčíme do brázdy, zda tam není vidět, 
jak zaseté slovo klíčí. Co bude dál? 
Lidským, podnikatelským okem viděno, je 
to málo radostné. Ale Bible povzbuzuje: 
„Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shro-
mažďuje úrodu k věčnému životu, aby se 
společně radovali rozsévač i žnec. Přitom 
je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý 
žne.“ (Jan 4:36). Koho tedy poslechnout? 
Pravidla podnikatelská, nebo biblická? 
Jdou proti sobě. Rozséváme – nesklízíme. 
Naopak naše rozhlasové krédo je, aby cír-
kev rostla a sklízela ovoce. A tak se raduje-
me – povzbuzeni biblickou pravdou. A ne-
jen touto – jsou další výroky Písma svatého 
jako například: „Hlásej slovo Boží, ať při-
jdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, 
napomínej v trpělivém vyučování. Neboť 

katolík nebo žena. Nechám se raději 
vyučovat Božím slovem a  Duchem 
svatým. Tuto relaci určitě do  konce 
nedoposlouchám. Marek (reakce 
na pořad Na sobotní frekvenci Progla-
su).   Vážení přátelé, patřím ke ka-
tolickým posluchačům Radia Pro-
glas, ale ráda poslouchám vaše 
pořady Na  sobotní frekvenci Pro-
glasu, protože tam bývají upřímná 
svědectví lidí o  jejich životních pá-
dech a hledání Boha, a právě takové 
výpovědi jsou velmi cenné a mohou 
nám pomoci i v našich životech. Je-
den z těchto příběhů jsem dokonce 
použila ve  škole, když jsem chtěla 
žáky varovat před nebezpečím sekt 
a  různých esoterických nesmyslů, 
které se na  nás valí ze sdělovacích 
prostředků. Byl to příběh ženy, která 
se z  čisté zvědavosti dala na  zkou-
mání astrologie a  odtud se dostala 
až k okultním vědám a nebezpečí si 
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přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé uče-
ní, a podle svých choutek si seženou učite-
le, kteří by vyhověli jejich přáním." (2. Tim 
4:2). A to už není povzbuzení, to je příkaz. 
Apoštol Pavel pochopil, že Bůh po nás ne-
chce, abychom získávali posluchače, ale 
učedníky, že Bůh po nás nechce, abychom 
bavili lidi, ale abychom mluvili o Bohu 
a předávali svou osobní víru. Je to těžké, 
a mnohým posluchačům až nepříjemné. 
Mnozí křesťané se radují, že je Boží slovo 
a evangelium vysíláno… možná i proto, 
že sami nemají tolik příležitostí mluvit s lid-
mi a sdílet svoji víru, anebo se jim nedaří 
sebrat na to odvahu. To je jedna strana 
mince. Druhá strana mince je náš strach, 
zda takovéto usvědčující slovo bude někdo 
poslouchat. Ale Bůh nám takové otázky ne-
pokládá. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod 
či nevhod!
Lehce se to říká, hůře praktikuje. Píšeme to 
proto, že jeden střípek přišel až ze zaoce-
ánských kuloárů – a souvisí s tímto přemýš-
lením. 
Mezinárodní celosvětová federace křes-
ťanských vysílatelů vyznamenala ředitele 
TWR-Rumunsko. Důvodem bylo ohromné 
probuzení romské komunity v Rumunsku. 
Skrze romské vysílání TWR se v Rumunsku 
obrátilo veliké množství Romů a bylo zalo-
ženo mnoho romských sborů. 
Ale to bylo v Rumunsko. Proč něco tako-
vého neproběhlo u nás? V TWR-CZ jsme 
rovněž romské pořady připravovali a vysí-
lali. Dokonce jsme v roce 2000 vyhověli 
romské křesťanské kapele a natočili romské 

uvědomila až tehdy, když pocítila, že 
ohrožuje i svého manžela a děti. Bylo 
to už dávno, ale stále si pamatuji, jak 
se rozhodli s manželem zachránit se 
z  temnoty, která je obestírala, jak 
na  zahradě spálili všechny knihy 
a  obrazy, které měly s  esoterismem 
něco společného, jak hledali a nako-
nec našli záchranu v  církvi. Takové 
pořady jsou cenné a za ně vám patří 
díky. Eva.   Dobrý den. Nevím, jestli 
se mohu řadit do  kategorie stálých 
posluchačů, ale pokud to jde, tak vás 
poslouchám. Snažím se zapamato-
vat si co nejvíc z vašich pořadů, úvah 
i  praktických rad do  života a  rodin-
ného soužití. Máme tři děti (13, 19, 
21). Jsou poslušné nejen rodičů, ale 
především Pána Boha. Jednou jsem 
jim něco říkal „do života“. Chvíli po-
slouchali, dívali se na  mě a  pak ně-
kdo se šibalským úsměvem řekl: 
„Tati, moc posloucháš TWR!“ A  bylo 
po  přednášce. Tak jsme se pořádně 
zasmáli... Přeju vám požehnání 
a hodně sil do další rozhlasové prá-
ce. Pavel.   Dobrý deň. Minulý štvr-
tok som nad ránom počúval vašu 
reláciu, ktorá bola ako vystrihnutá 
z  1. Korinťanom 12. Za  takmer dve 
tisíc rokov sa pre mnohých nič ne-
zmenilo. Kto sa cíti ako oko, odsud-
zuje tých, čo sú nohou a naopak. Keď 
som zistil v archíve, že relácia sa volá 
Satan, viac už ani nie je čo dodať. Ne-
chcem kritizovať autorove argumen-
ty. Mnohé boli múdre. Až na nejaké 
dve-tri menšie výnimky. Len sa 
z  nich urobil záver, ktorý stál práve 
hlavne na  jednej výnimke. Najväč-
šou chybou však bolo, že chýbala 
ľudskosť a  láska. Zaujal ma argu-
ment:  „Vo väčšine prípadov ľudia nie 
sú uzdravení, či oslobodení.“ A tu je 
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hudební album Vaš Tuke. Kapela měla vel-
ké cíle a velké vize. Natočení bylo dokon-
ce podpořeno z evropských prostředků… 
a mohli bychom pokračovat, co to dalo 
práce – a skončilo to fiaskem. Kapela zů-
stala dlužna, dotace jsme museli složitě 
vykazovat a bylo s tím více práce než zís-
kaných prostředků. Dokonce ani hudební 
nosiče si nerozebrali… leží nám tady skla-
dem ladem ještě veliká zásoba starých na-
hrávek. Co s nimi? Nic – vyhodit. V Česku 
dělat něco pro Romy rozhlasem nemá asi 
žádnou cenu.
Tak končí příběh naší snahy o evangelizaci 
Romů skrze rozhlas. Naše snaha skonči-
la – ale Bůh nám dal po plném tuctu let 
nahlédnout do svojí režijní místnosti. Do Ru-
munska byla řediteli TWR odvezeno naším 
přítelem jedno (slovy JEDEN KUS) cédéč-
ko s nahrávkou romské kapely Vaš Tuke. 
A pak ještě pár pořadů, které byly původ-
ně určeny pro Romy v Čechách. A tak za-
čalo veliké probuzení v Rumunsku… pak už 
to byla rumunská „řetězová reakce“. Tak 
už víme, proč jsme ten zkrachovalý projekt 
v hudebním studiu v Brně realizovali. Bůh 
si ho použil a měl svůj plán. Na nás bylo 
„jen“ to natočit. Toto je přesvědčení české 
redakce Rádia 7.

Na křesťanské vlně Plzně

Těsně před koncem roku 2011 jsme si jeli 
do Českého rozhlasu Plzeň pro konečný 
verdikt: Pořad zrušen. 

problém. Tá menšina nie je číslo, ako 
autor predkladá. Sú to kupodivu ľu-
dia. Naozajstní živí ľudia, ktorí pred-
tým trpeli a teraz už nie. Som zveda-
vý, či si ich zavolá na  koberček a... 
A ďalej sa to začne podobať na scé-
nu s  uzdraveným slepým a  farizej-
mi... Autor má pravdu, že Ducha svä-
tého netreba hľadať, kde nie je. Ale 
chybou je aj nehľadať Ho tam, kde je. 
Biblia učí, že veriacich budú sprevád-
zať znamenia: „démonov budú vyhá-
ňať...“. Peter (reakce na Kompas o sata-
novi).    Dobrý deň! Práve som 
počula, ako povzbudzujete ľudí ku 
vďačnosti, aj keď je vonku škaredé 
počasie. Tu u  nás – v  Košiciach 
na  Slovensku – je nádherne! Pripo-
mína mi to, že môže byť v živote ho-
cijako – dobre aj zle – no Boh je STÁ-
LE dobrý, láskavý, rád odpúšťa, je 
starostlivý a  trpezlivý. Je verný vo 
výchove, napomínaní a  potešovaní 
J. Nemusí sa nám zdať, že je 
s nami – možno už dlhšie nám v ži-
vote „prší“, ale nad mrakmi je stále 
SLNKO J Božej dobroty. Ak Ho milu-
jeme, všetko spolu nám pôsobí 
na  dobré! Števka.    Dobrý den, 
mám těžce nemocnou maminku 
(která už roky trpí nepředstavitelný-
mi bolestmi), nedávno pro ni (vlast-
ně i  pro mě) bylo velkou zkouškou 
víry setkání s  paní, která je typem 
radostné křesťanky a  která je pře-
svědčena, že Bůh všechny uzdraví, 
a  koho neuzdraví, ten není spasen 
(asi jako Jobovi přátelé). Asi po  tře-
tím setkání s  touto jinak sympatic-
kou paní maminka z toho byla úplně 
ve stresu a opravdu začala pochybo-
vat o svém spasení. A teď asi nebudu 
psát na  hlavní téma, protože mojí 
mamince Bůh odpověděl, ujistil ji, že 
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nemá důvod pochybovat o spasení, 
přesto, že ji neuzdraví. Já mám ně-
kdy pocit, že Bůh spíš uzdraví něko-
ho, kdo má slabou víru – i když je to 
hrozně těžké přijmout, že někdo je 
asi větším svědectvím pro jiné lidi 
tím, že věří, přestože hrozně trpí. To 
samozřejmě neznamená, že se ne-
modlím i  za  to, aby Bůh maminku 
uzdravil, a je to těžké říct Bohu „Buď 
vůle Tvá“. Maryla (ohlas na Tematic-
kou sobotu nazvanou Musíme vždy 
všechno chápat?).    Dobrý den, je 
výborné, že i  R7 využívá nových 
možností pro vysílání. Pravidelně 
doma posloucháme přes satelit. 
I moje maminka (83), které jsem ho 
také instaloval. V zaměstnání (pokud 
mi to okolnosti dovolí) pak poslou-
chám přes internet. Musím ocenit 
kvalitu vysílání. Zůstaly mi ale vzpo-
mínky na  KV a  pásmo 39, 41, 49 m, 
kde se nám vysílání ztrácelo a  bylo 
rušeno. Ale fungovalo to!! Výhodou 
bylo, že toto i jiné vysílání na KV šlo 
přijímat i na vojenských vysílačkách 
po  dobu ZVS (vojny). A  já osobně 
jsem z  toho měl užitek. Nová doba, 
nové možnosti a nově oslovení lidé... 
Zdravím do  rádia. Pavel.    Halelu-
ja!!! Práve počúvam vašu reláciu 
o tom, či môžu byť Božie deti posad-
nuté démonmi svojich predkov. Je 
zvláštne, že ešte nikdy som o tomto 
nepočula kázeň, či vyučovanie a  aj 
tak s  tým, čo je teraz hovorené, vo 
svojom srdci, ale ponajprv na zákla-
de môjho poznania Božieho slova 
bytostne SÚHLASÍM!!! Ach, aké je to 
úžasné, keď poznávame Boha v „ma-
lých veciach bežného života“ a popri 
tom nám Jeho Duch, ten Duch, ktorý 
nám pripomína všetko, čo náš milo-
vaný Pán Ježiš hovoril, Ten, ktorý 

Na vysvětlenou je třeba dodat, že Český 
rozhlas byl centrálním rozhodnutím z Pra-
hy nucen změnit svoje vysílací schéma a re-
gionálním pracovištím sebral vysílací čas. 
Díky tomuto okleštění redukoval své vysíla-
cí schéma i Český rozhlas Plzeň a s redukcí 
se svezl i pořad Na  křesťanské  vlně 
Plzně. Tento pořad byl vysílán, myslím, 
3x v týdnu, z toho jen sobotní vydání při-
pravovala česká redakce TWR. Na ČRo 
Plzeň si jeden z nich ponechali, ale nikoliv 
ten náš. Náš první spolupracovník na tom-
to projektu (Petr Vaďura) se při spolupráci 
s  námi vypracoval až na placeného spo-
lupracovníka ČRo, čímž jsme ho vlastně 
ztratili, a už nebyl nikdo místní, kdo by 
za nás intervenoval. Zdálky, z Brna, to jde 
těžko a je pochopitelné, že košile je bližší 
než kabát. Proto příprava jedné křesťanské 
vlny v Plzni zůstala na místních spolupra-
covnících. Kdo za její přípravou dnes stojí, 
jsme nezjišťovali. Vedení Českého rozhlasu 
v Plzni jsme nabídli, že pokud by byl zájem 
a přivítalo by naši spolupráci, jsme kdyko-
liv připraveni. 
Kdo si pamatuje historii naší spolupráce 
s ČRo Plzeň, tak asi ví, že název pořadu 
jsme kdysi dávno přijali od pana Prokopce, 
který v Plzni s křesťanskými pořady začínal 
jako nadšený amatér. Novou kvalitu pořadu 
a formu magazínu s rozhovory s hosty jsme 
postupně propracovali v Brně, vtáhli do spo-
lupráce Petra Vaďuru, který tehdy v rozhla-
sové branži pod našim vedením začínal. 
V každém případě to však byla neuvěřitel-
ná zkušenost a otevřený prostor od Pána 
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nám oživuje Písmo – podstatu napí-
sanej litery – nás a  vlastne aj mňa 
osobne v tejto veci vyučil. Som šťast-
ná, že môžem povedať, že ešte aj 
verše z  Písma, ktoré boli uvedené 
ako podklad, mi Pán vysvetlil ROV-
NAKO. Viem, že Duch je len jeden, 
ale počas mojich rokov života s  Pá-
nom som sa už stretla so všeličím… 
Vďaka za  povzbudenie, bratia a  se-
stričky! Vďaka!!! Má to pre mňa ne-
skutočne veľkú hodnotu! Stefanie 
(ohlas na pořad Kompas, O satanovi). 

 Dobrý večer, jsem šťastná, že vás 
poslouchám, a přála bych to mnoha 
svým blízkým a známým. Přála bych 
jim, aby poznali to, co mi přináší 
vztah k  Pánu Ježíši Kristu. Prožívám 
docela těžké osobní období a  útě-
chu dostávám od svých dětí a man-
žela, kteří mě ubezpečují, že nejsem 
na  všechno sama, že se můžu spo-
lehnout na Boha. Spíš mi pomáhá to, 
co vidím, jak Bůh jedná v jejich živo-
tech, jak se oni spoléhají na  Boha, 
a to mi dodává sílu jít dál. Máme tři 
studující děti a nejstarší dcera studu-
je v  Bruselu hudbu a  spoustu zná-
mých se nás ptá: Jak je to možný? Jak 
se tam dostala? Jak to zvládáte? Jak 
to financujete? Jak unesete odlouče-
ní? Jak.. Jak...?“ A  já odpovídám: „To 
ne my, ale Bůh to vše dělá za  nás 
a pro nás.“ A to je částečná odpověď 
na otázky, které nám dávají lidé ko-
lem nás. To je naše Jan 3,16. S velkou 
bázní a vděčností v srdci Pánu Bohu 
vám píšu tyto řádky a  jsem ráda, že 
se nás lidé ptají a že jim mám co od-
povědět. Jana (ohlas na pořad Kudy 
kam: Evangelium pro Čechy – Mission 
Impossible?).    Milí přátelé z  TWR, 
děkuji vám za  další číslo časopisu 
Anténa. Vždy mě moc potěší a  po-

Boha pro šíření biblické zvěsti. Sami si kla-
deme za vinu, že jsme mnohdy nedokázali 
biblické poselství šířit s větší intenzitou. Ale 
Bůh je mocný a věříme, že jednou těch asi 
15 let našich pořadů na Plzni zúročí ke své 
slávě. To je naše naděje a přání. 
Další mimořádnou zkušeností bylo i to, 
že se během dané doby nechala pozvat 
ke spolupráci nemalá skupina věřících 
sester a bratří, kteří se nebáli usednout 
za mikrofon, a počáteční strach, nervozitu 
a velikou nejistotu překonala touha využít 
možnosti vysílat biblické poselství rozhla-
sem. Jako bychom slyšeli jejich statečné 
„Když ne my, tak kdo – kamení?“
Všem patří velké poděkování. 

D ř í ve  n e ž  ve  s vé 

p r á c i  ř e k n e š , 

ž e  j s i  v ě ř í c í , 

p r a c u j , 

j a k  n e j l é p e 

u m í š .
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Ekonomická bilance roku 2011

Děkujeme!

Rok 2011 byl už čtvrtým v řadě s vyrovnaným rozpočtem. Na vysvětlenou je 
třeba dodat, že schválený rozpočet potřeb TWR-CZ je asi o necelé 2 miliony 
vyšší než následná realita. V praxi to znamená, že něco musíme „šidit“. Chy-
bí nám peníze na mzdy, na obnovu techniky, na údržbu domu – tyto výdaje 
nezvyšujeme nebo necháváme techniku a budovu chátrat víc, než je zdrávo. 
Toto finanční omezení nemá vliv na kvalitu práce a rozsah vysílání. Prioritou 
naší služby je vysílání Božího slova – evangelia. Čím to, že tedy čtvrtým rokem 
máme vyrovnaný rozpočet? Jak bylo uvedeno, schválený výdajový rozpočet je 
jedna věc a skutečné příjmy jsou věc druhá. Jinými slovy: finanční prostředky 
vynakládáme na to nejnutnější a tyto výdaje byly už čtvrtým rokem kryty vašimi 
dary. Radost z toho máme obrovskou, protože prakticky celý rok jsme ve ztrátě, 
kdy výdaje kryjeme z rezervního fondu, a na konci roku (vždy až 30. nebo 31. 
prosince) vaše dary vyrovnají výdaje. A to je pro nás „neuvěřitelná“ skutečnost. 
Představte si, že ještě v polovině prosince nám chybí například 850 tisíc korun… 
Přiznáváme, že v tomto období každý den (i několikrát) sledujeme přicházející 
dary a sečítáme. Když se pak pár hodin před koncem roku dary srovnají s vý-
daji, je to radost obrovská!!! Sláva Pánu a Halelujah zní chodbami naší budovy. 
K tomu není moc co dodávat, než ono veliké

Děkujeme!

Ekonomický přehled roku 2011
Na našich internetových stránkách je v rubrice Ekonomika grafický přehled pří-
jmů a výdajů v podobě teploměrů a grafů. Pro srovnání ekonomiky let 2007 až 
2011 jsou na uvedených internetových stránkách v grafické podobě tyto údaje:

2007 2008 2009 2010 2011
Příjmy 4 212 tis. 4 874 tis. 4 613 tis. 4 516 tis. 4 304 tis.
Výdaje 4 670 tis. 4 508 tis. 4 456 tis. 4 495 tis. 4 259 tis.
Rozdíl - 458 tis. + 366 tis. + 157 tis. + 79 tis. + 45 tis.
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Z tabulky jsou patrné tyto skutečnosti:
a) Rok 2007 byl ztrátový, další roky ne – to je dobrá zpráva.
b) Od roku 2008 klesají celkové příjmy – to je špatná zpráva.
c) Od roku 2008 se snižuje příjmový rozdíl – to je špatná zpráva.
d) Bůh má vše po kontrolou – to je dobrá zpráva.

Od roku 2006 vysíláme nepřetržitě na Rádiu 7, což zvýšilo náklady proti před-
chozím létům zásadním způsobem. Má to smysl? Odpovídá jeden vzkaz 
za všechny: Ahoj rádio, jsem doma na neschopence a můžu říct, 
že ať je to jakýkoli program, jsem díky tobě v kontaktu s Bohem 
a ten úžasně proměňuje moje myšlení. Žehnám vám všem v re-
dakci, kéž stále více všichni poznáváme stále víc Ježíše a On se 
tak může stále více šířit do světa. Nezanikněte! Slyšet čisté slovo 
je potřeba! (JH)

Finanční orientační přehled 2011:
Výdaje: tis. Kč:

údržba aut 5
počítačové programy 12
drobné přístroje 23
spotřební materiál (papíry, baterie, tonery, čisticí a prací 
potřeby, hygienické potřeby, odborné publikace, média pro 
archivaci, nářadí, součástky…)

62

energie (voda, plyn, elektřina…) 190
údržba nemovitosti 41
pohonné hmoty do aut 66
cestovné, jízdné, stravné 28
občerstvení pro hosty atd. 27
poštovné 72
telefonní poplatky 42
internet 194
personální výdaje (zákonné pojištění, mzdy, honoráře exter-
nistům, sociální a zdravotní pojištění, ostatní zákonné poplatky 
a odvody)

2 959

Anténa, knihy, tisk, kazety, CD 109
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bankovní a jiné poplatky (popelnice, kurzové ztráty, 
poplatky do TWR-E)

64

provoz Rádia 7 (technické poplatky) 344
ostatní 21
CELKEM VÝDAJE 4 259

Příjmy:
dary z České republiky 3 489
ze zahraničí (dary, dotace na Světem Bible) 716
ostatní příjmy (příjmy ze služeb hudebního studia, úroky, 
kurzové rozdíly)

99

PŘÍJMY CELKEM 4 304

V roce letošním (2012) plánujeme nutnou výměnu základní techniky pro vysílá-
ní. Po 8 letech nepřetržitého provozu už selhává. Představte si, že byste doma 
nechali zapnutý vysavač celý rok, dva, tři… osm. To je dlouhý čas a obměna 
je nutná. Už jsme podnikli některé kroky a během dubna by vysílací pracoviště 
mělo být nahrazeno novým. (Z laického pohledu se nezmění vůbec nic, protože 
laický pohled opravdu nic neuvidí… je to pár schovaných součástek, zato ale 
hodně důležitých a tudíž hodně drahých.) Tato operace bude stát kolem jedno-
ho sta tisíce korun. 

PŠTROS

Princové náramně si věří, 
když jejich čepice i lesklé přilbice
zdobí pštrosí peří.

Každá druhá princezna
s pštrosím pérem za kloboukem
připadá si líbezná.

Ten, kdo v Pána Boha věří,
nechlubí se cizím peřím,
ani kdyby bylo pštrosí,
raděj svoje šaty nosí.

Na pštrosovi místo peří
obdivuje odvahu
postavit se nebezpečí,
hodit strachy za hlavu.

(z dětského pořadu Kormidlo – vysíláme v neděli 12:30, autor: Petra Eliášová)
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Větší „operací“ by měla být obnova fasády budovy – ale pokud nebudou pro-
středky nebo jiný způsob pomoci, investovat do budovy nebudeme. Na letošní 
léto je přislíbena pomoc mladých amerických křesťanů, kteří jsou ochotni přijet, 
pracovat a možná i zaplatit materiál. Necháme se překvapit, jak to dopadne. 
Autopark, čítající jedno auto dvacetileté a jedno desetileté, by také zasloužil 
pozornost. Dvacetileté auto už nepouštíme na delší cesty a nevíme, zda ještě 
projde technickou kontrolou. Desetiletý Citroen je ještě přiměřeně zachovalý.
Průměrná mzda v TWR už nedosahuje ani poloviny průměrné mzdy v ČR. 

Jak poslat dar

Tento zpravodaj není určen široké veřejnosti, ale především okruhu našich přátel 
a těch, kterým rozhlasová misie leží na srdci a kteří ji také podporují. Nejsou to 
stále stejní lidé a občas je třeba základní informace o možnosti podpořit českou 
rozhlasovou misii opakovat. Jsme si vědomi, že je to jedině Bůh, který povzbudí 
srdce člověka k dávání tak, aby dával rád a z přesvědčení, a za takové dárce 
jsme vděční! I když mezi dárci a obsahem vysílání neexistuje ekonomická vaz-
ba, existuje mnohem silnější vazba vnitřní, vazba Božího Ducha, kdy je znát, že 
peníze darované s přesvědčením o důležitosti evangelia a šíření biblické zvěsti 
také daleko více zavazují k opravdovosti ve vysílání. Každý jiný grant nebo do-
tace sleduje především své cíle. Kolektivu TWR-CZ jde v první řadě o Boží záměr 
ničím neomezovaný a nepřizpůsobovaný k vlastnímu obrazu. TWR-CZ je jednou 
z mála organizací, kde také každý dárce může využití svého daru kdykoliv kon-
trolovat. Naše práce je denně slyšet!
Každé opakování níže uvedených informací také obsahuje aktualizované údaje. 

VÝDAJE

PŘÍJM
Y
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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, chcete-li podle svých možností a podle svého 
rozhodnutí poslat dar občas a v různé finanční výši. Tento způsob je dobře vyu-
žitelný 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 hoto-
vost 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 převo-
du na Slovensku platí běžný domácí tarif, z ostatního 
zahraničí jde o mezinárodní převod) Tatra banka Bra-
tislava 

 IBAN kód: SK05 1100 0000 0026 2301 0976
 BIC kód (SWIFT): TATRSKBX
variabilní symbol (nutno vyplnit): vaše osobní evidenční číslo s případným 

dalším rozlišením (viz níže)
10 znaků podle uvedeného rozpisu – pokud číslo neznáte nebo nemáte, 

obdržíte ho na vyžádání v naší redakci. 
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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

Žít  křesťanským život em nejde. 

Proč? 
Hledej odpověď a napiš. 

Nejlepší odpovědi zveřejníme a odměníme.

Poznámka 
Pokud se rozhodnete použít poštovní poukázku typu A, nejlépe uděláte, použije-
te-li složenku, která je od nás předtištěná. Nemáte-li tuto složenku, případně jich 
potřebujete více, rádi vám je zašleme. 
Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí tvořené 
třemi nulami, jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ obecně. Někteří dárci však pod-
porují 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 troj-
číslím, které vepíšete do další kolonky – S. symbol (specifický sym-
bol). 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).
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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 va-
ším osobním číslem + dvě nuly (+ třímístný kód). Vyplňujete jej v nepředtiště-
ných složenkách, případně u příkazů k bankovnímu převodu.

Vaše osobní evidenční číslo XXXXX00XXX trojmístný kód – určení 
použití daru

- - - - - - - 000 ... obecný dar pro podporu služby TWR-CZ
- - - - - - - 100 … mzdový fond TWR-CZ
- - - - - - - 101 ... podpora Kateřiny Hodecové
- - - - - - - 102 ... podpora Vlastimila Kolegara
- - - - - - - 106 ... podpora Aleše Bartoška
- - - - - - - 107 ... podpora Jitky Hovořákové
- - - - - - - 109 ... podpora Daniela Zemana
- - - - - - - 116 ... podpora Jiřiny Markovové
- - - - - - - 118 ... podpora Lenky Malinové
- - - - - - - 119 ... podpora Petry Eliášové
- - - - - - - 121 ... podpora Lucie Endlicherové
- - - - - - - 124 … podpora Lídy Hojkové
- - - - - - - 126 … podpora Pavla Surého
- - - - - - - 127 … podpora Hany Žíhové
- - - - - - - 201 … knihy
- - - - - - - 202 … kazety, CD a jiné 
- - - - - - - 401 … technické vybavení a rozvoj
- - - - - - - 501 … internet download
- - - - - - - 777 … celodenní vysílání
- - - - - - - 333 … podpora našich redaktorek pro Afriku

Potvrzení o přijatých darech vystavujeme souhrnně vždy 
do 15. ledna následujícího roku (pokud si nevyžádáte jinak). Ten-
to termín striktně dodržujeme, takže pokud potvrzení nedostane-
te pár dnů po tomto datu, kontaktujte nás. Kontaktujte nás také 
v případě jakýchkoliv nejasností. 
Velice děkujeme.
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Písničky na přání

Mnoho let bylo dobrým zvykem, že jsme 
relace Světem  Bible doplňovali písnič-
kou na přání (k narozeninám, pro radost, 
pro potěšení). Posluchači často napsali do-
pis nebo jinak vzkázali a našim prostřed-
nictvím mohli veřejně gratulovat a potěšit 
své blízké nebo ty, na kterých jim záleželo 
nebo o ně chtěli projevit zájem. 
Rádi jsme takovým přáním vyhověli; prostor 
v relaci Světem Bible byl vybrán z něko-
lika důvodů. Především šlo o velmi sledova-
nou relaci, střední vlny jsou dostupné téměř 
každému majiteli i levného radiopřijímače 
a navíc biblický výklad je zpravidla připra-
ven na 23 až 25 minut a do půlhodinové-
ho prostoru se jedna písnička s gratulací 
krásně vešla. 
Od ledna tohoto roku jsme museli prostor 
pro písně na přání přeorganizovat a na-
dále k tomu účelu využíváme pouze čas 
od 14:15 do 14:45. 
Proč? Především proto, že vysílání na střed-
ních vlnách bylo ukončeno a pořad Svě-
tem  Bible byl přesunut na Rádio 7. 
(Odpadl tedy argument pro všeobecnější 
dostupnost středních vln.) Program na Rá-
diu 7 také není tak přesně vázán na půlho-
dinu (na kterou jsme byli zvyklí na středních 
vlnách), ale pro biblický výklad v relaci 
Světem Bible stačí časový prostor odpo-
vídající délce výkladové části. (Odpadla 
tedy nutnost doplňovat čas do půlhodiny.) 
Dalším důvodem přesunu je stávající a za-
vedená rubrika Písničky na přání, které 

vzbudí, i tentokrát jsem ho přečetla 
jedním dechem. Bývala jsem vaší 
pravidelnou a  vděčnou posluchač-
kou, když byly děti malé. Teď už se 
jen málokdy dostanu k  tomu, že si 
z  archivu stáhnu nějaký pořad, aby 
mě potěšil a  občerstvil v  koloběhu 
dní, se kterým si moc nevím rady. Cí-
tím se zahlcena prací, starostmi 
a  povinnostmi a  neumím si (nebo 
podléhám pokušení a  nechci?) na-
cházet čas a  prostor na  Boží slovo 
a poslech vašich výborných pořadů. 
Přesto stále vím, že zde jste, jakési 
spolehlivé zázemí, kam se kdykoli 
mohu vrátit pro potěchu a podporu, 
což mi opět připomnělo nové číslo 
Antény a  já vám za  to děkuji. Moc 
vám držím palce ve  vaší práci,  
při řešení všemožných těžkostí, ať fi-
nančních (i  letos vám určitě pošlu 
nějakou podporu), zdravotních, 
technických či jiných, obdivuji vaši 
vytrvalost a  víru a  těším se, že se 
snad zase budeme „potkávat“ při po-
slechu vašich relací. Martina.    Vá-
žení a  milí přátelé, posílám vám 
všem poděkování za vaše přání k vá-
nočním svátkům a  za  magnetku 
s  vaším obrázkem, milé J. Dnes je 
sobota před 3. adventní neděli, jako 
téměř každou sobotu poslouchám 
vaše vysílání a  velmi se na  sobotní 
dopoledne těším. Ať jsou to premié-
ry, např. Na  sobotní frekvenci Pro-
glasu, či reprízy z pořadů vysílaných 
v  týdnu, jsou mým velikým potěše-
ním, povzbuzením a poučením. Vět-
šinou poslouchám při domácích pra-
cích, ale někdy musím všeho nechat 
a prostě poslouchat J. ... Děkuji vám 
za vaši veškerou práci, za vaši misijní 
činnost v  naší zemi, v  naši krásné 
zemi! Marie.   Dobrý den, jsem va-
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je vyhrazen čas vždy v pondělí, ve středu 
a v pátek ve výše uvedeném čase mezi 
14:15 a 14:45.
Tato změna tedy neruší možnost hudebních 
gratulací od posluchače k posluchači, na-
opak ji dává daleko větší prostor a tato rub-
rika je navíc odbavována živě, což přináší 
další možnosti.
Můžete tedy napsat dopředu a svoji gra-
tulaci předem stylizovat i vybrat písničku 
a také určit, kdy má být vysílána (pondělí, 
středa, pátek – datum si určíte sami). Nově 
také máte možnost zatelefonovat v uvede-
ných časech do studia a své přání, pozdrav 
nebo vzkaz říci osobně přímo do vysílání. 
Pravda, může se stát, že v takovém případě 

ším celkem pravidelným poslucha-
čem, nikoliv ale přímého přenosu – 
využívám hojně váš Archiv pořadů 
ke stažení, z něhož si stahuji pořady, 
které pak poslouchám dle svých ča-
sových možností. Přiznám, že mám 
už svoje vytipované pořady i autory 
J. Velmi tuto možnost oceňuji, pro-
tože mi umožňuje poslouchat vybra-
né pořady v  čase a  místě, které mě 
vyhovují (při práci doma, v  autě 
na delších cestách apod.). Mimo jiné 
mě velice zaujala série pořadů Karla 
Řežábka „Kdo jsem já, kdo jsi ty“(ty-
pologie osobnosti podle BMTI), vy- 
sílaná Na  křesťanské vlně Plzně.  
Miroslav.    Milí přátelé v  TWR! 
Upřímně vás zdravíme. Prosím, mů-
žete častěji zařadit pořad Písničky 

Mezi úkoly rozhlasových techniků se občas připlete také vnitřní údržba. Výměna koberce a malování 
v zasedací místnosti zabraly skoro celý týden. Sanitární den pro tyto práce máme 23. dubna… chtějí-li 
Brňáci přijít pomoci, budou vítáni.
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moderátor nedohledá tak rychle písničku, 
o kterou budete mít zájem – ale o sklad-
bu pro potěšení nepřijdete; zahrajeme tu, 
která byla pro daný den vybrána hudební 
redaktorkou. Ale i specifická přání se za ur-
čitých okolností dají splnit – naši moderáto-
ři udělají jistě pro každého maximum. 
Využívejte této možnosti a do vysílá-
ní volejte nebo pište. Kontakty jsou uvede-
ny na poslední straně tohoto zpravodaje. 
(Redakce si vyhrazuje vždy právo nevhod-
ná přání a nevhodné telefonáty či vzkazy 
do vysílání nezařadit.)
V minulosti jsme také organizovali zvláštní 
službu písniček k narozeninám, které jsme 
řadili do vysílání z vlastního podnětu, a to 
pro celou řadu našich pravidelných spolu-
pracovníků. Tuto praxi jsme již také zrušili.

Hledáme

Trans World Radio hledá do týmu svých 
stálých pracovníků technika.
Základním požadavkem je především mo-
tivace pro práci v misii, manuální zručnost 
(pro potřebu údržby objektu a autoparku), 
znalost práce s PC a flexibilita. Vítané jsou 
zkušenosti ze zvukařské nebo rozhlasové 
praxe, širší znalosti v oboru IT, řidičský 

z  archivu. Dvakrát jste nám udělali 
velkou radost. Pořad s písničkami br. 
Pospíšilových a  dětského sboru 
z Přerova. Přejeme Boží pomoc a po-
žehnaní. Manželé H.   Dobré dopo-
ledne, líbí se mi, jak ta maminka mlu-
ví o  výchově synů. Jak přemýšlí 
o tom, co do nich pozitivního vložit. 
Já mám sice jen tři syny, ale také vi-
dím, jak bylo řečeno, že děti potře-
bují být odmalička ovlivňované Bo-
žím slovem a  naším vlastním 
příkladem – jak my v praxi spoléhá-
me na  Boha a  máme respekt před 
Bohem. Vidím, že Bůh má moc je for-
movat, mám z nich radost, jsou fajn. 
2 kluci (18 a  9 ) se chvála Bohu už 
obrátili a ten třetí je na to ještě moc 
malý. Také vidím po  těch letech, že 
potřebují přísnost, ALE v  lásce. Do-
konce i  ten 18letý to potřebuje, tu 
lásku v  té přísnosti vnímat. Přeji  

pěkný den, Marek 
(ohlas na  pořad 
Rozmarýna: Pod 
pokličkou obyčej-
ných rodičů).   
Dobrý večer, já 
myslím, že může-
me Bohu dávat 
desátky, protože 
je to v Bibli, a nebo 

proto, že opravdu máme radost 
z toho, že se o nás stará a umožňuje 
nám sloužit svými penězi jinde. Mů-
žeme zůstat v  manželství proto, že 
rozvod se Bohu nelíbí, a nebo proto, 
že věříme, že i z našeho zpackaného 
vztahu Bůh něco udělá. Můžeme  
dělat dobré skutky, které uznáme 
za vhodné, a nebo dobré skutky, kte-
ré nám Bůh připravil. I když to někdy 
není to, co bychom si vybrali. Pokud 
opravdu věřím, že Bůh je se mnou, 

Po ko r a  j e  t o , 

k d y ž  s e  v i d í m e  t a k ,

j a k  n á s  v i d í  B ů h .
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průkaz sk. B. Nabízíme smysluplnou práci 
v přátelském kolektivu, setkání se zajímavý-
mi lidmi a osobnostmi z křesťanského světa.
V případě zájmu nám prosím zašlete 
do 15. 4. svůj životopis, nejlépe i s dopo-
ručením (pastor sboru, duchovní vedoucí, 
někdo ze spolupracovníků TWR apod.).

Pavel Surý

Jmenuje se Pavel Surý, je mu 24 let 
a je z Prlova na Valašsku. Je nej-
mladší mezi pracovníky TWR – a to 
jak služebně, tak i datem narození. 
Několika otázkami ho potrápila Lída 
Hojková. Pavel se ale nedal zaskočit 
a prozradil na sebe následující:

Kdy ses připojil k týmu TWR?
K týmu v Rádiu 7 jsem se připojil 1. 9. 
2011. Je to již 7 měsíců, co zde pracuji 
jako technik.
Proč ses rozhodl požádat o práci 
v rádiu?
Chtěl jsem dělat práci pro Boha. V té době 
jsem pracoval ještě jako slévárenský dělník 
a rozhodoval se, co v životě dál a jak se 
osamostatnit od rodičů. Rádio 7 byla jedna 
z možností, ke které mi Bůh otevřel dveře. 
Načasování bylo přímo perfektní. Zrovna 
byl nový technik v Rádiu 7 zapotřebí a já 
jsem dostal šanci.
V čem byla nejtěžší výzva?
Seznámit se s novým prostředím, zvyknout 
si na to, že jsem v kolektivu nejmladší – 

budu se chovat jinak, než když si 
budu myslet, že Bůh je někde v ne-
dohlednu. Myslím, že je lepší v  ně-
kterém období plnit Boží požadavky 
alespoň z povinnosti, než je neplnit 
vůbec. Já jsem mockrát poslechla, 
„z rozumu“, a pak jsem byla ráda, že 
jsem Boha poslechla a  viděla, že to 
bylo něco, co otevřelo požehnání. 
Marie (ohlas na  pořad. Jak je to se 
skutky).   Dobrý den, děkuji za zají-
mavý pořad. Jsem člověk roztěkaný 
a denně zápasím s tím, abych se sou-
středila na  modlitbu, Boží slovo 
a mohla si být jistá, že chodím s Bo-
hem – a nedaří se mi to. Líbilo se mi 
přirovnání k těhotné ženě – je těhot-
ná, ať u  toho spí nebo pracuje. 
Ve  světě, kde je tolik informací, je 
opravdu čím dál těžší se ztišit a být si 
jistý, že to, co dělám, je to pravé. Ma-
rie (ohlas na pořad Požehnání každo-
dennosti).   Dobré dopoledne, ležel 
jsem si v  posteli a  poslouchal vaši 
relaci. Prostě naprostá pohoda J. 
Avšak poslední telefonát mne donu-
til vstát a  zareagovat. Sestry, vaše 
dnešní relace je fajn, jde vám to obě-
ma. Pánovi, který volal, bych naordi-
noval permanentní půst, protože 
když někdo neumí kritizovat s  lás-
kou, ať to raději nedělá. Spokojený 
posluchač David (reakce na Tematic-
kou sobotu).    Dobrý den, paní 
Hojková, „klobouk dolů“ před vaší 
noblesní reakcí na  ten nepříjemný 
telefonát. Ale teď k vaší otázce. Já si 
myslím, že půst právě v  této době 
nás má opravdu očistit a „vyprázd-
nit“ v době, kdy si připomínáme vel-
kou oběť Ježíše Krista. A to vakuum 
bychom měli naplnit obrovskou 
vděčností za  tuto oběť, za  všechno 
krásné stvoření, za svůj život, za vy-
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tedy nejméně zkušený. Naučit se novým vě-
cem, které jsou pro práci technika nezbytně 
důležité.
V čem tě nové místo příjemně pře-
kvapilo?
Překvapený jsem byl už jen z toho, že jsem 
to byl zrovna já, koho si vedení vybralo. 
Byl jsem rád, že jsem dostal šanci. Beru to 
jako příležitost naučit se novým věcem, kte-
ré pro mě Bůh připravil.
Jak vnímáš misii prostřednictvím 
rozhlasového vysílání?
Podle mě je to jeden z uchopitelných způ-
sobů, jak zvěstovat Boží evangelium Ježíše 
Krista dnešním lidem srozumitelným a nená-
silným způsobem. Kdo má zájem, může sly-
šet a může se rozhodnout pro život s Bohem.

koupení. Bůh vám žehnej, vaše po-
sluchačka z  jižních Čech Marie. 

 Děkuji vám všem za práci, kterou 
děláte pro vysílání Rádia 7. Stali jste 
se součástí mého každodenního ži-
vota s Pánem Ježíšem. Povzbuzujete 
mě. Pán vám bohatě žehnej. Vaše se-
stra v Kristu, Marie.   Ahoj, chci veli-
ce poděkovat vám i Petrovi Plaňan-
skému za  dnešní Zrcadlo. Zachytil 
jsem ho asi od  5. minuty v  autě 
a po dojetí k poště jsem ještě chvilku 
seděl se zapnutým rádiem, než rela-
ce skončila. Opravdu skvělý kus. Bylo 
to perfektní teologicky i  rétoricky, 
mělo to odpich, ... zkrátka paráda. 
Díky, jen houšť a větší kapky! Pavel. 

  Dobrý den,  práve teraz (asi 
od  13.  hod.) ste vysielali rozhovor 
s  veriacimi romskými manželmi. Je 
možné dostať túto reláciu, alebo ju 
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Co tě v rádiu nejvíc těší? 
Velmi mě těší, že jsem obklopen věřícími 
lidmi, kteří to s Bohem myslí ve svých živo-
tech vážně. Taky mě velice těší ta práce, 
kterou zde můžu vykonávat. Mám radost 
z každého dobrého pořadu, který se mi 
podaří úspěšně sestříhat a dát dohromady.
Co by sis přál, aby posluchači ve vy-
sílání TWR nacházeli? 
Přál bych si, aby mohlo být stále více a více 
nových posluchačů, kteří se budou chtít více 
dozvědět o našem Spasiteli, Ježíši Kristu.

Když vychováváte 

své děti, 

nehleďte na to, 

co vám a o vás 

ř íkají teď. 

Hleďte na to, 

co vám a o vás 

řeknou za 25 let.

budete mať niekde v archíve? Kde ju 
nájdem?  Zaujímalo by ma tiež, kde 
žijú a aký zbor navštevujú. Pýtam sa 
na to preto, lebo sama už roky pracu-
jem medzi Rómami, sú pre mňa mo-
jou rodinou.  Toto svedectvo bolo 
zaujímavé tým, že priblížilo čosi zo 
života a vnímania Rómov, čo my nie-
kedy nechápeme. A tiež by som rada 
získala nejaké rómske piesne J. Vo-
pred ďakujem za  Vašu odpoveď. 
S  pozdravom Bohuslava.    Milí 
v TWR, velmi se mi líbí četba z nevy-
dané knihy Marie Frydrychové Vyso-
ká škola vděčnosti. Nevím, zda se 
přece jen nerozhodne k jejímu vydá-
ní. Ráda bych si stáhla všechny díly 
četby, a v archivu TWR jsem ji nena-
šla. Další četba, na  kterou vzpomí-
nám, je četba o životě matky bratrů 
Wesleyových. Velmi mne oslovilo, 
v  jak těžkých podmínkách můžou 
vyrůst takoví služebníci. Také mne 
oslovila maminka, která už 16 let vy-
chovává 3 dcery s autismem. Pracuji 
jako osobní asistentka, s autisty pra-
cují kolegyně a  vím, jak je to těžké, 
i když je v rodině jeden. Moc fandím 
této mamince i  všem lidem, kteří jí 
pomáhají v  tomto úkolu. Marie. 

  Milí v  Rádiu 7. Srdečne vás po-
zdravujem a  prajem pekný, požeh-
naný deň. Je sobota doobeda, práce 
vyše hlavy...! Počúvam pri tom Rádio 
7, a som veľmi, veľmi dojatá. Nesku-
točne som rada, že som si ho zapla, 
pretože ta relácia, ktorá išla od 10:00 
stála za  to!!! Fortepiano s  Lenkou 
Malinovou a jej hosťami – manželmi 
Tóthovými. Veľmi pekne vám ďaku-
jem za túto reláciu, bola veľmi pouč-
ná, inšpiratívna a  najmä na  Božiu 
oslavu. To, čo prežili títo dvaja rómski 
ľudia – to dokáže jedine Božia milo-
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Kormidlo – 
Nová série pořadů: Seznamte 

se s řemeslníky z biblických dob!

Na Rádiu 7 věnujeme prostor i nejmladší 
generaci posluchačů – pro děti vysíláme 
hodinový pořad Kormidlo, který v sou-
časné době naladíte v neděli ve 12:30. 
Od velikonoční neděle nabízíme v rámci 
této relace nový cyklus, ve kterém se bude-

sť, láska a dobrota!!! Do ďalšej práce 
celému tímu v Rádiu 7 prajem mno-
ho Božej milosti, múdrosti a požeh-
nania – ale aj zdravia.   Ďakujem 
za  všetko, čo robíte na  Božej vini-
ci. S prianím všetkého dobrého s lás-
kou vaša dlhoročná poslucháčka 
Emília.   Dobrý den, velmi mne zau-
jalo a inspirovalo vše současné čtení 
z  knihy Marie Frydrychové Vysoká 
škola vděčností. Protože jsem byl 14 
dní nemocný, tak se dal najít termín, 
kdy jsem poslouchal. Nyní nastupuji 

Stalo se to v pátek. Se všemi se rozloučila, zamkla kancelář a těsně před odchodem si odskočila tam, 
kde se každý zamyká. Jenže ven se už nedostala. Manžel čekal v autě před domem, čekal trpělivě… 
a dlouho. Uvězněná Hanka klepala na dveře, co to šlo, jenže o dvě patra výše to zvukový mistr 
Štěpán vyhodnotil jako klepání řízků v bytě naší paní domácí. Když už to byl asi 187. řízek, šel se 
podívat… a nastalo vysvobozování, které po hodině pokusů skončilo odřezáním pantů. V tu dobu už 
naše šéfredaktorka stála u dveří a čekala na první fotografie a rozhovor. Hanka se cítila jako v domě 
Božím, vůbec se nebála, zvláště když tam byl dostatek pití a WC bylo k dispozici. Manžel Rudolf se tak 
nečekaně seznámil s personálem a o páteční zážitek bylo postaráno… (Ještě týden si Hanka naříkala 
na otlučené kotníky prstů, jak ty „řízky“ byly tvrdé.)

Aktuálně
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me zabývat řemesly a hlavně řemeslníky, 
se kterými bychom se v biblických dobách 
setkali. Na rušném tržišti se tak budeme 
moci potkat například s rybáři, kterým Ježíš 
přikázal ještě jednou vyhodit sítě, či s že-
nou, která koupila drahou mast, aby ji mo- 
hla věnovat Ježíši na důkaz své oddanosti. 
Čeká nás setkání s barvířkou, pastýři, vina-
řem, hrnčířem či hudebníkem a mnoha dal-
šími. Budeme rádi, když spolu s námi a se 
svými dětmi vyplujete na plavbu po vlnách 
Rádia 7 a přiberete s sebou i své přátele. 
Kormidlo dává lodi správný směr, a právě 
ten chceme hledat a nalézat. Připojíte se?

Líbí se vám?

Renáta Žemličková nám v srpnu 2010 da-
rovala už svůj druhý obraz. Byl darován 
s cílem prodat ho za nejvyšší možnou cenu, 
jejíž plná výše půjde ve prospěch podpory 
práce TWR-CZ.  Obraz nabízíme už rok, 
a nikdo zatím neprojevil zájem. Hodí-li se 
vám do vašeho domu, bytu, získáte originál 
a podpoříte rozhlasovou misii v naší zemi. 
Autorka obrazu píše: Obraz patří do sé-
rie s názvem Prožitek v malbě, ve kterém 
jsem se snažila zachytit pocity a prožit-
ky v jednotlivých obdobích těhotenství. 
Jedná se o závěrečný obraz z celé sé-
rie. Obraz jsem malovala po narození 
prvního dítěte a dokončovala v době 
druhého těhotenství. Na rozdíl od ostat-
ních obrazů jsem se v něm nezamě-
řovala především na těhotenství, ale 

do práce, kde dělám na směny a zjiš-
ťuji, že váš pořad nebudu moci po-
slouchat. Plánujete přidat tento po-
řad do  archivu? Nevíte, kdy tato 
kniha vyjde? Děkuji za vaše pro mne 
obohacující vysílání. Pán Vám žeh-
nej! S  pozdravem Endel.    Prajem 
veľa Božieho požehnania a ochrany. 
... Prosím o zaslanie kázne o vyučo-
vaní Ducha svätého. Ďakujem vám, 
bolo to veľmi zaujímavé a  poučné. 
Vlastne – celé vaše vysielanie mi 
dáva veľa povzbudenia pre život. ... 
Srdečne pozdravujem zo severného 
Talianska, shalom – pokoj Boží – ses-
tra v Pánu Alena.   Ahoj rádio, jsem 
doma na  neschopence a  můžu říct, 
že ať je to jakýkoli program, jsem 
díky tobě v  kontaktu s  Bohem 
a  úžasně proměňuje moje myšlení. 
Žehnám vám všem v  redakci, kéž 
stále více všichni poznáváme Ježíše 
a  On se tak může stále více šířit 
do  světa. Nezanikněte. Slyšet čisté 
slovo je potřeba! Jaroslava.   Dobrý 
den, pořad Fortepiano poslouchám 
vždycky rád, ale ten dnešní byl na-
prosto úžasný!!! Poděkujte Lence 
Malinové! Je-li to možné, rád bych 
věděl, co za  skupinu v  tom pořadu 
pouštěla? (David, ohlas na  Face-
booku) Musím souhlasit – vyprávění 
plné detailů a proměn, určitě mi zů-
stane v  paměti! (Markéta, reakce 
na tentýž pořad).   
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na život jako celek. Změny které v tomto období prožívám, mě nutí k pře-
mýšlení o hodnotách, které jsem si stanovila. Nový lidský život prověřuje sku-
tečnou hodnotu mých hodnot. Základní myšlenka celého obrazu zní: S ja-
kým očekáváním žiji? Odpovědí je několik, jednu z nich nabízím v obraze. 
„Každodenní setkávání s Bohem je pro mě tichou intimní záleži-
tostí. Někdy jsou tyto chvíle protkané emotivními prožitky, jindy 
je procházím bez známek odezvy. Boží přítomnost často vnímám 
jako  závoj  zahalující  mou  duši  i  viditelné  okolí.  Co  mě  momen-
tálně nejvíce fascinuje na Bohu, je Jeho čistota a svatost, kterou 
vnímám jako zář, která proniká do našeho světa. Nejvíce vzru-
šující zážitek, který ve svém životě očekávám, bude chvíle, kdy 
se „tváří v tvář“ ocitnu před svým Stvořitelem a Soudcem. Na ten 
den čekám – jsem v očekávání.“
Kde můžete obraz vidět? Jeho barevnou fotografii jsme zveřejnili v Anténě 
1/2011. Na vlastní oči ho pak uvidíte u nás v budově. Domluvte si prohlídku 
a můžete si udělat i malou exkurzi ve studiích. Budeme se vám věnovat.
Jak můžete obraz koupit? Kontaktujte nás telefonem, e-mailem, osobně (nejlépe 
Jitku Hovořákovou nebo Aleše Bartoška) a domluvíme se. Platba je možná pře-
vodem i v hotovosti. 
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