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Pouštěj svůj chléb po vodě, po
mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej
svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co
zlého se na zemi stane.
Kazatel 11:1–2
Tato známá Kazatelova výzva motivuje
k dávání. I v době, kdy „čas jsou peníze”,
najdeme kolem sebe štědré jedince.
Jsou lidé, jejichž krédem je dávání. Zdá
se, že převážná většina těch, kteří dávají,
dávají pomoc materiální. Je to tak často
očekáváno. Žebrající nečeká, že dostane
slovní povzbuzení či pozvání na čaj –
očekává peníz. Stejně tomu bylo i za doby
apoštolů. Nemocný u chrámových dveří
slyší od apoštolů něco jako: „Nedostaneš
od nás to, co očekáváš, ale dáme ti to, co
máme...", a je uzdraven mocí Pána Ježíše.
I toto je v souladu s Kazatelovou výzvou.
Poslední výzva Pána Ježíše se však
týká šíření evangelia. Jděte do celého
světa, mluvte, získávejte, křtěte a učte...
I tato výzva koresponduje s Kazatelovou.
“Pouštěj chléb svůj po vodě”, to
je služba druhým. Náš Pán povolává
dělníky do své služby. Pán Ježíš říká, že
ne samým chlebem živ bude člověk, ale
každým slovem Božím. Úkolem (službou)
TWR-CZ je šířit Boží slovo – to, podobně
jako chléb, nasytí. A Kazatel vybízí, abychom chléb pouštěli po vodě. Kam teče
voda? Proč po vodě? Voda teče, a velice často nedohlédneme kam. Každý
předmět, který necháme volně plynout
s vodou, se pak velice těžko hledá. Vodní
cesty jsou často nevyzpytatelné. A přesto
moudrý Kazatel říká: Pouštěj! Voda je
známkou života. Kapička vody na planetě
signalizuje život. Boží slovo nesené vodou
života – to je náš úkol. Často nevíme, kde
skončí slovo, které jsme pustili.
Zjistíme někdy, kam puštěný chléb
doplaval? Zjistíme někdy, kdo chléb vylovil? Zjistíme někdy, zda vylovený chléb
někdo s užitkem snědl, či zda ho zahodil
do křoví? Kazatel říká, že až „po mnohých
dnech” můžeme vyhlížet. Ale říká, že se
vrátí! Prorok Izajáš v 55. kapitole zaznamenává: „Tak bude slovo mé, kteréž vyjde
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z úst mých. Nenavrátí se ke mně prázdné, ale učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná,
k čemuž je posílám.” Dopředu nevíme, koho Boží slovo zasáhne, kdo bude osloven a u koho
evangelium vykoná změnu, pro kterou je šířeno. Misie (zvěstování evangelia) vyžaduje odvahu
rezignovat na efekt. Evangelium není záležitost účetnictví, ale milosti.
Ale je tady ještě jeden rozměr misie: Kolik. Kolik chleba máme pouštět? Kolik hodin máme
vysílat? Kolik energie máme vydat k šíření evangelia? „Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš,
co zlého se na zemi stane.” Sedm: Plnou míru. Osm: I nad míru.
Kazatelova výzva je výzvou a velkou motivací pro Trans World Radio v České republice. Ale
nespoléhejte se jen na nás. Kazatelova výzva je stejně tak silnou a platnou výzvou pro každého
z vás, jako i pro každého z nás osobně.
zpracováno na motivy Petra Rause

2004 – rok 50. výročí TWR International
(níže uvedené texty jsou přeloženy ze zahraničních zdrojů)

Co při této příležitosti říká David Tucker, prezident TWR:
Už přes padesát let rozséváme duchovní sémě, které padalo do všech druhů půdy – do nepohnojené a nepřipravené, do prosycené prosperitou a blahobytem, do oblastí trpící Církve a také
do vaší země, do vaší kultury. Dnes Bůh používá toto sémě k růstu Jeho práce na celé zemi.
Podstata evangelijní zvěsti je stejná jako před půl stoletím, protože se stále jedná o přinášení
Světla těm, kdo žijí v temnotách. Ale způsob, jakým toto poselství sdělujeme, by měl odpovídat
odlišnému charakteru a kultuře prostředí, ve kterém posluchači žijí. Je třeba pokračovat v používání nejefektivnějších a nejúčinnějších prostředků, které máme k dispozici, abychom přispěli
k proměně životů na celé zemi, k proměně s věčnou platností.
Jaký je náš cíl? Toužíme vidět růst trvalé ovoce – společenství věřících ve městech, vesnicích
a metropolitních oblastech, která se společně scházejí, vzájemně se podpírají a zvou mezi sebe
další lidi, aby také mohli od Krista přijmout osobní záchranu.
Když budeme i dnes dál pomocí masmédií usilovat o oslovení všech lidí zvěstí o Pánu Ježíši,
jsme přesvědčeni, že biblické slovo, které vysíláme, pomůže zasadit
věčnou žeň, kterou budou sklízet
příští generace.

Externí spolupracovník Vladimír
Drbal tentokrát nemixuje pořady,
ale pomáhá se zapojováním odbavovacího mixu v režii pro satelitní
vysílání.
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Milou návštěvu měl nedávno na své faře Miroslav Kubíček, autor a moderátor relace Rýmování
o životě. Otevřel nějaké ženě a klasicky farářsky se zeptal: „Co potřebujete?“ Žena odvětila: „Nic, jen
jsem vám přišla poděkovat za vaše pořady.“ Za Mirka i všechny ostatní tvůrce pořadů děkujeme vám
všem, kteří na slyšené nějak reagujete a dokonce se vydáte třeba i ke dveřím fary J
Naši technici se činí – v odbavovacím pracovišti připravovaného satelitního vysílání spojují stovky drátků, takže
elektronika pomalu začíná fungovat. V souvislosti s přípravami jsme také nechali přeprogramovat
telefonní ústřednu, takže už je v podstatě možné volat přímo do režie – a můžete být přepojeni do

Misijní prohlášení TWR-International:
Cílem Trans World Radia je pomáhat Církvi plnit příkaz Pána Ježíše Krista, abychom získávali
učedníky ve všech národech. Abychom to mohli dělat, používáme masmédií pro:
• Hlásání evangelia o spasení co největšímu počtu lidí.
• Vyučování věřících v biblickém učení a denním křesťanském životě.
• Znázornění a předvedení poselství evangelia v praxi na příkladu našich vzájemných vztahů
a spolupráce.

TWR
BOX 96
656 96 BRNO

Milí přátelé, vaše vysílání se mi velmi líbí. Jen je škoda, že
je tak těžko naladitelné a že je tak pozdě v noci. Tím pádem si
nestačím vše dobře nahrávat na kazety. Jestli je to možné, prosím
o písemné kopie vašeho vysílání. Občas káži v církvi a z Vašich
programů se dá hodně čerpat.
Peter, Šaľa

Vize TWR:
Oslovit svět zvěstí o Kristu pomocí masmédií, aby se mohlo urodit trvalé ovoce.
Z myšlenek Toma Lowela, předsedy Rady TWR-I:
Když jsem byl kluk, měli jsme doma zahrádku. Protože můj tatínek byl často mimo domov,
bylo na mně, abych se o zahrádku staral. A tak jsem svědomitě ryl, hrabal a sázel. Také jsem
zaléval, abych zajistil, že semena vzejdou a vyrostou z nich rostliny, které ponesou ovoce.
Nicméně můj zájem o zahradničení ochabl, když na zahrádce začal bujet plevel. Okopávat
a plít dalo hodně práce, takže jsem byl často kárán za to, že zahrádku zanedbávám. Tatínek mi
říkával, že jsem odvedl dobrou práci při přípravě půdy a sázení, ale čekal jsem, že se o ostatní
postará Bůh.
Když jsem přemýšlel o evangeliu, připomněl jsem si právě tuhle dávnou vzpomínku. Někdy
skutečně dobře evangelizujeme, ale pak přijde na řadu lopotná práce vyučování duchovních
pravd – jedno pravidlo za druhým,
řádek za řádkem. Cílem celého
TWR je skrze rozhlasovou práci
vyřídit Dobrou zprávu tak, aby je
nejen přitáhla k Pánu, ale zároveň
dál vybavit a vyzbrojit věřící, aby
mohli nést „trvalé ovoce“, ovoce
které by se dále množilo.
Hudební redaktor Radia Proglas
Milan Tesař ovládá nejen noty,
ale také všelijaké jazykové
záludnosti. Využíváme jeho
znalostí a s vděčností přijímáme
školení správné mluvy, výslovnosti,
skloňování číslovek, používání
synonym atd.
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vysílání. J To samozřejmě trochu předbíháme událostem, tedy legislativním. Technicky to už ale možné je.
Ve středu 24.3. jsme uspořádali půldenní seminář pro redaktory a moderátory. Školil nás
Milan Tesař, hudební redaktor Radia Proglas, který je mimo muziky také specialista na český jazyk
a média. Všichni účastníci si velmi pochvalovali, že se dozvěděli hodně nového a odhalili „zaběhnuté“
chyby ve svém projevu. A hned také vyjádřili zájem o další seminář. J
Větší část redakce odjela
v březnu na biblický seminář do beskydských Malenovic. Jitka, Kateřina, Rozita, Daniel a Aleš se vydali zkoumat vedení Duchem svatým – doufejme, že nezůstane jen u biblické teorie. J
Nejčtenější

TWR-International:
• TWR založil v roce 1952 Dr. Paul Freed. Vysílat se začalo v roce 1954.
• TWR je největší rozhlasová síť křesťanského vysílání na světě. Vysílá se z více než 2600 míst po celé
zeměkouli, včetně 13 mezinárodních vysílacích míst, satelitů, internetu a místních AM a FM stanic.
• Programy se vysílají ve více než 180 jazycích a nářečích do více než 160 zemí.
• Celosvětový TWR tým má přes 2000 pracovníků, spolu s partnerskými organizacemi ve více
než 40 zemích.
• TWR přesahuje zeměpisné, politické, náboženské, sociální a vzdělávací bariéry – často funguje v místech pro misionáře nepřístupných nebo tam, kde je kázání evangelia nebezpečné
či zakázané.
• TWR se úzkostlivě drží kritérií zodpovědného správcovství a poctivosti v hospodaření, určených společností Evangelical Council of Financial Accountability (ECFA).
Moji milí! Zdravím vás ve jménu Pána Ježíše! I když vás neznám osobně, jste mi moc blízcí, skoro každý den jste totiž přes
TWR
rádio mými „hosty”. Moc ráda vás poslouchám, a mrzí mě, že jsem
se s vámi nesetkala, když jste před prázdninami prezentovali svoBOX 96
ji službu v našem sboru BJB Ostrava. Už tehdy jsem vám chtěla
656 96 BRNO
poděkovat za práci, kterou děláte, a zvlášť za vysílání v neděli
večer. Neodolám, i když si říkám, že bych se měla pořádně vyspat
„do nového týdne”. Charles Stenley a jeho poselství jsou totiž pro
mě vždycky velkým povzbuzením, vodítkem, napomenutím – vším, co je třeba.
Když jsem trávila na přelomu let 2001/2002 deset měsíců v USA, měla jsem podporu
tamější rodiny a místního sboru. Ale když jsem si naladila křestanské rádio, zaujaly mne
nejvíc ranní desetiminutovky pastora Stenleyho jako jasné, jednoduché, systematické, biblické poselství. Proto jsem byla nadšená, když jsem zjistila, že ho budete v neděli večer vysílat a snažím se toho co nejvíc vstřebávat a taky jsem se chtěla zeptat, i když nevím, jestli
to děláte: nemáte jeho kázání na CD, vlastně ve formátu MP3? Nemám na mysli nějaká
konkrétní kázání, spíš několik těch zamyšlení v digitální formě. Kdyby bylo možno, byla bych
moc vděčná, a věřím, že by to bylo povzbuzení i pro další, kteří se k těm nedělním večerům
z různých důvodů nedostanou. Samozřejmě bych uhradila náklady s tím spojené. Děkuji.
Vlastně ještě něco. Občas se mi stane, že poslouchám sobotní ranní vysílání na
Proglasu a někdy mi nad tím plánem témat zůstává rozum stát. Vysvětlím. Jednou tak
přemýšlím o otázce partnerství, ve sboru si vezmu k nahlédnutí časopis Noemi a v sobotu je u vás hostem ředitel nadace Noemi a mluví o vztazích. Pak uvažuji zase, jak se
chovat v práci, jak řešit případná nedorozumění plynoucí z různých povah a různých
životních zaměření a v sobotu je program na téma Křesťan v zaměstnání. Pak bylo ještě
cosi, a to po začátku školního roku, kdy jsem začala učit besídku, a cítím důležitost
přímluv za děti i další učitele, a vy jste vysílali téma Přímluvná modlitba. Já to prostě
nedokážu pochopit, ale je to úžasné Pánovo načasování. Kamarádka by řekla: „No co
se divíš? Vždyť to je Bůh!” Ale stejně nad tímhle stojím s otevřenou pusou. Moc mě
taky zaujal a povzbudil celý pořad na začátku září na téma Boží škola, vč. úvahy Karla
Řežábka, a myslím, že v tomhle vysílání zazněla písnička, která mě prostě dostala – nereaguji na interpreta, jen obsah – jak Ježíš mluví k Církvi jako své nevěstě, šel jí připravit
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rubrikou našeho zpravodaje Anténa jsou bezkonkurenčně Puzzle, tedy řádky, které právě čtete.
V průběhu roku je můžete číst aktualizované na našem webu. Jeden posluchač si v těch posledních
přečetl: „Aleš Bartošek má s manželkou Šárkou krásného syna...“ Jelikož Aleše zná, málem ho to
složilo. V šoku vzal brýle a následně ulehčeně vydechl, když četl správně: „Aleš Bambušek má s manželkou Šárkou krásného syna.“ Z toho plyne: Najděte své brýle! J
Dne 7.dubna 2004 jsme byli
informováni o zápisu slovensko-české společnosti do Obchodního registru. Na tuto událost jsme
čekali půl roku a nyní můžeme postoupit o další velký krok: Podat žádost o licenci. Bez naší režie

místo a už se těší, že si znovu pro ni přijde. Začíná tuším takhle: „They are many who
say I will come...” a končila: „When I finally lift the veil of your eyes.” Chci se zeptat,
jestli by ta písnička byla dohledatelná a poslatelná (myslím slova nebo hudba) – teda
jestli by to nebylo moc obtížné. Byla bych moc ráda.
Takže na závěr: Doufám, že jste přečetli můj škrabopis (když si člověk příliš zvykne
na klávesnici, není to ideální stav) – prostě jsem vám všem jen chtěla napsat, že práce
každého z vás je strašně moc důležitá a že se podílíte jako Boží nástroje na budování
Jeho království a že je i pro mě, jednu z mnoha Jeho dětí, vaše práce moc důležitá
a velkým povzbuzením. A přeju vám, ať vám Pán Bůh žehná – ať při všem, co děláte,
máte vždy jasný výhled na Něho. Pán Bůh s vámi a zlý pryč!
(Ke zveřejnění v plném znění jsme dostali souhlas pisatelky.)
A. J. Ostrava

V pořadech jen pár změn
V pořadové skladbě Trans World Radia v současné době nedochází k žádným podstatným
změnám. Jemné „novosti“ se dějí nebo budou dít pouze v obsazení jednotlivých pořadů – a to se
navíc týká jen živě vysílaných relací.
Z moderátorského týmu pořadů Na křesťanské vlně Plzně (vždy v sobotu 7:00–8:00 a 21:00–
22:00 hod) s přelomem roku odchází Jiří Preis. Jirka už dlouho aktivně spolupracuje s misijní organizací YWAM a musel navíc řešit některé nečekané rodinné záležitosti, takže jsme se dostali do
bodu, kdy už není další spolupráce pro Jirku časově možná. Nicméně doufáme, že jsme Jiřímu
přirostli k srdci natolik, že jakmile to bude možné, opět se do spolupráce zapojí.
Možná jste zaregistrovali, že z éteru zmizel hlas také Petra Plaňanského. I Petr je velmi vytížený člověk, a tak jsme se domluvili na určitém čase odpočinku. Petr nabírá síly, a my jen doufáme,
že opravdu odpočívá… Původní domluva zněla, že od ledna opět začne moderovat jednou měsíčně tak jako do srpna letošního roku.
„Díru“ po Petru Plaňanském v současné době vyplňují Kateřina Hodecová a Hana Pinknerová,
které místo něj jezdí do Plzně z Brna, aby přitáhly k přijímačům ženy (nejenom) a povídaly si s nimi

Od září jezdí jedenkrát měsíčně do Českého
rozhlasu Plzeň Kateřina Hodecová s Hanou
Pinknerovou. K poslechu zvou především ženy, ale
nejen je! Vysílací studio ČRo Plzeň dnes vypadá
úplně jinak než v době začátků naší spolupráce.

Nové satelitní pracoviště si oblíbil náš externí spolupracovník Petr Maček, který zde připravuje pravidelné hudební pořady.
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a aniž bychom tušili souvislosti, jsme ten stejný den přestřihli pomyslnou pásku satelitního odbavovacího pracoviště v Brně. Přesně v 11 hodin začalo 75minutové zkušební vysílání „do zdi“. Za moderátorským mikrofonem poprvé seděla a trémou se chvěla Lenka Malinová.
Aleš Bartošek s Petrem
Rausem a Mílou Markovou odjeli na každoroční Partnerskou konferenci ředitelů jednotlivých redakcí
TWR ve střední Evropě, která se pravidelně koná v Bratislavě. Tato setkání mají sloužit k vzájemné
informovanosti a diskusi. A samozřejmě k bližšímu seznámení ředitelů a radních jednotlivých národních redakcí.
14. dubna se našemu externímu spolupracovníkovi a technikovi Vláďovi Drbalovi

o tom, co je trápí a jak z toho ven. Už jste mohli slyšet pořad o moudrosti či zralosti a další vysílání
na téma přátelství. (Důvěrná zpráva – připravuje se pořad o motivaci a poslední letošní o trpělivosti, čekání a radostné vytrvalosti.)
Ostatní moderátoři zmíněného pořadu – tedy Petr Vaďura, Míla Čech, Karel Řežábek, Mirka
Homolková, Jitka Rusová a Petr Wagner ve své službě skrze Trans World Radio pokračují – patří
jim velký dík za často časově velmi náročnou přípravu, ježdění do Plzně a nervy při vysílání… J!
I další živě vysílaný pořad TWR-CZ, Na sobotní frekvenci Proglasu, doznal moderátorských
změn. Na nějakou dobu z týmu odchází Petra Oppeltová. Vlastimil Kolegar a Rozita Mertová tlačí
káru dál, Kateřina Hodecová svoje živé působení za mikrofonem občas maskuje pořadem ze
záznamu. Nově do týmu přichází Petr Raus, který si živé vysílání do Vánoc prý „zkusí“ a pak se
domluvíme na další spolupráci.

Střípky ze zahraničí

(převzato ze zahraničních informací)
Norsko
„Drazí! S radostí jsem mnohokrát poslouchal Kristen Riksradio, TWR, jako svoje večerní ztišení před spaním. Mívám i noční služby, takže nemohu poslouchat každý den. Připravujete na večer
nádherná slova a myšlenky. Klíčové slovo musí být vděčnost, protože Ježíš žil a žije mezi námi.“
Po přečtení tohoto dopisu ředitel P7 Kristen Riksradio, pan Ingvar Nevlund, poznamenal: „Po
takovémhle prohlášení můžeme dál v Norsku šířit evangelium a přitom nacházet lidi, kteří jsou
ochotni postavit se na něj.“
V dubnu letošního roku pracovníci P7 poslali asi 4000 dopisů perspektivním sponzorům.
Výsledkem toho bylo mnoho pozitivních telefonátů a 30% nárůst finančních příspěvků. Dnes v Norsku mnoho lidí poslouchá pořady P7 (TWR) na internetu (www.p7.no). Nevlund říká: „Kráčíme
krok za krokem s naším Pánem. On nás pak povede směrem, který nám najde On sám.“
Misijní vzdělávání
TWR Rumunsko a IKONOS (Srbsko a Montenegro) organizovalo v květnu 2004 semináře
o světové misii. V Rumunsku se jich zúčastnilo sedmnáct pastorů a vyučoval tam odborník na světovou misii, David Andersen z Envoy International. Účastníci se dověděli, jak organizovat výroční
misijní konference a jak komunikovat s misijními organizacemi.
Seminář v Leskovaci v Srbsku proběhl ve dvou jazycích, v srbštině a makedonštině.
Srbský seminář měl 33 účastníků a makedonského se zúčastnilo 17. To vše reprezentovalo
22 různých církví.
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Naši přátelé na Proglasu FM! Myslím, že vás tak vnímá většina
“proglasáků”, protože už patříte mezi ně i nás. Vím určitě, že na
Vaše pořady je veliký ohlas a kladná odezva. Nedokáži si představit
Proglas bez vašich příspěvků, kéž by jich bylo více! Prosím o nahrávku sobotního ranního pořadu. Dík vám za vše!!!
Helena, Hradec Králové
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a jeho ženě narodil syn Jakub – rodičům blahopřejeme a vyprošujeme moudrost k výchově i příkladu
vlastním životem.
První dva květnové dny jsme kromě Blanky vyjeli na valašské Nivy, kam jsme
pozvali také našeho bývalého koordinátora z TWR-Europe Georga Coopera s manželkou Joann
a současně i nového koordinátora, který Georga střídá – Johna Overmayera s manželkou Helen
a dětmi. Aleš k tomu vařil úžasné speciality (jako třeba všemi v redakci milovaný boršč), chodili jsme
na procházky a povídali o tom, co se děje ve světovém TWR i u nás v redakci. Snad se nám podařilo
položit kvalitní základní kámen budoucí komunikace. Jednoho květnového dne mužské osazenstvo

Stefan Stankovic, kazatel
Evangelické církve v Leskovaci,
po semináři prohlásil: „Rozhodně
v našem sboru budeme teď dávat
víc peněz na misii. Dosud jsme
dávali 2,5 %, teď budeme asi dávat víc.“
Na srbské konferenci přispěl
svým dílem k vyučování podílel
i John Overmyer z TWR-Europe.
Programová novinka
„Učednictví v éteru“ – instruktivní pořad pro vedoucí domácích
sborů v persky mluvicích zemích –
se začal v dubnu vysílat z krátkovlnných vysílačů. Do tohoto programu
patří semináře, rozhlasové vysílání Záběr z jednání vedoucích pracovníků evropských národních
a osobní služba místním věřícím. partnerů. V druhé lavici jsou Aleš Bartošek a Petr Raus.
Korespondenční studijní materiál
byl distribuován do vybraných skupin vedoucích pracovníků domácích sborů ještě před začátkem
vysílání. Seriály se budou vysílat 18 měsíců a pak se budou opakovat. Tento pořad je připraven
pro persky mluvicí posluchače s cílem zvýšit duchovní vědomosti, povzbudit k bližšímu životu
s Kristem a vybavit vedoucí pracovníky tak, aby uměli vést k učednictví ostatní věřící.
Prosí o modlitby
„Prosíme, modlete se za vysílání K... (Hlas spasení)“ – píše „strejda“, jehož organizace připravuje hebrejsky mluvené programy TWR.
„Ještě pořád jsme v procesu hledání nových bratrů, kteří by byli ochotni a schopni připravit
kvalitní a inspirativní pořady k oslovení lidí Dobrou zprávou. Náš bratr „strejda“ teď právě pracuje na
pilotních pořadech Světem Bible a pořád hledáme někoho, kdo by si vzal na starosti jeden pořad
týdně pro naše sobotní večerní vysílání. Máme spoustu žádostí o zasílání nahrávek pořadů na páskách i na CD, a o to, aby byly dostupné na internetu. Některé tyto prosby jsou až z Německa.
Dobrá zpráva se dnes šíří z Jeruzaléma i do vzdálených míst stejně, jako tomu bylo v dobách apoštolů! S radostí se připojte a svými modlitbami se staňte součástí této velké věci, kterou Bůh dělá!“
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Bratři a sestry v Kristu. Jsem štastná, že jsem vám mohla alespoň
trochu finančně přispět. Když Pán Bůh dá, pošlu zase něco. Jsem
stará babka, ale s vašimi pořady jsem omládla. Nevím, co bych
si bez vás počala. Poslouchám každý den, od pondělí do pátku
na MW pořad Světem Bible a v sobotu a v neděli Krok za krokem
a Doteky. Ještě vás také poslouchám na Radiu Proglas, na FM.
Modlím se za vás, abyste mohli stále pokračovat.
Hana, Chodouny
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redakce svorně instaluje poslední dveře do nově budovaného satelitního odbavovacího centra v podkroví naší budovy. Což znamená, že teď už chybějí „jen“ legislativní záležitosti, ochotní spolupracovníci ... Štěpán Exner zvážil naši nabídku nastoupit do pracovního poměru jako technik a vyjádřil se,
že prý mu bude potěšením. Přejeme mu, aby mu služba v TWR přinesla radost i požehnání, a jsme za
něj vděčni. Řady techniků se tedy rozrůstají, ale místo redaktora je stále neobsazené. Asi proto, že
dělat u nás redaktora znamená zastat poměrně široký objem práce. A tak pořád vyhlížíme odvážlivce,
který by do toho s námi šel a věděl, že je to s Božím požehnáním.
V neděli 13. června vyrazili

Svědectví o Boží milosti
Hospodin je mé světlo a mé spasení – koho se budu bát? Hospodin je pevností
mého života – koho se budu strachovat? /Žalm 27, 1/
Jmenuji se Ľubica Trusinová. Pocházím z Levic – tam jsem se narodila– a z Košic – přestěhovali jsme se, když mi bylo 8 let, a tam jsem se také narodila „znovu“. Byla jsem už trochu starší – bylo mi 11 let. Toto rozhodnutí pro Ježíše ovlivnilo celý můj další život a také životy mých dvou
sourozenců, Janka a Ľudky. Tehdy jsem ani netušila, jak.
Můj život se dost změnil i po tom, co jsem se vdala. Už 20 let žijeme ve Valašském Meziříčí.
Mám manžela, tři děti, pracuji ve sboru – hlavně s dětmi.
Nejsem moc na dějepis, takže si moc nepamatuji data, roky a události, anebo se mi to plete.
V posledních letech se můj život dělí na období PŘED a PO. To PŘED nebudu popisovat – byl
to život napřed klasické mládežničky, zapálené pro Krista, a potom manželky a postupně matky
tří dětí.
Den 29. 12. 1997 začínal jako každý jiný. Bylo pondělí, a jak bylo zvykem, přijeli jsme na
prázdniny do Košic. Byla tu ale určitá změna, která nebyla nejlepší: Moje o šest let mladší sestra
Ľudka se rozhodla jít k lékaři, protože se poslední dva měsíce zadýchávala, když šla do schodů.
Těch problémů bylo asi trochu víc, ale kdo si jich při třech dětech a ještě k tomu před Vánoci
všimne? Z nemocnice ji už nepustili, protože našli stín na plicích. Doktoři se velmi divili: „Vy jste
sem přišla sama?“ – Nechápali.
Silvestra jsme proplakali – já v kostele a ona v nemocnici sama na pokoji. Vytáhla jsem její
verš na budoucí rok – ŽALM 27, 1: Hospodin je mé světlo a mé spasení – koho se budu
bát? Hospodin je pevností mého života – koho se budu strachovat?
Jak jste již určitě všichni pochopili, popisuji už to období PO. – Nakonec se přišlo na to, že
Ľudka má rakovinu plic. Pravá část plic byla zasažená tak, že se už nedala operovat. Nastoupila
klasická léčba chemoterapií. Všichni, kdo jste se s tím už v životě potkali, víte, o čem mluvím.
Nepřeji to nikomu zažít. Doktoři dělali maximum, ale po čase bylo jasné, že se nedaří a nádor si
roste dál, roztahuje se a ničí všechno. Ne nadarmo se říká, že hřích je jako rakovina.
Všichni jsme se za Ľudku modlili. Věřili jsme, že Bůh ji uzdraví. Za Ľudku se modlili věřící
z celého Slovenska. Potkali jsme mnoho odvážných mužů a žen víry, mnoho laskavých a milých
lidí. Věřili jsme, že: Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Ale věrný je Bůh, který vás
nenechá pokoušet nad vaše možnosti, ale způsobí se zkouškou také východisko, abyste ji mohli unést. /1. Kor 10, 13/
Ľudka měla často nesnesitelné bolesti a v noci nemohla spát. Často jsme si četly žalmy a jiné
části Písma, modlily jsme se a bolesti se stali snesitelnými. Ke konci měla doma dýchací přístroj
a střídaly se u nás mladé věřící doktorky a sestřičky, aby jí alespoň na chvíli ulevily od bolestí.
Rozmlouvali jsme o smrti a jaké to bude potom. Velmi nám pomohla knížka od CORRIE TEN
BOOM: JEŽÍŠ JE VÍTĚZ. Slíbila jsem Ľudce: „Chytím tě za ruku, a budu ji držet až do chvíle,
než zemřeš. A v tu chvíli ji dám do ruky Pána Ježíše. On sám si tě provede údolím stínu smrti
a převede tě do překrásného nebe, kde ti připravil příbytek.“ /J 14, 2.3/ – Tento slib jsem směla
z Boží milosti splnit v červnu; držela jsem Ľudku za ruku, modlily jsme se a četly jsme si žalm 23.
A potom se Ľudka mé ruky pustila...
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Vlastimil Kolegar, Ondřej Malina, Jitka Hovořáková a Rozita Mertová za posluchači do ostravského
sboru BJB a odpoledne také do Krnova. Setkání to bylo velmi milé – potkali se tam totiž s lidmi, kteří
v 80. letech vysílání TWR drželi a podporovali vlastními biblickými úvahami, natáčenými tajně po bytech. Vzpomínalo se na mnohé – na „návštěvy“ StB i spousty milých setkání s bratry a sestrami, kteří
se na místě předání pásů s nahrávkami viděli poprvé (a také často naposledy) v životě. I díky práci,
odvaze a víře takových lidí tu dnes TWR-CZ je. Bylo opravdu milé setkat se s těmi, od nichž jsme
převzali štafetový kolík.
Katka s Alešem se vypravili do Bratislavy na schůzku s ředitelem TWR-

Nikdy nezapomeňme, že když nás za ruku vezme Pán Ježíš, drží nás pevně. A když
nás drží pevně, povede nás životem. A jestliže nás provedl životem, tak nás jednoho dne
bezpečně dovede domů.

Technické zázemí
Jak jsme informovali již před rokem v Anténě 2/2003, zvukové zpracování našich rozhlasových pořadů již probíhá kompletně za pomoci počítačů. Díky Bohu a s rozhodujícím podílem
našeho dlouholetého externího spolupracovníka – experta na počítačové sítě a systém Linux –

O prázdninách přišel na praxi student VUT Tomáš
Valer. Odvedl velký kus práce a dodnes chodí
pravidelně pomáhat.

Z nedalekých Ždánic přijíždí pomáhat Josef
Valenta. Zvládá i práci s počítačem a také díky
jeho pomoci se podařilo transformovat archiv
do digitální podoby.

Petra Krištofa se podařilo dokončit před rokem avizované řešení zvukového archivu na počítačovém serveru. Během léta se na jeho velkokapacitní diskové pole podařilo nahrát všechna hudební
CD z našeho archivu (více než 700 disků). Zásluhu na tom má zejména Tomáš Valer, který u nás
přes léto vykonával svoji odbornou praxi a rozhodl se s námi pravidelně spolupracovat i dále. Do
formy archivních mp3 souborů byla převedena také podstatná část mluvených příspěvků. Na této
práci se během prázdnin podíleli Josef Valenta, Jiří Platovský, Jan Viktorin ml. a Lukáš Veselský,
kteří dohlíželi na přehrávání zvukových materiálů z minidisků do počítače. Přehráním nahrávky do
počítače však práce na archivaci nekončí. Každý příspěvek je po technické stránce překontrolován, a pokud je potřeba, jsou podniknuty nutné úpravy – odšumění, korekce barvy zvuku a zejména srovnání hlasitosti na jednotnou úroveň. Každý soubor musí být samozřejmě také řádně
označen.
Máme radost z toho, že se zavedený systém osvědčuje v praxi. Přístup ke zvukovým příspěvkům a hudebním nahrávkám pro přípravu pořadů je nyní velmi rychlý – odpadá pracné vyhledávání záznamů na různých nosičích, přepisování z jednoho formátu na druhý apod. Zefektivnilo se
i kopírování zvukových záznamů pro posluchače nebo jejich zasílání přes internet. Prostřednictvím
internetu začínáme posílat pořady i do Radia Proglas.
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-S Lubošem Vyhnánkem a zástupcem ředitele Marianem Možuchou. Cíl setkání byl jasný – sepsání
žádosti o licenci na satelitní vysílání.
Naší moderátorce pořadu Na křesťanské vlně Plzně Mirce
Homolkové se 1. července narodil syn Jakub. Prý se mračí, ale věříme, že se brzy začne usmívat na
svět a přinese svým rodičům hodně radosti. Michalovi a Mirce přejeme moudrost a vytrvalost ve výchově vlastním příkladem.
Celý poslední týden školního roku visela mužská část redakce na lanech nebo lezla po lešení. Po sedmi letech pobývání v našem domě jsme totiž dospěli k názoru, že je
potřeba natřít fasádu. A tak máme opět domeček žlutý a krásný.
Naše externí kolegyně Jana

Poděkování
V souvislosti s technikou chceme tentokrát poděkovat Petru Krištofovi. Jeho zásadní
pomoc při instalaci druhého výkonného serveru je zmíněna v tomto článku. Ale Petrova
pomoc není jednorázová. Každý, kdo trochu používá počítač, ví, co znamená slovo
„vir“. Petr se pravidelně stará o bezpečnost
našeho systému a TWR-CZ má skrze jeho
ochotu a znalosti velké požehnání v této rizikové oblasti počítačových systémů. Skutečně
děkujeme.

Petr Krištof při instalaci nového serveru. V žádné
místnosti už pro něj nebylo místo, tak se zařídil
na chodbě. Při pozorném pohledu si prosím
povšimněte, že i při servisu výkonných počítačů
se hodí tak jednoduchý nástroj, jakým je
kalkulačka.
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Zdravím všechny v TWR, poslouchám vaše večerní pořady Světem
Bible, Krok za krokem a Doteky na MW. Nejvíce se těším na sobotní a nedělní vysílání. Výklad pastora Jiřího Nováka, moderní podání
Starého Zákona, je pro mě velkým zážitkem a konečně začínám
chápat jednání Boha ve starozákonní době. A Doteky, to je prostě
něco. Jako by se mluvilo o mém životě. Jsou zde zodpovězeny mnohé otázky, je to pro mě skutečným požehnáním. Moc vám děkuji za
vysílání, za ty, kteří ho připravují, není to zbytečná práce!!
Monika

Vládce tohoto světa
Dnešní svět je (až na výjimky) natolik prosáklý neřestí, podvodným myšlením i jednáním,
nezodpovědností, soupeřením o moc, vliv, slávu, o majetek a ... a.., že křesťané jsou často na
otázku „kdo je vládcem tohoto světa?” bez dlouhého přemýšlení ochotni odpovědět: Satan. Je
to skutečně tak?
Podívejme se nejprve kolem sebe. Možná i za sebe. Naši rodičové, babičky a prababičky nám
nevyprávěli, jak lidé hřešili. Spíše jsme od nich slýchali o nezaměstnanosti, chudobě, těžkostech,
nemocech, útrapách válek, ale také o věrnosti, poslušnosti, skromnosti a o tom, jak se lidé báli
Boha. Takový je můj pohled za sebe – samozřejmě zúžený.
Jaký pohled zpět budou mít naše děti, vnoučata, pravnoučata a prapravnoučata? Dnešní debaty, rozhovory (v časopisech a médiích vůbec), různá setkání jsou plná řečí o autech, domech či
rezidencích, zahraničních dovolených, exotických kulinářských zážitcích, známostech v politice
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Peřtová vdala první týden v srpnu dceru – Jana patří k těm ženám, kterým nevěříte, že by mohly mít
tak zralého potomka. J
2. srpna zamířila skupina na misijní konferenci CČE do premonstrátského
kláštera v Želivě. Vlastimil, Kateřina a Jitka hovořily s účastníky konference o možnosti využití rádia
při zvěstování evangelia a oslovování lidí.
Petr Plaňanský odvysílal svůj poslední letošní pořad – na
zbytek roku si bere rozhlasové volno, „aby se mohl nadechnout“, jak říká. Od září do prosince ho tedy
na frekvencích ČRo Plzeň zastoupí Kateřina Hodecová a Hana Pinknerová, které samozřejmě zvou
k poslechu konktantího pořadu všechny ženy (ale zase nejenom je, muži mohou poslouchat taky).

či v nemocnicích... Ale také slyšíme pláč opuštěných dětí, maminek, tatínků, lidé jsou rozčarováni
z korupce, vedení státu, mnohé dohání k zoufalství bezmocnost před záhadným „omylem” nedotknutelných exekutorů... Jsou to možná zúžené pohledy, ale jsou.
Jako veliký vykřičník dneška vidím zápas o rodinu. Díky Bohu mám pěknou rodinu. Ale asi
z dvaceti rodin, které znám a jsou mi blízké, je téměř polovina v rozpadu anebo už zničená.
A přitom to jsou rodiny, které věří Bohu, snaží se, a přesto se nepodařilo. Rozpadají se manželství
po pár měsících, letech i desetiletích vzájemného soužití. Rozpadají se i manželství leckterých
představitelů sborů, církví, pracovníků misie... Ptám se (a jistě ne sám): Proč? Jak je to možné?
Co se děje? Bylo to i dříve?
Pozornost chci zaměřit jen na dva aspekty. Ten první je dán prostředím, ve kterém žijeme.
I my, věřící lidé, žijeme ve světě, který jsem „vyčernil” v úvodu. Na jedné straně se máme skutečně
mimořádně dobře. Na druhé straně ale vstřebáváme (často i nevědomky) vnímání rodiny jako
„přežitek” doby. Partnerství muže a ženy je postaveno na roveň manželství a za chvíli se přiřadí
i partnerství muže s mužem, ženy s ženou. Obyčejný rozvod je dnes pouze procesní záležitost
soudního výroku, přesto je to ještě stále počin poznamenávající člověka. Moderní rodiče často
nemají ani společné příjmení a přirozené prostředí mnohých dětí je bez nějakého pevného bodu.
Otázka věrnosti, či dokonce podřízenosti jednoho druhému, je už v přímém rozporu s tzv. „svobodou“ a „právem“ každého z partnerů. To, co dnes také usnadňuje rozchod věřících manželů,
je neexistující tlak společnosti na zachování manželství. Z tohoto hlediska se věřící – nevěřící
nemusí vůbec snažit. Je to v pohodě. Myslím, že k takovému přemýšlení a postoji přispívá rovněž
lákadlo něčeho lepšího, nového, instantně dostupného.
Ten druhý aspekt současných bolestí rodin vidím v zacílení útoků Božího nepřítele – Satana. Svátost
manželství (slova „svátost” používám zcela ojediněle, ale v tomto případě pro jeho výstižnost úmyslně)
je napadána s jednoduchým cílem. Tam, kde se rozpadnou rodiny, tam se rozpadnou komunity, sbory,
jednotlivé církve, a v konečném důsledku i celá společnost. Satan dobře ví, že Bůh klade na duchovní
vůdce sborů, církví, na starší sborů vysokou zodpovědnost za vlastní rodinu, a to jak s ohledem na
děti, tak na manželky – manžele. Satan vynikajícím způsobem využívá dopadu svého vlivu na sekulární
společnost k tomu, aby útočil na „Achillovu patu” Církve. Okolnosti tomu jen a jen přejí.
Mnozí se modlíme za „probuzení” (jak křesťané označují plošné obrácení se ke Kristu), modlíme
se a usilujeme o dobrý účinek evangelijní zvěsti (a máme pro to biblickou motivaci, chceme
zachránit každého, kdo míří k věčné smrti a sám to ani netuší), modlíme se za oživení sborů,
zápasíme o Boží věc. A když už se někde pomalu červenají jablíčka, přichází útok z nečekané
strany. Náš přítel zklamal a chytil se do pasti v podobě „blondýny” (ony prominou, je to jen obraz),
našemu příteli utekla manželka za jiným atd...
Není smyslem tohoto článku řešit vinu, ani jak z toho ven. Chci jen ukázat na jednu
z Achillových pat dneška.
TWR
BOX 96
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Jsem posluchačkou “Křestanské vlny” a každý týden se snažím
poslouchat všechny čtyři relace, také si nahrávám některá pásma
a písničky. Za dobu, co váš pořad poslouchám, mám již nahráno
42 kazet. Mnoho se za vás modlím a nejen za “Křestanskou vlnu”,
ale za Český rozhlas Plzeň jako takový, protože i v jiných pořadech
je znát, že pracovníkům této rozhlasové stanice nejsou myšlenky
křestanství cizí. Buď Bohu chvála!
Božena, Kynšperk
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Témat ke společnému povídání mají spousty – do značné míry záleží na posluchačích, jak konkrétně
bude ten který pořad vypadat. Sledujte aktuální anonce připravovaných pořadů.
Každý pátek
v 9:15 vysíláme na Radiu Proglas relaci Rýmování o životě, kterou připravuje Miroslav Kubíček. Je
zajímavé sledovat oblíbenost této relace. Shodou okolností právě v čase vysílání této relace volal
Aleš Bartošek své mamince, která telefon zvedla se slovy: „Co rušíš? My posloucháme Kubíčka, my
ho máme moc rádi!“ – a s těmito slovy zase zavěsila...
Opět nám do redakce začala chodit pomáhat Helenka Brdečková, maminka tří živých a zvídavých dětí. Nedávno odjel její manžel i s ratolestmi

Tam, kde křesťan spí, tam se ani moc nemusí obávat útoků ze strany Satana (tam ho bude
spíše probouzet k životu Bůh). Ale tam, kde Církvi (sboru, misii) jde o evangelium, o účinné evangelium, tam čekejme útok Zlého. V 1. kapitole Joba, 6. verši čteme: “Nastal pak den, kdy přišli
synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i Satan.”
(Job byl vzorem bohabojného člověka, který byl svou oddaností Bohu trnem v oku Satanovi.
Ten si nenechal ujít příležitost.) Prorok Zacharjáš ve 3. kapitole popisuje zvláštní obraz situace,
kdy je k nové službě povoláván velekněz. Ani v tomto okamžiku nemohl chybět Satan: „Potom mi
ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál Satan,
aby se mu protivil.”
Koneckonců sám Boží Syn byl v nejtěsnějším spojení se svým Otcem. V ústraní na poušti
prožíval plné vědomí svého poslání „zemřít za hříchy, které nespáchal“ a hned byl pokoušen
Satanem (Mk 1,13: Byl na poušti čtyřicet dní a Satan ho pokoušel).
Ve všech třech zmíněných případech je jasně ukázáno, jak se mají „poměry sil”. Je zřejmé, že
Satan chce být všude tam, kde Bůh pracuje s člověkem a kde člověk uskutečňuje to, co je Bohu milé
(poslušnost Bohu). Na druhé straně je však také ze zmíněných případů zřejmé, že Satan byl omezen
Božím dohledem a Boží nadvládou. U Joba Satan žádá Boha o svolení, v Zacharjášově vidění dostává od Hospodina důtku a na poušti byl vykázán do patřičných mezí. Není to zajímavé? Nyní není
čas spekulovat, proč to tak je. Bůh skrze Izajáše dává nahlédnout pod pokličku, když o sobě zaznamenává: „ Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já, Hospodin, konám
všechny tyto věci.” (Iz 45,7)
Namísto spekulací chci ukázat na to, co je zřejmé z celého kontextu Bible, Boží podstaty
a Božích zaslíbení. Už v prvních odstavcích Bible (Genesis 3,14), dává Hospodin Satanovi lekci:
„... zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém
plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého. Nad to, nepřátelství
položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře
tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.” Už tady je ten, který byl dříve v Boží přítomnosti nositelem
světla, drsným způsobem ponížen. Boží Syn to dovršil skutkem nevídaným, když podstoupil smrt,
aby ji pokořil, vstal z mrtvých, aby ukázal jistou naději svým následovníkům, a vstoupil do nebeské
slávy jako vítěz, aby Satanovi „ukázal paty”, kterými pošlapal jeho hlavu.
Mám ještě jeden Boží výrok, který byl pronesen o několik tisíc let později, těsně po vítězství
nad hříchem: „Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jděte ke všem národům
a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do
skonání světa. Amen.” (Matouš 28,18–20) Toto zaslíbení nám dává jasnou odpověď na otázku,
kdo je vládcem tohoto světa. Je to PÁN JEŽÍŠ KRISTUS!
Všem nám, kteří pracujeme v církvi, v misii, a stejnou měrou i všem nám, kteří máme jakékoliv
zaměstnání, povolání, práci či živnost, patří výzva: Jděte do celého světa a zvěstujte... Tato výzva
je ale podmíněna: začíná slovem PROTO! Protože Bůh je vládcem a pánem a protože On je stále
s námi, až do konce konců. Garantem je sám Pán. To je jeho slovo!
Proti tomuto slovu stojí Satanova úskočnost.
Mysleme na bezpečí svých manželství a rodin. Je to Achillova pata dneška. Modlete se spolu
s námi za tento problém a současně vyjadřujme Bohu vděčnost za záštitu, kterou nás před mnohými útoky chrání. Práce každé církve může skončit na problémech v manželství.
Aleš Bartošek
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k prarodičům a Helenka, místo aby odpočívala a užívala si prázdného bytu, chodila téměř každý den
k nám a pomáhala Katce stříhat pořady. Děkujeme jí i všem ostatním, kteří nelitují času a námahy,
aby přiložili ruku k dílu.
24. srpna se nám zželelo našeho externího spolupracovníka Vladimíra
Drbala, kterému ráno kamion dovezl 24 palet cihel, tedy dohromady téměř 30 tun. To vše měl do
večera odklidit na dvůr. Aleš, Daniel a Štěpán si vzali modráky, sedli do auta a za dopoledne mu pomohli odklidit 17 palet cihel. Večer se sice třepali únavou, ale jejich zdraví to jistě prospělo a Vláďa
byl pořádně překvapen. Ve studiu ho čekáme zase na podzim, kdy bude připravovat relace Světem
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Z upřímného srdce vám děkuji za vaši obětavou službu na vinici
Páně. Jsem potěšena, slyším-li váš hlas na “Křestanské vlně
Plzně” FM, ale i z MW na TWR vysílači. Po těžké operaci srdce mi
můj zdravotní stav jen občas a na chvíli dovolí jít do shromáždění.
O to víc se těším na pořady, které vysíláte. Jen noční pořady mi
únava nedovolí moc poslouchat.
Bohumila, Chomutov

NOVÁ ÉRA SPOLUPRÁCE

TWR-International a HCJB International

V září 2004 se konala v Colorado Springs Výroční členská konference HCJB. Ústředním tématem setkání byla BOŽÍ MOC. Jednotlivá svědectví a zprávy z misijní práce v regionech byly
od začátku až do konce jedním velkým svědectvím o závislosti nás všech na Boží moci a Jeho
výzvách.
Hlavním hostujícím řečníkem konference HCJB byl prezident TWR David Tucker. Obě misijní
organizace mají relativně nové osobnosti ve vedení. V HCJB je to David Johnson, v TWR pak
David Tucker.
Společně jsme prožili tři krásné dny duchovního sdílení, vedení a obohacování. Oba prezidenti křesťanských rozhlasových misií jsou pro službu velkým požehnáním. Upřímnost, otevřenost
a touha po úzké spolupráci byly ústřední myšlenkou současné i budoucí spolupráce TWR a HCJB
ve světě.
David Tucker býval exekutivním (nejvyšším) představitelem petrolejářské společnosti
(British Petroleum), což byla nejen nesmírně odpovědná a prestižní funkce, ale také jedinečná,
třiadvacet let dlouhá zkušenost při vedení mezinárodní společnosti. Člověk, který vedl tak obrovskou společnost, musí umět rozhodovat o tom, jak se jednotlivé firmy nakupují, prodávají,
likvidují, aby byla celá společnost zdravá a prosperující. Aby se misijní práce mohla účinně
rozvíjet, je třeba reagovat na místní potřeby, v modlitbách zvažovat a využívat všechny nabízené
možnosti, je třeba neustále monitorovat, co se kde děje, co je možné budovat, kde je lépe
skončit nebo vyčkávat, kde je třeba provést nutné změny. Zkušenost na mezinárodním poli je
neocenitelnou přípravou pro vedení misijní společnosti. Konec konců, finanční rozpočty jednotlivých misijních subjektů jsou v řádech milionů dolarů a odpovědnost, která leží na bedrech
vedení, je před Bohem i lidmi obrovská. Potřeba kvalitního vedení, nových vizí a rozvíjení nových
příležitostí je páteří společné služby dárců, partnerů, misionářů i těch, kterým je šíření evangelia určeno. Jedním z důležitých závěrů konference je skutečnost, že došlo k velkému sblížení
HCJB a TWR. David Tucker všechny přítomné vyzval k úzké spolupráci: „Každá společnost má
své silné stránky a své slabiny. Nemá smysl, abychom mezi sebou soutěžili, ale navzájem si
pomáhali."
Nejnovější trendy rozhlasového vysílání směřují k digitálnímu krátkovlnnému vysílání, které
je novým standardem v Číně. Je otázkou krátké budoucnosti, kdy bude svět zaplaven levnými
přijímači, které způsobí ještě větší revoluci, než tomu bylo s tranzistorovými rádii.
Inženýři HCJB připravují přijímače s předvolbou křesťanských frekvencí, které se budou
vyrábět v Číně.
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Bible pro Proglas.
V budově TWR-CZ máme celkem 4 vybavené režie. V průběhu prázdnin jsme
hledali dobrovolníky, aby nám pomohli s archivací zvukových záznamů mluveného slova a písní do
nového archivačního systému, vhodného pro nonstop vysílání přes satelit. Přišlo jich několik a pomáhali několik dnů i celých týdnů. Dokonce se stávalo, že všechna pracoviště byla obsazená a museli
jsme pracovat málem na směny. Děkujeme Josefu Valentovi, Honzíku Viktorinovi (v září nastupuje na
gymnázium v Líšni, tak bude blízko nás), Tomáši Valerovi a Jirkovi Platovskému.
Technici TWR-CZ
se občas stávají detektivy. To když nějaký brigádník či nepozorný pracovník uloží potřebný materiál

Milí v TWR, opět se vám po delší době hlásím od poslechu vašich
pořadů. Vaše dopolední vysílání na FM vlnách Radia Proglas je pro
TWR
mne každodenním společníkem. S velkým zaujetím jsem vyslechBOX 96
la páteční relaci O manželství a středeční O pokoře. Mám prosbu
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a nevím, zda mi ji budete moci splnit. Na naší domácí skupince
jsme se dostali ke studiu knihy Zjevení. S nostalgií vzpomínám na
úžasné výklady této knihy od Dr. McGee v pořadech Světem Bible.
Tento týden jsem našla ve své Bibli poznámku u 12. kapitoly, že je “klíčem k celé knize”,
ale už nevím, proč ji tam mám. Mohli byste mi poslat nahrávku výkladu této kapitoly?
Daniela, Brno
HCJB World Radio vytyčilo na Výroční členské konferenci následujících sedm výzev, podle
nichž má další práce a spolupráce HCJB dále pokračovat:
1. Vytvářet evropská centra, která budou rozvíjet technickou spolupráci, mediální a rozhlasové
možnosti.
2. Připravovat místní dobrovolníky a spolupracovníky, rozvíjet jejich nábor.
3. Vytvářet týmy spolupracovníků v regionech podle specifických potřeb jednotlivých zemí.
(HCJB má pracoviště a spolupracovníky jak v České, tak Slovenské republice.)
4. Transformace strategie práce – vyhledávat odborníky pro krátkodobé projekty, spolupracovat
s penzionovanými profesionály.
5. Příprava mezinárodního centra pro výuku mediální práce a technických služeb.
6. Vytvořit rozvojový tým pro národní pracoviště.
7. Vytvořit strategický tým, který bude vyhledávat příležitosti ke službě a využívat odborné znalosti profesionálů.
Vizí HCJB je, aby každé město, které má více než milion obyvatel, mělo centrum rozvoje
rozhlasové služby. Je na iniciativě místních křesťanů, aby sami hledali nové možnosti a kontakty
v církvích, rozvojové týmy budou připraveny pomoci v začátcích samostatné práce.
Modlíme se, abychom společnými silami Trans World Radia a HCJB World Radia vykonali na
poli evangelizace více. Výzvou pro nás všechny je, abychom dále pokračovali ve službě, která má
dlouholetou tradici a dál se slibně rozvíjí.
Jsme vděčni Pánu, že naše dlouholetá rozhlasová spolupráce, která začala kolem roku 1986,
pokračuje dodnes. Modlíme se, aby budoucnost naší spolupráce přinesla bohatou úrodu a slávu
našemu Pánu a Stvořiteli.
Pavel a Klára Steigerovi

O evergreenech
Možná jste to už taky četli nebo slyšeli v nějakém rozhovoru: Mnohé hvězdy šoubyznysu, ale
také režiséři a různi manažeři, zkrátka lidé, kteří se nějakým způsobem zabývají tvůrčí činností, si
často stěžují na nedostatek novosti, nápadů a invence.
A tak jsme zahlcování různými remixy starých hitů, přezpíváváním a přemíláním 30 let starých
věcí a už nám to vlastně ani nevadí. Líbí se nám to a hlavně – známe to. Koneckonců – to, co
obstálo ve zkoušce času, bývá prověřené a tudíž dobré…
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do počítače a zapomene kam. Zejména Daniel Zeman je expert hodný uniformy FBI, protože dokázal
vypátrat i původce malých chyb, které se v archivaci objevily. Studoval použité propisky při psaní
poznámek, na kterém pracovišti příslušná propiska ležela v den, kdy se chyba stala, kdo tam tehdy
pracoval atd. No skutečně dobrodružné. Nejdůležitější bylo zjištění, že chyby se vyskytly jen za určité
situace a není třeba kontrolovat několik stovek pořadů.
Po červnovém natírání budovy TWR-CZ
každé ráno sledujeme, zda nějaký sprayer nepomaloval fasádu. Minimalbičky se už objevily, a proto
jsme nechali podél jedné strany budovy vysázet „zelený plot“. Zatím je v zárodku růstu a my se mod-

Je to pravda, ale jen částečná. Kde nejsou věci nové, tam se stárne – a zdaleka teď nemluvím jen o fyzickém stáří. Stárnout fyzicky je přirozené, ale zdaleka to nutně nesouvisí se zralostí.
Zralý člověk se totiž nespokojí se zaběhnutými stereotypy, ale je otevřený změnám – těm dobrým,
samozřejmě. A právě díky své zralosti rozpozná, co je dobré a co ne.
I v bibli se píše: Nespokojte se s evergreeny! Tedy – tam je to napsáno malinko jinak: „Zpívejte
Hospodinu píseň novou!“ Už král David věděl, že sázet v životě na jistotu, na věci ověřené, jasné
a dané je dobré, ale pokud zůstane jen u toho, stává se nám z víry náboženství, z upřímnosti
formalita, z pokoje klídek a z radosti sranda.
Kdy naposledy jsme zazpívali Hospodinu novou píseň, píseň ze života?
Kateřina Hodecová

Představujeme
V minulém vydání Antény jsme informovali, že v souvislosti
s ukončením povinné vojenské služby v České republice končí naše
řešení technické výpomoci využíváním pracovníků na civilní službě.
V souvislosti se vznikající potřebou řešení této problematiky jsme
oslovili Štěpána Exnera, který 2.12.2002 do TWR-CZ nastoupil na
výkon civilní služby. Civilka končila 1.6.2004 a několik týdnů před
ukončením jsme mu nabídli místo technika v TWR-CZ. Nabídku přijal,
a protože se stal řádným členem našeho týmu, chceme vám ho představit. My klademe otázky, Štěpán odpovídá:
Proč TWR?
Nechtěl jsem na vojnu. Civilku jsem si hledal v Brně. Nejprve
v charitě Naděje, pak v Proglasu... a tak různě. Kamarádil jsem
s Martinem, Ríšou i s Matesem, kteří tady civilku dělali. Vyptával jsem
se jich. Věděl jsem, že tady dělají všechno možné, od zametání až po
nevímco. Taky kamarádím s Falluem (pozn. red.: Štěpán používá přezdívek), který tady natáčel.
TWR se mně nakonec zdálo nejzajímavější. A také jsem odjakživa měl rád techniku, zvuk, počítače... no a domluvili jsme se šéfe – ne? To už přece víte. J
Nebyl jsi z tohoto svého rozhodnutí po půl roce zklamán?
No to ne. Předtím jsem měl hodně různých pracovních brigád a zažil jsem hodně různých pracovních kolektivů. Ale tady je to teda o něčem jiným. Sice je tady někdy napětí, to ani jinak nejde,
ale to je úplně jiný. To mě oslovilo. A také jsem získal velkou spoustu nových zkušeností. Ale říkal
jsem si, že až tu skončím, tak mi to na nic moc nebude. Teď v tom můžu pokračovat a dál rozvíjet
svůj um a zkušenosti a vím, že je to zároveň pro dobrou a smysluplnou věc!
Vadí Ti něco na práci, kolektivu TWR-CZ?
Šéfe, to byste se mě musel zeptat v okamžiku, kdy mi něco vadí. Teď mi nevadí nic.
Nevzpomenu si.
Civilka je za tebou a máš za sebou prvních pár měsíců jako pracovník TWR-CZ. Co je
nyní pro Tebe nového, co Ti to dalo (nebo vzalo)?
Prožívám to pořád stejně, jako když jsem tu byl na civilce, jen z toho teď mám lepší pocit. Vím,
že to není jen na rok a půl. Nového nebylo nic, pořád dělám to stejný.
Líbí se Ti to, co vysíláme?
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líme, aby rostl rychleji než chuť „pouličních umělců“ ozdobit náš dům svými výtvory.
Náš spolupracovník Otakar Vožeh s manželkou museli velice rychle odcestovat z Monaka do Prahy za nemocnou
maminkou. Večer odjížděli a ráno byli v Praze. Otakar nám k tomu napsal poznámku: „Když jsme
narychlo odjížděli do Prahy, Andrejka (vnučka) se večer modlila, aby ´děda dobře řídil´. Když vyslovila stejnou modlitbu následující večer, starší bratr Dylan ji opravil, že ´děda už dávno dojel´...!! J
Prázdniny nebyly jen odpočinkové – dva naši spolupracovníci zažili i horké a nepříjemné chvilky. To
když jim byly zcizeny drahé věci. Nejprve byl okraden Míla Čech, když s kapelou Con brio jeli na

Máte na mysli technickou stránku nebo obsah?
Obojí.
Ale je to čistě o tom, jak to vidím já, takže: Technická stránka některých příspěvků (zpravidla
z archivu) občas dost hrůza, šum, brum atd. Některé znělky jsou přímo otřesné.
Nové, v současnosti natáčené pořady se mi líbí. Když je dobrý materiál, dá se po technické
stránce udělat kvalitní pořad. Po obsahové stránce je to většinou dobré, někdy i super, např.
Rýmování o životě, Doteky, Krok za krokem Jirky Nováka, Sestřihy jsou dobré, Stopy...
No, co se týče těch znělek, mohl bys koneckonců na něčem zapracovat – jestli se
nepletu, tak hraješ v nějaké kapele, ne?
Na ty znělky se chystám, ale teď na to není čas. Hraju na bicí, ale teď momentálně v žádné kapele. Ta naše se nám po pěti letech hraní rozpadla kvůli úplné blbosti. Jsem teď na volné noze. J
Všiml jsem si, že jsi dost často ochotný udělat věci za jiné. Bývá to práce navíc, po
pracovní době... Nemáš pocit, že někdy lidé zneužívají Tvojí ochoty?
No, když mě někdo poprosí a já mám čas, tak zůstanu. Až se mi bude zdát, že mě někdo
zneužívá, tak s tím něco udělám.
V TWR-CZ snad nebyl jediný civilista, který by neměl dobře vyvinuté trávicí ústrojí. Co
ty máš rád?
Asi všechno, může to být pikantní a ostřejší.
Tvoji rodiče jsou věřící. Ptají se tě, co tady děláš? Zajímají se?
Zajímají se, vyptávají se hlavně, co je nového a kdy už bude satelit, a byli se tu několikrát podívat.
Jak jsi vlastně přijal Pána Ježíše za svého Spasitele?
Od narození jsem ve věřící rodině. Besídka, mládež, sbor. Nikdy jsem nepochyboval, že Bůh
je. Ale tak nějak kolem mých 15 let mně začalo docházet, že taková víra není úplně ono. Bůh a moje osoba – to šlo vedle sebe. Uvědomoval jsem si to a následoval jakýsi nepopsatelný pozvolný
proces. Hodně jsem se modlil a během několika měsíců mi bylo naprosto jasné, že mám odpuštěné hříchy, že patřím Pánu Ježíši, a nabyl jsem až nezvyklé jistoty v Pánu. Jistoty věčného života
s Ježíšem. Šéfe, od té doby mám tolik požehnání, úplně ve všem, že to až není možné. Pořád čekám, kdy to skončí a ono nic. Tolik jistoty mám! Když se mě někdo zeptá, jak se mám, tak každému
říkám, že se mám dobře, a není to fráze. Opravdu to tak myslím, mám se dobře a pořád.
Jakou máš rád hudbu?
Jazz a funky.
Co holky?
Nic. S žádnou nechodím a neřeším to. Nemám ani čas.
Nemáš čas, jo? A máš čas na osobní setkávání se s Bohem? Kdy si čteš Bibli, kdy se
modlíš?
Vždy, když to jde, přiznám se, že někdy i v práci, ale hlavně večer doma. Ráno jaksi nejsem
schopen. Nejraději mám evangelia, Nový zákon je mi vůbec bližší než Starý. Moc nečtu Zjevení.
Máš kamarády?
Mám, hodně, ale tak do desítky jsou ti, se kterými trávím hodně času. Všichni jsou věřící.
A nevěřící kamarády nemáš? Není to divné?
Vlastně mám. Jednoho nevěřícího a je to dobrý kamarád. Ale když se stočí řeč na víru v Boha,
tak je konec...
Jaký styl zvěstování evangelia je ti vlastně blízký? Doufám, že se nespoléháš jen na
rádio. J
Životem.
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koncert a z auta plného techniky jim zloději ukradli „jen“ dvě kytary. Leč zejména ta jedna byla důležitá – Míla s ní nahrával, měl ji dobře vybavenou a také už s ní byl za ta léta sžitý. Petr Vaďura se zase
mezi jednotlivými schůzkami, na kterých nahrával příspěvky do pořadů, zastavil v prodejně CD. Na
malou chvilku si tašku s přenosným minidiskem, mikrofonem a vším potřebným položil vedle sebe na
pult a když se po chvilce podíval, taška byla pryč. Situace to byla nemilá – o to víc, že zmizely i minidisky s už nahranými příspěvky a celými pořady. Ale chybami se člověk učí – tedy snad... J
Koncem října skončí pracovní poměr Blance Sedláčkové, ale naštěstí jenom papírově. Slíbila nám, že

...to myslíš, že stačí?
Já chci, aby to na mě viděli. Například nedávno jsem byl s partou na chatě a oni se mě za
chvíli sami ptali, co a jak a jak to a proč...?
A řekls jim něco?
Jasně, že řekl. To já vždycky řeknu, že su věřící. Ale hodně často se to pak stočí na otázky,
které vymyslí každý: „Jak Bůh mohl dopustit“ a podobně. Tyto debaty ale už rád nemám.
V každém případě chci evangelium zaset. Mám skupinu lidí, za které se modlím, aby uvěřili.
Jak jim k tomu pomáháš?
No právě! To je někdy těžký. Do shromka je vzít nemůžu, tak se jim snažím vysvětlovat, přibližovat... ale musím pomalu. Vyhledávám příležitosti.
Stalo se, že by se ti někdo za tvoji víru vysmál?
Ne, to myslím ne. Na základce to o mě všichni věděli, ale já jsem byl taková autorita, že to si
nikdo nedovolil ani náznakem. J
...ale ještě k tomu zvěstování. Například jsem také zkoušel internetové diskuse o víře a to se
také dá evangelizovat. Jinak jsem spíš typ, který nemá rád takové ty pouliční kampaně, ale rozhlas, to fakt vidím dobře.
Co bys chtěl v TWR dělat do budoucna?
Ředitele ... J ne, to tam nepište. Jsem spokojený technik.
Děkuji.
No prosím.
ptal se Aleš Bartošek

Výňatek z osobního dopisu,
který Štěpán posílá svým přátelům

Vizí a posláním Trans World Rádia je přivádět nevěřící lidi ke Kristu a pomocí radiových vln
povzbuzovat církev. Jako misijní nevýdělečná organizace provádí tuto službu zdarma. Náklady na
chod naší organizace jsou hrazeny pouze z dobrovolných darů našich sponzorů a posluchačů,
kteří jsou přesvědčeni o tom, že šíření evangelia prostřednictvím rozhlasových vln je v dnešní
moderní době mocná zbraň s velkým potenciálem.
Ke službě v TWR jsem se poprvé dostal po skončení střední školy. Tehdy jsem se z důvodu
averze k vojně rozhodoval, kam se přihlásit na náhradní vojenskou (civilní) službu. Už odmalička
jsem vyrůstal ve věřící rodině a v křesťanském prostředí, a proto jsem hledal takovou organizaci,
kde bych mohl vykonávat smysluplnou a užitečnou práci.
Když se ale moje náhradní vojenská služba pomalu chýlila ke konci, začal jsem se opět rozhodovat co dál? O další práci v TWR jsem nijak vážněji nepřemýšlel, ale i tuto možnost jsem
nevylučoval. Proto, když jsem se modlil za svoji budoucí práci, prosil jsem Pána Boha o to, aby
mě, pokud mám v této službě zůstat, vedení TWR samo oslovilo. Asi tři týdny před koncem civilní
služby mi náš ředitel Aleš Bartošek řekl, že je s mojí prací spokojen a zeptal se, jestli nechci
v TWR zůstat. Tuto nabídku jsem rád přijal a v současné době tedy pracuji jako technik a moderátor Trans World Radia.
V TWR, stejně jako v mnoha jiných křesťanských organizacích, se praktikuje princip, kdy si
každý nový pracovník zajišťuje potřebné finanční prostředky pro krytí své mzdy, a proto nyní hledám a prosím partnery, kteří by byli ochotni podporovat moji službu jak finančně, tak i na modlit17
alespoň občas bude docházet i nadále a pomáhat. Blanička dlouhé roky „držela“ naši redakci svými
modlitbami a množstvím „neviditelné“ práce a služby. A za to jí patří velký dík.
Část Blančiny práce
plus další kancelářskou činnost by od podzimu na svá bedra ráda vzala Elen Kožinová, příjemná
mladá žena z Brna. Modlíme se za Boží vedení a doufáme, že Blančino místo nezůstane dlouho
prázdné.
V září byla naše redaktorka Kateřina Hodecová natáčet ve Valašském Meziříčí – a po
návratu básnila... J Manželé Ludmila a Václav Fuksovi totiž zorganizovali to, o co jsme naše posluchače z různých koutů republiky už dlouho žádali: našli šest lidí, kteří byli ochotni natočit své životní

bách. Jestliže vám Pán Bůh položí moji službu na srdce, a jste ochotni ji finančně i na modlitbách
podporovat, rád vás budu o své práci pravidelně informovat. Prakticky se finanční podpora provádí tak, že veškeré sponzorské příspěvky jdou na mé konto do TWR, se kterým disponuje výhradně
misijní vedení TWR, a to také určuje výši mé mzdy.
Milí přátelé, pokud budete moci přispět jakoukoliv částkou na mou mzdu, budu vám velmi
vděčný nejen já, ale celý náš kolektiv. A pokud ne, myslete prosím na mou a naši společnou práci ve svých modlitbách, protože sloužit potřebným je jedním z největších poslání našeho života.
Štěpán Exner
Milí sourozenci v Kristu, ještě jsem vám nikdy nepsala, občas
pošlu příspěvek a modlím se za vás. S manželem jsme uvěřili
TWR
v roce 1990, kdy nejdříve uvěřil náš mladší syn a do čtrnácti
BOX 96
dnů my dva. Náš starší syn uvěřil do dvou měsíců. Pocházíme
656 96 BRNO
z nevěřících rodin. Byla to opravdu Boží milost, kterou jsme dostali. Stali jsme se členy církve, ale jednou jsem náhodou ladila rádio
a zaslechla Vaše vysílání na MW, pořad Světem Bible. Stala jsem
se pravidelnou posluchačkou. Když jste byli nuceni změnit čas vysílání z večerního na
noční, zpočátku jsem se “zlobila”, protože chodím brzo spát, ale pak jsem si uvědomila,
že já si mohu kdykoliv vzít Bibli a číst si, ale ti, kteří v Boha nevěří a “žijí” v noci, mohou
nyní třeba přijmout “seménko” Božího slova, které může začít klíčit a růst. Přimlouváme
se také za vysílání pro děti a mládež, aby je nevtáhl tenhle svět. Přeji mnoho Božího
požehnání ve vaší práci.
Jarmila, Liberec

Jak posílat peníze
Poslední dobou nás kontaktovali trošku rozčarovaní dárci s výhradou, že nám zaslali finanční
hotovost, ale potvrzení o darech jim došlo na částku menší, anebo nedošlo vůbec. Samozřejmě,
že můžeme udělat chybu, ale většinou je problém právě na straně odesílatele daru. Dar byl poslán
neúplně vyplněnou poukázkou – chyběl VARIABILNÍ SYMBOL. Bez tohoto číselného označení
(jehož základ je tvořen vaším osobním číslem) dar sice dostaneme, ale nejsme ani při nejlepší vůli
schopni identifikovat dárce, a tak u nás dar zůstává evidován jako anonymní. (Jeden z dárců byl
tak rozčarován, že odmítal poslat další dary. To je nám pak moc líto, a i když takto vzniklá chyba
skutečně není na naší straně, zůstává v mysli zbytečně nepříjemný pocit.)
Stále platí, že pokud si nejste jisti, zavolejte k nám do redakce (544 233 771) a Vlastimil
Kolegar, případně Jitka Hovořáková, vám rádi pomohou s vyplněním poštovní poukázky. (Nejlépe,
když použijete námi zaslané poukázky. Od 1. 4. 2004 jsme přijali opatření, že každá námi dodaná
složenka obsahuje VS pro konkrétní osobu. Při žádosti tedy udejte jméno odesílatele daru. Tímto
opatřením vám velice zjednodušíme vyplňování složenky. Poukázka přiložená v Anténě už je
předtištěná a obsahuje dokonce i předtištěné jméno dárce.)
Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí tvořeno třemi nulami,
jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ obecně. Někteří dárci však podporují konkrétní projekty TWRCZ, nejvíce pak se podílejí na mzdách jednotlivých pracovníků.
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příběhy, rozdali jim pomocné materiály o přípravě svědectví pro rádio, zařídili hlídání dětí, místo na
natáčení i dobrou svačinu... Prostě, Katka dojela a jen natáčela. Taková pomoc je velmi vítaná a ušetří nám spoustu práce a shánění kontaktů. Pokud máte i vy ve svém okolí někoho, jehož příběh vás
zaujal, dejte nám vědět – dost možná, že odvysíláním takového svědectví společně pomůžeme dalším lidem.
Náš nový technik Štěpán Exner odjel na netradiční dovolenou – s kamarádem se rozhodli procestovat Turecko. Z dobrodružné cesty po Turecku Štěpán vzpomíná: V hlavním městě Ankaře jsme měli bouračku. Při odbočování do nás nabouralo protijedoucí auto. Řidič auta byl pilot

Dříve koncové trojčíslí umožňovalo použít místo tří nul některé jiné trojčíslí, které určovalo jeden
z vybraných projektů. To stále platí, ale jelikož předtištěné nuly nelze škrtat a opravovat, můžete své
určení daru označit trojkombinací čísel, které vepíšete do další kolonky „S. symbol“ (Specifický symbol). Pokud o předvyplnění tohoto trojčíslí konkrétně nepožádáte, je tato možnost na každém z vás.
Tento údaj není povinný – je to jen možnost, díky které můžete označit, k čemu je váš dar určen. Platí
však, že pokud chcete svůj dar určit na konkrétní projekt, pak tento údaj vyplnit musíte.
Zde je seznam třímístných kódů, ze kterých si můžete pro konkrétní určení daru vybrat pouze
jeden a vepsat ho na poslední tři místa S. symbolu:
- - - - - - - 101 ..................... podpora Kateřiny Hodecové
- - - - - - - 102 ..................... podpora Vlastimila Kolegara
- - - - - - - 103 ..................... podpora Blanky Sedláčkové
- - - - - - - 104 .................... podpora Míly Markové
- - - - - - - 106 ..................... podpora Aleše Bartoška
- - - - - - - 107 ..................... podpora Jitky Hovořákové
- - - - - - - 109 ..................... podpora Daniela Zemana
- - - - - - - 110 .................... podpora Hany Pinknerové
- - - - - - - 111...................... podpora Jany Peřtové
- - - - - - - 112 ..................... podpora Ondřeje Maliny
- - - - - - - 113 ..................... podpora Rozity Mertové
- - - - - - - 114 ..................... podpora Štěpána Exnera
- - - - - - - 201 ..................... knihy edice Mikrofon
- - - - - - - 202..................... kazety, CD a jiné zásilky
- - - - - - - 401 ..................... technické vybavení a rozvoj
- - - - - - - 777 ..................... satelit

Vaše osobní identifikační
číslo, které každému
dárci přidělíme v redakci.
Pokud je neznáte, informujte se telefonicky na
čísle 544 233 771-2.

Místo pro vepsání
trojčíslí určujícího oblast
vaší podpory (nevyplnění
automaticky znamená
běžný dar pro TWR-CZ).
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turecké AirForce a policie byla na místě během okamžiku. Nikdo z policistů neuměl anglicky, takže
tlumočil řidič, který do nás narazil. Na místě se sepsal protokol a druhý den o půl desáté jsme se měli
dostavit na tureckou policii nehodu dořešit. Tu si Honza, můj kamarád, vzpomněl, že mu jeho taťka
dal kontakt na známého v Ankaře. A divte se: byl to „shodou okolností“ plukovník turecké AirForce.
Tento důstojník pro nás ještě večer přijel, pohostil nás a nabídl se, že nám pomůže vyřešit bouračku.
Druhý den ráno jsme přijeli na policii autem s vlajkou turecké armády a plukovník vše vyřešil během
několika minut... Nebýt nehody, jeli jsme přímo do městečka nedaleko Ankary, kde ještě ten večer

V seznamu jmen jsou uvedena i jména osob, které nejsou v TWR-CZ zaměstnány (Míla
Marková, Hana Pinknerová, Jana Peřtová). Tito externí spolupracovníci však mají s TWR-CZ
smlouvu a pracují za honorář. Proto nám můžete pomoci nést náklady na jejich práci zacílením
svého daru na jejich jméno.
Každý dar určený k osobní podpoře spolupracovníka jde na společný účet TWR-CZ, ale je
účetně oddělen. Pro každého podporovaného pracovníka je to také velká morální podpora!
Všem dárcům!
Děkujeme za vaši finanční podporu, bez ní by služba TWR-CZ nebyla možná. POTVRZENÍ
o přijatých darech za rok 2004 obdržíte do 15. ledna 2005. V případě jakýchkoli nesrovnalostí
nebo nejasností nás kontaktujte (tel: 544 233 771, 544 233 772). Děkujeme!

Účastníci výroční konference FEB, mezinárodní organizace sdružující křesťanské vysílatele. V této
skupině je pracovník evropského parlamentu (vpředu druhý zprava), jehož úkolem je připomínkovat
všechny zákony EU, které by mohly mít negativní dopad na křesťanské vysílání.

Milí sourozenci v TWR, srdečně zdravím opět celý váš tým a přeji
mocné Boží požehnání. Píši dnes proto, že jsme v neděli večer náš
TWR
oblíbený pořad Doteky neslyšeli celý. Jen několik minut a potom
BOX 96
bylo ticho až do 23 hodin. Prosím o jeho nahrávku. Pořad Doteky,
656 96 BRNO
který napsal br. Stanley, je opravdu krásný. Neumím to vyjádřit, ale
umí pozvednout a narovnávat poraněné nitro člověka. Je v tom síla
Ducha, silné působení. Mluví ke všem lidem a oživuje obraz opravdového člověka. Budí tolik lásky a něhy vůči bližnímu. Svou krásou pohne myslí i srdcem
každého člověka - jak ztrápeného, tak i toho, který trápí nebo působil trápení. Díky za takto
požehnaný pořad a za to, že vás máme. Díky Pánu. Modlíme se za vás den za dnem.
Adolf, Č. Kostelec
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bouchla bomba. Byli jsme tak uchránění 2x. Díky Bohu. (Pozn. redakce: Štěpán s kamarádem cestovali starým autem, spali v autě a v přírodě, podnikali výlety do neznámých končin a auto po havárce
trochu vyrovnali a dojeli s ním až domů. Štěpán říkal, že mu to ale na několik let úplně stačilo)
Na
jednom Misijním vedení padl návrh udělat „vojenské cvičení“ – tedy abyste rozuměli – setkání všech
civilistů, co u nás kdy „sloužili“. Celkem jich bylo devět a sešlo se jich osm – neomluvitelnou absenci
měl Matouš Čep, ale jinak opravdu přišli všichni. Bylo to moc milé setkání, zjistili jsme novinky, popovídali o tom, jak je vede Bůh dál životem, a zdálo se, že u nás byli všichni rádi, tedy alespoň v to

ÎIVOT VÍRY
jedin˘ ãesk˘ mezidenominaãní evangelikální mûsíãník
�
�
�
�
�
�
�
�

rozhovory se zajímav˘mi osobnostmi
reportáÏe
biblické studie
komentáﬁe a anal˘zy aktuálních
politick˘ch a spoleãensk˘ch jevÛ
osobní pﬁíbûhy ãtenáﬁÛ
zprávy z kﬁesÈanského svûta
pﬁehled chystan˘ch akcí
humor
„Îivot víry ãtu proto, Ïe jsem kﬁesÈan a nechci, aby mi to, co se t˘ká kﬁesÈanského Ïivota, uniklo. Na Îivotû víry si cením, Ïe tam je obsáhl˘ informaãní
servis o chystan˘ch kﬁesÈansk˘ch akcích, Ïe tam jsou zprávy z misie vnitﬁní
i zahraniãní, Ïe tam jsou pﬁíbûhy ze skuteãného soudobého Ïivota víry, Ïe
tam autoﬁi mají odvahu hovoﬁit o problémech kﬁesÈanské víry v rodinû – jedním slovem, Ïe to je ,Ïivé‘.“
– Prof. PhDr. Jaro Kﬁivohlav˘, CSc., psycholog, âCE Praha-Braník

„Îivot víry je v nabídce ostatních ãasopisÛ myslím hodnû jedineãn˘. Pﬁipadá
mi úÏasn˘ tím, Ïe dává prostor, je schopen pojmout více názorÛ na stejnou
vûc, ‰ir‰í zábûr k nûjakému tématu, problematice. MoÏnost seznámit se
s rÛzn˘mi pohledy vÏdycky poskytne mnohem pestﬁej‰í obraz skuteãnosti.
Vnímám to podobnû jako mozaiku. Îivot víry má potenciál, abychom jí vidûli
vût‰í kus neÏ v úÏeji zamûﬁen˘ch ãasopisech. Mnohdy mû to osloví. Vnímám
to jako urãit˘ nástroj, kter˘ si BÛh pouÏívá.“
– Karel ¤eÏábek, pastor KS PlzeÀ a moderátor Ïiv˘ch poﬁadÛ TWR na âRo PlzeÀ

ÎIVOT VÍRY – ROZMANITÉ STRÁNKY CÍRKVE
• rozsah 36 stran, barevná obálka
• cena 25 Kã, pro pﬁedplatitele 22 Kã
• hodnotná letní pﬁíloha zdarma, mnoÏstevní slevy
• bûÏné rabaty pro knihkupce

Vydává KﬁesÈanská misijní spoleãnost.
Kontakt a objednávky:
KMS, Primátorská 41, 180 00 Praha 8
web: www.kmspraha.cz; e-mail: info@kmspraha.cz, tel.: 284 841 922

Satelit – jak jsme na tom?
Protože vidíme, že příprava celodenního satelitního vysílání ve slovenské a české řeči nabírá
na obrátkách, začínáme intenzivněji spolupracovat na detailech se slovenskými kolegy.
Současný pohled ředitele TWR-Slovakia je patrný z jeho článku:
Celá myšlienka vysielania cez satelit sa zrodila pred štyrmi rokmi, keď po oslave 10. výročia založenia českej a slovenskej redakcie TWR prišiel Aleš s nápadom spoločného československého 24hodinového vysielania. Po zvážení našich finančných možností a nemožností
sme sa zjednotili v tom, že jediné celoplošné vysielanie, ktoré by sme boli schopní rozbehnúť,
je práve satelitné rozhlasové vysielanie.
Od tej doby pretieklo v Dunaji už veľa vody, zvážili sme rôzne možnosti „up-linku“ /miesto, z ktorého sa vysiela signál na satelit/ a ako najlacnejší variant nám vyšiel operátor Radiokomunikácie
v Bratislave. Popri tom sme založili spoločnosť s ručením obmedzeným /T.W.Rádio s.r.o./, pretože
len subjekt zapísaný v obchodnom registri môže podľa slovenských zákonov požiadať o licenciu.
Ako prílohy žiadosti o udelenie licencie sú potrebné rôzne zmluvy o budúcej zmluve s autorskými
ochrannými organizáciami apod. a v neposlednom rade aj doloženie finančnej solventnosti pre
vysielanie. Aj toto bol jeden z rozhodujúcich dôvodov, pre ktorý sme nemohli postupovať rýchlejšie. Teraz hovorím za slovenskú stranu. Tento rok však Pán Boh urobil dva zázraky a poslal nám
dvoch významných donorov a posledná prekážka na podanie žiadosti o licenciu padla.
Teraz čakáme už len na jednu zmluvu o budúcej zmluve a môžeme Radu pre vysielanie
a retransmisiu požiadať o udelenie licencie. Vieme, že ani to nemusí byť automatická záležitosť. O to skôr, že budeme prví, ktorí žiadajú o licenciu vysielania len cez satelit a nevysielame to isté už prostredníctvom pozemných vysielačov.
Nerozumieme prečo celý proces od zrodenia myšlienky spoločného česko-slovenského
vysielania podnes musel trvať štyri roky, ale náš Pán vie. A veríme, že budúci rok je ten správny čas, kedy vysielanie Evanjelia cez satelit Eurobird v českom a slovenskom jazyku začne.
Ľubomír Vyhnánek

Od prvních dnů, co jsme se nastěhovali do budovy v Líšni (1.5.1997), u nás pracuje Blanka Sedláčková.
Pamatuje ještě odklízení písku a všechna úskalí zabydlování. Blanka se stala nejen radostí a pokojem,
ale je také naprosto oddanou a spolehlivou pomocnicí při jakékoliv práci. Její trpělivost a laskavost snad
ani nemá hranice. Její přímluvné modlitby měly jistě velký vliv na Boží požehnání. Od 1.11.2004 bude
vystřídána Elen Kožinovou, jejíž úsměv v nás (i v situaci kdy nám Blanka bude chybět) budí optimismus.
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doufáme. J
Novinkou je i „osamostatnění“ Petra Wagnera, který donedávna tvořil tandem s Jitkou Rusovou v hudebních Jednohubkách, vysílaných na ČRo Plzeň. Petr má za sebou dva samostatné pořady a jelikož si vedl moc dobře, doufáme, že neztratil chuť na další. J
Petra Oppeltová,
oblíbená moderátorka sobotních živých pořadů na Radiu Proglas, na nějakou dobu naše řady opouští – tedy alespoň „slyšitelně“. J Potřebuje si odpočinout a nabrat dech. A my jen doufáme, že si odpočine brzy.
V souvislosti s „dovolenou“ Petry Oppeltové jsme poprosili o staronovou spolupráci
Petra Rause, našeho bývalého redaktora. Tentokrát by měl zaujmout místo moderátora živě vysíla-

Objednejte si:

!!! MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA – AKCE POUZE DO KONCE ROKU 2004 !!!
Hudební produkce:

Běžná cena

Cena v akci

Jen v Tebe důvěru mám (Jana Peřtová) CD

320,- Kč

220,- Kč

Modré z nebe CD

250,- Kč

150,- Kč

Písně IQ (písně i k vohni) – (Tydlidum a Karel Řežábek) CD

280,- Kč

180,- Kč

Písně IQ (písně i k vohni) – (Tydlidum a Karel Řežábek) MC

140,- Kč

100,- Kč

Vaš tuke 2 (Romské písně) CD

150,- Kč

50,- Kč

Vaš tuke 2 (Romské písně) MC

35,- Kč

35,- Kč

30,- Kč

30,- Kč

120,- Kč

95,-Kč

Knihy:
Genesis – Světem bible (V. McGee, Pavel Vopalecký)
Víra ve vírech otazníků – Apologetika (David Novák)

Podpora od TWR-EUROPE
Vzpomínky na začátky práce TWR-CZ jsou už sice mlhavé, ale dobře si pamatujeme, že jsme
neměli vůbec nic. První materiální i finanční pomoc nám byla dodána od TWR-Europe a v prvních
měsících jsme byli ekonomicky na TWR-E zcela závislí. Postupně se vytvářel okruh dárců z řad
našich posluchačů a přátel.
Podpora ze strany TWR-E se velice brzy stala sice významým, ale přece jen doplňkem podpory z domácích zdrojů. Byla slíbena nejvíce na 5 let. Rozvoj naší práce a dobré vztahy s TWR-E
přispěly k ekonomické rovnováze mnohem delší dobu, než bylo těchto slíbených 5 let. Zahraniční
podpora se postupně snižovala a tvořila v absolutních číslech i v procentech stále menší podíl na
zdrojích TWR-CZ.
Letošní rok byl posledním rokem, kdy nám TWR-E finančně pomáhalo. V řijnu nám bylo oznámeno, že od ledna 2005 už nebudeme dostávat finanční podporu od TWR-E, a jsme tak prvním
partnerem v oblasti střední a východní Evropy, který se stává finančně nezávislým.
TWR-Europe považuje tento krok za významný mezník v našem vzájemném partnerství. My už
z tohoto rozhodnutí takovou “radost” nemáme, ale věříme Pánu, že naplní všechny potřeby své
práce tak, jak tomu bylo doposud.
Jsme si vědomi toho, že celodenní vysílání bude ekonomicky mnohem nákladnější a že už je
velice reálné. Sice v současné době pozorujeme celkové snižování darů i od dárců v naší zemi
(dostáváme se zpět na úroveň roku 2002), ale náš pohled dopředu je plný víry i v této oblasti.
Nejde nám o peníze, ale o službu a poslušnost Bohu.
Při zmíněném významném mezníku ve vztazích mezi TWR-E a námi musíme evropským
kolegům poděkovat za veškerou dosavadní pomoc a také za jejich ochotu dále krýt náklady na
vysílání prostřednictvím středovlnných a krátkovlnných vysílačů.
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ných pořadů Na sobotní frekvenci Proglasu. Petr nabídku přijal, a tak ho zanedlouho uslyšíte v éteru – pokud všechno dobře dopadne, bude to 13. listopadu už podruhé.
Ve dnech 7.–10.10. proběhla v Bratislavě 8. konference evropského sdružení křesťanských vysílatelů (křesťanská rádia, televize,
internetové portály a jednotlivci-křesťané pracující v sekulárních médiích) FEB. Motto konference znělo „Evropa – úkoly, trendy, nástroje“. Přednášky na vysoké úrovni se dotýkaly širokého spektra aktuálních témat – od techniky, přes legislativu, kulturní pozadí až po biblický pohled na Boží naději pro
Evropu. Byl také dostatek prostoru k neformálním rozhovorům s kolegy z mnoha evropských zemí.

Zamyšlení Luboše Vyhnánka, ředitele TWR-Slovakia
Úsudok je dôležitá a potrebná vec. Na základe vlastnej skúsenosti si môžeme o ľuďoch urobiť svoj úsudok. Problém vo vzťahoch
vzniká, ak namiesto úsudku prevládne predsudok.
Predsudok vzniká vtedy, ak napr. svoju skúsenosť s jednou sestrou v spoločenstve zovšeobecním na všetky sestry /bratov/, nebo
z jednej situácie urobím zovšeobecnenie na všetky situácie, nebo
prevezmem nekriticky skúsenosti iných a na ich základe jednám so
všetkými sestrami /bratmi/ v zbore s predsudkom.
Ľudia bez predsudkov neexistujú. Ľudí neustále triedime do
„šuplíkov“, ktoré sme si pripravili (ženy nevedia zaparkovať – muži
nedokážu počúvať – pankáči sú nebezpeční – charizmatici sú namyslení – evanjelikáli sú premúdrelí – „Kto ma raz klamal, tomu už
neverím!“ – „Už vopred viem, čo chce povedať.“ )
Ako vznikajú predsudky? Nuž tak, že sami seba ohradíme
a ostatných vyčleníme za našu ohradu. Pritom aj zdanlivé maličkosti
hrajú rozhodujúcu úlohu, pretože my nevidíme „dovnútra“ žiadneho
človeka. A predsudok je na svete. Nehovoríme s Rómom, pretože
je Róm. S charizmatikmi nechceme mať nič do činenia, pretože sú charizmatici. Mládež, ktorá svojím
výzorom nezodpovedá naším očakávaniam, je „dekadentná“. Pretože sme odmietli s nimi komunikáciu,
ostávajú navždy v tých istých „zásuvkách“.
Prečo dávame iných do žalára nemilosrdného odsúdenia? Pretože sa chceme: dištancovať a chrániť a inokedy zase legitimizovať svoju agresivitu, alebo chceme upevniť svoju pozíciu, príp. argumenty.
Ako som na tom JA? S akými predsudkami musím zápasiť voči šéfovi, susedke, bratovi a sestre
v cirkevnom zbore, neveste alebo politikom? Väčšinou zápasíme s predsudkami voči ľuďom pochádzajúcim z iného sociálneho prostredia, z iného „šuplíka“ zbožnosti, inteligencie, farby pleti, zámožnosti ...
Premýšľanie o pojmoch ako diskriminácia a antipatia nám môžu pomôcť oslobodiť sa.
Predsudky sú rozsudky. Najčastejšie mávajú charakter konečnej platnosti. Spravidla nimi ubližujeme iným. Pretože im dlhujeme ústretový krok, šancu, aby ukázali, akými naozaj sú. Pán Ježiš hovorí
„Nesúďte, aby ste neboli súdení“ /evanjelium Matúša 7:1/. Neukazujte na iných prstom. „Majte
iných v úcte.“ /list Filipanom 2:3/. Žite v odpúšťaní, ktoré dáva iným „druhú šancu“. K tomu nás vyzýva Božie Slovo.
Zmena začína pochopením podstaty problému. Vyvádza zo slepých uličiek vo vzťahoch do vzťahov
samotných. Tu majú svoje miesto rozhovor a odpustenie. Láska, ktorú sme prijali od Pán Ježiša, nás
povzbudzuje, aby sme dali iným ďalšiu šancu. Ak sa nám podarí „vypustiť“ niekoho zo „šuplíka“, do
ktorého sme ho strčili na základe predsudkov pred mnohými rokmi, zažijeme obrovský pocit uľahčenia,
alebo dokonca šťastia. Pozvite na návštevu k vám domov sestru alebo brata zo spoločenstva, s ktorou
/ktorým/ ste sa už dlhšie z vyššie uvedených dôvodov nerozprávali, a objavujte na nich pozitívne veci.
„Človek hľadí na to, čo má pred očami – ale Hospodin hľadí na srdce.“ /1.Samuelova 16:7/
Učme sa hľadieť na iných tak, ako ich vidí Boh.
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Konference byla dobrým impulsem k zamyšlení se nad tím, zda je forma naší práce přístupná dnešnímu prostředí, do něhož chceme srozumitelně přinášet neměnný obsah evangelia.
Kolem
20. října se poprvé v historii sešly k přátelské výměně názorů, vzájemné poznávání se a sdílení se
týmy redakce TWR-Czech a TWR-Slovakia. Bylo to krásné neformální setkání a pomohlo nám ke
vzájemnému dolaďování představ o nonstop satelitním vysílání.
Míla Čech, moderátor pořadu
Na křesťanské vlně Plzně, nedávno zažil za mikrofonem horké chvilky. Nejprve mu na poslední chvíli
před pořadem odřekl host. Oslovil honem asi 7 dalších lidí, ale nic nevyšlo. Rozhodl se tedy, že půjde
za mikrofon sám a alespoň zavolá jedné paní –ale ta onemocněla. Jako poslední možnost, která ho
napadla, zkusil domluvit telefonát s manželkou jednoho kazatele z jižní Moravy a ta to přislíbila. Jenomže aby problémům nebyl konec, při vysílání se ani Mílovi, ani technikovi ČRo Plzeň nepodařilo se
jí dovolat... Prekérní situaci zvládla nakonec právě tato žena sama: poslouchala vysílání přes internet,
a když už se jí to nezdálo, zavolala do vysílání sama. J Tímto děkujeme duchapřítomné Pavlíně
Kostkové z Valtic za záchranu našeho moderátora.

