Úvod
Naši milí posluchači, podporovatelé, přátelé,
zdravíme vás (pro nás) trošku nevšedním způsobem a doufáme, že vás pár novinek z kuchyně
české redakce Trans World Radia/Rádia 7 potěší. Nového se teď děje dost a dost na mnoha
frontách, někdy se o tom člověk ani nestačí dozvědět – a už je zase všechno jinak. Chtěli jsme
tedy pár takových novinek shromáždit a rozeslat do vašich e-mailových schránek.
Protože současná situace neumožňuje rozesílání hromadných zásilek, je tento newsletter zároveň
jakýmsi závdavkem jarního čísla našeho zpravodaje Anténa (který vznikne, jakmile přijde jeho čas).

Slovo k Velikonocům
Prožíváme složité období a mně se připomíná jedno takové ze Skutků apoštolů. Když učedníci
dostali pokyn jít až na sám konec světa a tam hlásat evangelium, potřebovali k tomu ještě
jedno pobídnutí, a to dost nepříjemné. Začali dělat to, co měli, teprve až přišlo pronásledování
církve a rozehnalo je do všech koutů tehdy známého světa.
Jaké pobídnutí znamená pro náš duchovní život současná epidemie? Určitě přehodnocení
toho, co má smysl a co smysl nemá. Spousta věcí se nám dělá složitěji, a to je dobrý tlak na to,
abychom opustili to, co nám za tu námahu nestojí, a naopak si podrželi věci důležité. A může
to platit i o nastávajících Velikonocích. Nákaza nás zbavila možnosti prožít je tradičním způsobem – setkat se se spoustou lidí a vyplnit čas spoustou náboženských událostí. Nezbavila nás
možnosti setkat se s Bohem a vyplnit čas modlitbou, chválou, čtení Písma.
Věci, které nám letos nejsou umožněny (a já jimi v žádném případě nepohrdám), nás nebudou odvádět od toho, abychom tentokrát nejen poslouchali, o čem jsou Velikonoce, ale zároveň
to i prožili. A co máme prožít? A jak?
Kristovou obětí na kříži jsme byli vykoupeni. Nemusíme nést trest za své hříchy. Můžeme
trávit věčnost s Bohem tam, kde není pláč ani nářek, ale jen nekončící radost. Tato část Kristova
díla pro každého z nás se nám přijímá nejsnáze. Ježíš udělal vše sám, nic mě to nestojí. Jenom
to vírou přijmu a budu brát všechna pozitiva, která z toho plynou.
Kristovou obětí na kříži jsme byli vysvobozeni. Už nejsme ve spárech ďábla, nemůže si
s námi pohrávat, jak chce. Pokud mu to nedovolíme, nemá nad námi žádnou moc. A v tom
„pokud“ je trochu zádrhel. Protože tady se od nás čeká něco víc než jen víra, že něco nějak je.
Tady se od nás čeká víra, která se projevuje skutky. Víra, která v činech ukazuje, že Boží pravidla
považujeme za dobrá a ďáblova lákadla za podvod a lež a odmítáme je. V tomto na sobě prakticky poznáváme, že to s naší vírou není až zas tak slavné.
Tak jako Kristus zemřel na kříži obtěžkán našimi hříchy, i my jsme spolu s Kristem ve křtu
zemřeli starému životu, který byl ovládán ďáblem, a tak jako On byl vzkříšen, i my jsme začali žít

nový život. Na každém z nás je, jak hluboko jsme touto proměnou prošli. Cílem není dodržovat
desatero přikázání, ale mít Kristovo srdce. Mít srdce plné lásky, milosrdenství, soucitu a ochoty
obětovat se pro druhé. Troufám si tvrdit – tuto část Kristova díla na kříži nikdo z nás nepřijal
plně. Všichni jsme spíše na začátku. Nikdo z nás nemá Kristovo srdce, které objímá celý svět.
Každý z nás může zapracovat na svém umírání touhám tohoto světa, na umírání svému sobectví a novém narození do života, který na nás sice klade nároky, ale vše v něm slouží dobrým
Božím úmyslům.
Co tedy můžeme udělat? Zpytovat svůj duchovní stav. Přiznat si před sebou i před Bohem,
kde jsme nepřijali všechno to bohatství, které nám Kristus na kříži vydobyl. Přiznat i strach
udělat další krok ve víře a přijmout moc Ducha svatého do všech dalších zkoušek, které budou
tříbit naši víru. Můžeme rozjímat o Boží lásce v modlitbě nebo nad Písmem. Můžeme Boha
chválit. Můžeme dělat spoustu věcí, ve kterých dáme Bohu příležitost, aby se dotýkal našich
srdcí a měnil je.
Možná se vám stýská po těch dobrých aktivitách, které jste dělali, a teď nemůžete. Ale jejich čas zase přijde. Teď je čas pro proměnu našeho srdce, která může z gruntu změnit to, jak
k těmto aktivitám budeme přistupovat a jaké ponesou ovoce před Boží tváří.
Apoštolové nějaký čas přešlapovali na místě a věnovali se misii pouze v Jeruzalémě. Pak
je vnější okolnosti přinutily vyjít ven. My jsme možná pocítili povolání jít do spousty služeb
a také se do nich pustili. Teď nás vnější okolnosti omezily v jejich provozování, ale neomezily
v tom, abychom se lépe vnitřně připravili na to, až do nich vstoupíme znovu. Pán může dát, že
do nich budou vstupovat úplně noví lidé – Jím proměnění. A to je moje velikonoční přání pro
nás všechny.
Luděk Brdečko

Změny ve vysílání
Víme, že to základní, co můžeme – a máme – ve vysílání dělat, je odkazovat ke kořenům,
k tomu podstatnému a důležitému – k Boží lásce k člověku a nabídce věčného života.
A přesto bychom neradi vysílali tak, jako by současné situace nebylo. Ve vysílání slýcháte
aktuální myšlenky na den (nejčastěji aktuální povzbuzení od našeho spolupracovníka, pastora
Křesťanského společenství Petra Plaňanského nebo dlouholeté autorky pořadu Houpací křeslo
Marie Frydrychové), v poledne se přidáváme k modlitbám v čase epidemie, po 20. hodině s díky
myslíme na všechny, kdo „stojí v první linii“.
V dopoledním programu po deváté hodině vysíláme Kanafásek z předchozího dne – pamatujeme tak na naše nejmenší, pro které současná situace jistě také není jednoduchá.
Do vysílání se vrátily každodenní magazíny. Bez určení zaměření vám každý den v 16:30
(s reprízou druhý den po sedmé ranní) chceme přinášet informace, které by možná jinde nezazněly - knižní tipy do této doby, upozornění na nejrůznější křesťanské akce, které se různými
způsoby přesouvají do kyberprostoru (a není jich málo), příběhy lidí, kterých se koronavirová
epidemie dotýká nejrůznějším způsobem.
Většina aktivit probíhá v současné době online, a tak i my přemýšlíme o možnosti vysílat
například rozhovory po Skypu také jako videopřenos na našich FB stránkách. Sledujte nás, ať
vám nic neunikne .

Velikonoční vysílání
Velikonoce budou letos tišší než obvykle. Zároveň ovšem počítáme s tím, že nás (pravděpodobně)
budou poslouchat i ti, kdo by nás jinak neposlouchali. I proto najdete v program Rádia 7 více záznamů bohoslužeb a také více možností „potkat se s námi“ při živě vysílaných pořadech.
Záznamy bohoslužeb:
• na Zelený čtvrtek 9. 4. v 19:00 – záznam ze sboru CB Praha-Vinohrady.
Ježíšovo loučení s učedníky. | Káže: Jakub Ptáček
• na Velký pátek 10. 4. v 15:00 – záznam z Křesťanského centra AC Český Těšín.
Hospodinovi vykoupení. | Káže: Bohuslav Wojnar
• na Bílou sobotu 11. 4. v 9:30 – záznam ze sboru CB Litomyšl.
Slovo k Bílé sobotě. | Promluví: Daniel Kvasnička
• na neděli Vzkříšení 12. 4. v 9:15 – záznam ze sboru CB Černošce.
Neschopnost uvěřit. | Káže: Petr Grulich
Sobotní a nedělní dopoledne chceme prožít spolu s vámi. Od 10. do 12. hodiny se na slyšenou,
povídání a setkání s vámi těší Lucie Endlicherová (sobota) a Lída Hojková (neděle).

Ve vysílání teď slýcháte jen domovské členy týmu; těšíme se, až se naplno znovu přidají i externisté. Na fotce
ze setkání moderátorů k zachycení všichni:
Vlevo nahoře Kateřina Hodecová, Pavel Kohl, Luděk Brdečko, Lucie Endlicherová, Dan Zeman, Bohdanka Gillíková,
Ondra Medřický, Renáta Žemličková a Andrea Audová.
Vlevo dole Lída Hojková, Broňa Procházková, Katka Fridrichová, Lenka Malinová a Mája Pavlatová.

Jak a co teď poslouchat
K poslouchání a koukání je toho teď v kybersvětě dost a dost. Svou „trošku do mlýna“ nosí
Rádio 7 už od roku 2005, kdy odstartovalo naše vysílání.
Živé vysílání 24/7 můžete poslouchat nejlehčeji prostřednictvím webu www.radio7.cz nebo
na mobilní verzi stránky m.radio7.cz. Na webu se dostanete také ke zvukovému archivu pořadů – a pokud v něm nenajdete program, který vás zajímá, napište si o něj na náš e-mail
radio7@radio7.cz – rádi vám ho pošleme.
K dispozici máme ovšem i další cesty, jak se dostat k dříve odvysílaným pořadům. Na našich webových stránkách najdete také sekci s vybranými pořady, kde je mimo jiné každý týden
k dispozici balíček všech odvysílaných pořadů k vypálení na CD – možná vás hned napadne,
komu byste takové CD ve formátu mp3 rádi věnovali, aby se mohl zaposlouchat.
Další archiv pořadů najdete na YouTube kanálu nazvaném twrcz. K poslechu „pustím si co
chci kdy chci“ můžete naše pořady vyhledat také na podcastových službách Spotify, iTunes
a dalších.

Děkujeme za podporu
V neobvyklé době je dobré přemýšlet o tom, proč a jak do věcí vstupovat či nevstupovat. Šéfredaktorka Kateřina Hodecová nabízí tři orientační body na cestě těmito dny.
Co můžeme dělat:
• Poslouchejme – sami se inspirujme, pojďme na hlubinu. Platí jednoduché pravidlo – kterého psa živíš, ten bude silnější.
Když budeme více číst Bibli než informace
o současné situaci, bude se nám lépe orientovat. (Čímž samozřejmě nemá být řečeno,
že je dobré zprávám a aktuálním informacím
se vyhýbat.)
• Zvěme k poslechu ostatní a mluvte
s nimi – buďme inspirací pro druhé. I když
není možné se potkávat osobně, nástrojů ke
komunikaci máme dost a dost. Nezapomeňme je využívat.
• Buďme štědří – v době, kdy spíše přemýšlíme o tom, jak ušetřit a uvažujeme o zadních
kolečkách, je možné osvědčit to, že Bůh je
zdrojem štědrosti a bez Jeho vědomí nám
nespadne ani vlas z hlavy.

Jsme v tom společně
Děkujeme, že jste s námi v kontaktu i v této době. Mnozí se dnes cítí odříznutější než dříve, jiní
mají – možná trošku nečekaně – o to více práce. Tady je alespoň pár ohlasů, které doputovaly
v poslední době:
Dobrý den, milé Rádio 7,
před pár dny jsem objevil vaše vysílání. Bylo to tak náhodně, když jsem hledal větší změnu v rádiích.
Vaše rádio mě jako věřícího velmi zaujalo. Máte velmi krásný a pestrý výběr pořadů a krásné písničky
a hudbu . Velmi nádherně rozebíráte Bibli. Jste skvělí učitelé. Moc dobře se posloucháte. Moc rád
bych na vaše rádio přispíval nějakou korunkou.
Zdraví váš nový posluchač Pavel

A protože k Pavlovi patří do dvojice i nějaký ten Petr, i my jsme dostali jednoho takového – Petra, který napsal:
Děkuji za vaše rádio, považuji ho za velmi přínosnou službu pro mnoho lidí včetně mě. I proto jsem se
rozhodl pravidelně vaši službu podporovat. Prosím tedy o přidělení variabilního symbolu.
Děkuji a přeji Boží pokoj a zdraví.
Nesmírně si vaší podpory vážíme. Tyto dny znovu osvědčují to, co se o rádiu ví – jen když je klid,
tolik si to neuvědomujeme. Je velkou výhodou rozhlasového vysílání, že se dostane všude tam,
kam se nelehko dostávají další komunikační kanály. A tak jsme šťastní, že můžeme přicházet
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, dnem i nocí, s náručí Božího slova, dobré hudby, povzbuzení
a naděje. Díky, že jsme v tom společně.
Nedávno se v naší poště objevila také prosba o zaslání jednoho konkrétního pořadu z cyklu
Akademie, slova Davida Poledníka a Jana Tatarka na téma Strach a úzkost. Lýdie, které jsme
program poslali, nám pak napsala:
Mockrát děkuji za zaslání pořadu prostřednictvím úschovny – dorazilo v pořádku.
Na konci ledna mi umřela v nemocnici maminka, a okolnosti jejího skonu a cynický přístup nemocničního personálu mi prohloubily truchlení a pocit žalu kvůli ztrátě maminky. Hledala jsem proto pořady
o prožívání truchlení na internetu, našla jsem video s MUDr. Poledníkem. Ve videu popisuje, jak by
personál měl s pozůstalými jednat, v mém případě tomu bylo bohužel opačně, proto jsem hledala
další případné pořady s MUDr. Poledníkem.
Přeji hodně zdraví a hodně dalších povzbuzujících pořadů. Lydie
Stojíme v nelehkých dnech, a stojí za to si připomínat to, co je podstatné: A tak, dokud je čas,
čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
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