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 Skupina MlasK byla po delší pauze první, která si zahrála 
v našem hudebním studiu.

 Na prezentace jezdíme rádi; zde Luděk Brdečko 
při návštěvě sboru CB Opava.

 Takhle to v zasedačce vypadá nejméně dvakrát do roka, 
vždy, když se připravuje odeslání Antény. Děkujeme za pomoc!

  Manželé Kuklínkovi nás překvapili darem 
v podobě nového čalounění všech 16 židlí v zase-
dačce. A že jim to prospělo – díky za měkké sezení.



 Vyprávění Hildy Šmídlové jsme odvysílali v progra-
mu Řeka života; zajeli jsme si pro ně do Drahotuší.

 Lenka Malinová a David de Jesus ze Salvadoru.

 Dlouholetý redaktor časopisu Ethos Jenda Vopalecký 
tentokrát za mikrofonem – i s vnoučkem.
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NEPRODEJNÉ!

O nás
TWR přináší evangelium, což je dobrá 

zpráva o věčném životě s Bohem a současně 
zpráva o věčném posmrtném trápení v přípa-
dě odmítnutí evangelia.

V evangeliu je popsána možnost osobní-
ho vztahu s Bohem a odpuštění hříchů skrze 
Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

K šíření evangelia určil Ježíš církev, jejíž hla-
vou je On sám a kterou tvoří jednotlivci, kteří 
se stali křesťany tím, že přijali milost a odpuš-
tění hříchů vírou v Pána Ježíše Krista.

Trans World Radio je nástrojem církve Kris-
tovy; česká redakce TWR je součástí stejno-
jmenné celosvětové organizace.

V České republice máme pracoviště 
v Brně; připravujeme rozhlasový program pro 
stanici Rádio 7, kterou spoluvlastníme s na-
ším slovenským partnerem. Tato stanice vy-
sílá 24 hodin denně prostřednictvím satelitu, 

internetu a kabelových rozvodů. Česká redak-
ce odpovídá za českou část programu. Upra-
vené vysílání Rádia 7 na slovenských VKV 
vysílačích a vynechání českého vysílání je věcí 
slovenské redakce (TWR-Media).

Připravujeme také programy pro Radio 
Proglas.

Můžete nás sledovat také na webu 
www.twr.cz, kde najdete také archiv odvysíla-
ných pořadů, na facebookovém profilu Rádia 7 
(www.facebook.com/radio7cz) a Instagramu 
radio7cesky. Pravidelně doplňujeme zázna-
my pořadů na YouTube kanál Trans World Ra-
dio – CZ a vysíláme živě videa na Facebooku. 
Informace o připravovaných pořadech zveřej-
ňuje měsíčně časopis Život víry. 

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

 Jedna z vytopených kanceláří; těšíme se, až jí 
s teplejšími dny dáme nový kabátek. 


