Mlčící Bůh (velikonoční zamyšlení)
Lukáš Targosz
Obvykle, když se mi dějí špatné a těžké věci, mám tendenci k Bohu ve svém srdci volat: „Kde
jsi?!“ Volání lidstva při bolesti je zřejmě největší překážkou k víře, protože když vnímáme svou
bolest a bolest svých blízkých, pak nás nevyhnutelně napadají pochyby o Božím zájmu. Navíc,
jdeme-li v životě kupředu a chystáme-li se udělat zvláštní rozhodnutí, které náš život ovlivní, voláme k Bohu: „Kam?“ Chceme vedení uprostřed své temnoty (protože budoucnost téměř vždy
vypadá temně, nevíme, co nás čeká). Ale co uděláme, když nám Bůh neodpoví? Co uděláme,
když si nebudeme jisti, co vlastně Bůh zamýšlí? Co když nám někdy Bůh neodpoví? Co když
někdy bude Ježíš mlčícím Bohem?
Podvědomě se Božího mlčení bojíme, protože nás napadá, zda Bůh vůbec je nebo zda
s námi už neskončil. Ale musíme vzít na vědomí, že Bůh má svůj čas a mluví k nám tehdy, kdy se
On sám rozhodne, že ten správný čas nastal. Pokud jsme hledající a Boha zatím nenásledujeme,
v Jeho mlčení cítíme neschopnost se obhájit. (Říkáme si, že kdyby Bůh byl, udělá zázrak, něco
se právě teď stane, nebo mi to Bůh vysvětlí.) Když jsme křesťané, v Božím mlčení hledáme skrytý
význam, a řešíme, zda nás neopustil, protože jsme udělali něco, co se Mu nelíbí. Úplně přitom
zapomínáme na to, že přesně to Kristus předpokládal, když svým následovníkům řekl : „Pokoj
vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše
nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27)
Ve světě hluku může být Boží ticho docela strašidelné. Ale ne, Ježíšovo ticho tady není proto,
že by nás Bůh chtěl trápit nebo že by se o nás nezajímal. Bůh někdy mlčí proto, že v Jeho tichu vynikne naše motivace. V Jeho tichu vyniknou naše touhy. V Jeho tichu vyniknou naše rozhodnutí.
V závěru svého života stál Ježíš
před Pilátem, a zničehonic se najednou
odmlčel. Celý Jeho život byl důkazem
o Něm a pak, když stál před nenávistným pochybovačem, zůstal stát tiše.
Ježíš byl tiše, když byla proti Němu
vznesena křivá obvinění: I povstal
uprostřed velekněz a zeptal se Ježíše:
„Nic neodpovídáš na to, co tito proti
tobě svědčí?“ On však mlčel a nic neodpovídal. (Marek 14,60) Před sanedrinem byly lži jasné. Ježíš byl potichu,
když se už ve své mysli rozhodli: Pilát
se ho znovu zeptal: „Nic neodpovídáš?
Podívej, z čeho všeho tě obviňují!“ Ježíš
však již nic neodpověděl, takže se Pilát
Lukáš Targosz
divil. (Marek 15,5)
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Dobrý den, jsem vám velmi vděčna za vaši službu prostřednictvím vysílání živého Božího slova
v rádiu. Bůh vám v této službě moc a moc žehnej. Moje babička Lýdie Hrůzová poslouchala dnes
večer kázání o maminkách, jak se začne hýbat dítě, jak roste, jak se modlit, aby poznalo Pána
Ježíše Krista, a moc vás prosí, abyste jí poslali kazetovou nahrávku tohoto kázání. Babička říká,
že by to pomohlo hodně maminkám. Pán vás provázej. (Anna) * Milí přátelé, vřelý dík za vaše
vysílání. Posílám moc pozdravů a poděkování Petře Eliášové za Zadáno pro dámy i Rozmarýnu.
Její vtipné, půvabné i moudré fejetony poslouchám ráda já i obě dcerky. Ve vašem vysílání přibývá pořadů, které nestačí poslechnout si jen jednou. Mezi ně patří cyklus Ke kořenům a Kudy
kam. Pořady Na křesťanské vlně (z těch, co mi naposledy uvízly v mysli – Modlitba, Víra) a Na sobotní frekvenci Proglasu patří rovněž k těm, na které se pravidelně těším a nikdy nezklamou.

Ježíš byl tiše, když lidé chtěli podívanou: Když Herodes Ježíše uviděl, velmi se zaradoval; neboť už dlouho si přál ho vidět, protože o něm mnoho slyšel, a doufal, že od něho uvidí nějaké znamení. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpověděl. (Lukáš 23,8-12).
Ježíš byl tiše, když byla Jeho práce dokonána:
Židé mu odpověděli: „My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával
za Syna Božího.“ Když Pilát uslyšel toto slovo, ulekl se ještě více. Vešel znovu do vládního paláce
a řekl Ježíšovi: „Odkud jsi?“ Ježíš mu však nedal žádnou odpověď! (Jan 19,8)
V Ježíšově mlčení vidíme Jeho respekt k právům jednotlivce vybrat si vůči Němu pro nebo
proti. V křesťanství je konverze vždy tvá volba. Není to o místě tvého narození, ani tvém statusu,
jen o tvém rozhodnutí. V křesťanství není donucování k víře nikdy povoleno. Ježíšovo ticho nám
dává právo a svobodu říci: „Už o tom nechci více slyšet!“ Ale to neznamená, že mohou říct: „Už
o něm nesmíte nikomu říkat.“ V křesťanství jsou všechny důkazy podloženy vztahem: „Znám ho!“
A pravá víra se nemusí neustále obhajovat, protože je vidět.
Vždy mě fascinovalo, jak dokonce nevěřící lidé berou Ježíše vážně především pro Jeho poselství lásky k nepříteli, které je tak radikálně odlišné od všeho, co známe v tomto světě založeném
na principu „máš, co si zasloužíš“. Jeden z nejzajímavějších popisů Krista pochází z pera velkého
dobyvatele a generála, Napoleona, který napsal:
Alexandr, Cézar, Karel Veliký a já jsme založili skvělé říše, ale na čem spočívala tvorba těchto
říší? Na síle. Ježíš jediný založil svou říši na lásce a do dnešního dne pro něj zemřou miliony lidí…
Myslím si, že rozumím trochu lidské přirozenosti, a říkám vám, že všichni tito vojevůdci byli lidé,
stejně jako já; nikdo ale není jako On; Ježíš Kristus byl více než jen člověk… Já jsem inspiroval
zástupy s takovým nadšeným vydáním se, že by za mě byly připravené položit život… ale abych to
mohl dokázat, musel jsem být viditelně přítomný s elektrizujícím vlivem svého vzhledu, svých slov
a svého hlasu. Kristus jediný však dokázal pozvednout mysl člověka k neviditelnému tak, že nezáleží na čase a místě… On žádá lidská srdce. Všichni, kdo v Něj upřímně věří, zakoušejí k Němu
jedinečnou a nadpřirozenou lásku. Tento fenomén nedokáže být spočten, leží za hranicemi lidské
tvořivosti. Čas, který je velkým ničitelem, je bezmocný uhasit tento svatý oheň, čas ho nemůže
vyčerpat ani omezit. Tohle mě opravdu zasahuje nejvíce, často jsem nad tím přemýšlel. Pro mě to
dokazuje jednoznačně božství Ježíše Krista.
Napoleon popisuje Krista s neuvěřitelným vhledem. Nezískal lidi mocí, ale tím, že si získal
jejich srdce. Pravděpodobně tuto vlastnost na Kristu obdivovali lidé po staletí nejvíce. Z našich
končin je známý Masarykův výrok „Ježíš, ne Cézar!“, kterým rovněž obdivoval Kristovu schopnost získat si člověka na svou stranu láskou, a ne silou. Koneckonců, Ježíš jednou řekl: „Vezměte
mé jho na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí
svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“ (Matouš 11,29-30)
Jho nepatří mezi nástroje, které řadíme mezi „příjemné“. Ale na Ježíši bylo něco, co způsobuje,
že i dnes, staletí po Jeho životě, smrti a vzkříšení má miliony a miliardy následovníků, kteří jsou ochotni pro Něj žít i zemřít. Jsou ochotni na sebe vzít Kristovo jho a trpět pro Něj, protože On je s námi,
i když Ho necítíme nebo nevidíme. Lásku jsme od Něj přijali a láskou Jej také následujeme. Ale proč
tedy máme z Božího mlčení strach? Máme strach, protože v Jeho tichu vypovídáme o sobě.
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Požehnaný čas přeji. (Marie) * Milý Petře, vysílání sobotní ranní Křesťanské vlny v minulém roce
jsme poslouchali dost nepravidelně protože nejsme „skřivánci“, ale večerní „sovy“. Nový sobotní
večerní vysílací čas nám výborně vyhovuje. Včera jsme poprvé v tomto čase poslouchali pořad
s Katkou Hodecovou a Mariánem Lipovským. Velmi se nám to líbilo. Moc mi chybí maličké kartičky s modrým tiskem, které kdysi byly k mání a kde byly veškeré informace o tomto vysílání Křesťanské vlny na ČRo Plzeň na VKV. Bůh Vám žehnej. (J + M + M ze Strakonic) * Vážená redakce
TWR, dnes jsem (ostatně skoro jako každý den) poslouchala vaše vysílání na Radiu Proglas.
Na dnešní téma o trudnomyslnosti jsem byla opravdu zvědavá, mám totiž pár známých, kteří
depresemi trpí. Rada nesložit ruce do klína je určitě velice užitečná. Protože poslouchám při práci,
někdy mi něco unikne, ale myslím, že jsem v souvislosti s králem Nabukem slyšela další důležitou

Pozorujeme-li matku s malým dítětem, názorně vidíme fungovat zajímavý princip přibližování
a oddalování. Zírá-li rodič upřeně na dítě, to začne po chvíli plakat. Opustí-li ale rodič dítě a nechá ho samotné, dítě pláče znovu. Každý rodič tak balancuje mezi těmito dvěma póly: neustálým
přibližováním a vzdalováním se. Dokonce i Bůh tak činí v našich životech. Dělá to už od zahrady
Eden. Zdravý vztah tvoří rytmus nezávislosti a intimity. Ano, možná by to bylo jednodušší, aby Bůh
všechno v našem životě rozhodoval přímo, ale z našeho života by kromě všeho zlého zmizela
i radost a dobrodružství. Proč se Bůh v našich životech odmlčuje? Protože chce vidět náš růst,
chce vidět naše rozhodování, chce vidět naši lásku, chce nás zkrátka vidět takové, jací jsme.
Když se Ježíš odmlčel, bylo to proto, že lež byla zjevná, žalobci si již udělali jasno, lidé chtěli
představení, ale Ježíš věděl, že Jeho práce je již dokonána. Když v našem životě Bůh mlčí, je
to proto, že nám dává prostor pro hledání, prostor pro růst, anebo proto, že ví, že už jsme se
stejně rozhodli. V každém případě nám ale dává prostor pro to, aby se ukázalo, co je v nás. Ale
v tom všem nás neopouští a zůstává nám na blízku, je k nám otevřený a zajímá se o nás. Jak to
vím? Ježíš nám dal konkrétní příklad. Vždyť jen krátce potom, co mlčel u Piláta, byl ukřižován, ale
na kříži se zajímal o své vrahy („odpusť jim, protože neví, co činí“), o svou matku („Jane, postarej
se o ni jako o vlastní“), o kajícího se lotra na kříži („ještě dnes se mnou budeš v ráji“), o lidstvo,
za které umírá („je dokonáno“).
A po svém vzkříšení? Speciálně přijde za Tomášem, který nechtěl věřit, dokud neuvidí. A odpustí Petrovi jeho zapření a svěří mu úkol. Koneckonců, i u onoho osudného ohně mlčel, jen se
na Petra podíval. Kristovo mlčení ukáže, co je v nás, aby pak nám nabídl vysvobození. A to je
důvod, proč je Kristus tak jedinečný.

Programové změny

Vysílání českých pořadů
na středních a krátkých vlnách se nemění !!!

Na přiloženém letáčku sledujte pouze uváděné frekvence. Vysílací časy a názvy pořadu neměníme.

Programovým změnám jsme se chtěli v následujícím období vyhnout. A to z jednoduchého
důvodu – na podzim připravujeme razantní zásah do programového schématu Rádia 7, protože
po domluvě se slovenskou redakcí si po čtyřech letech vysílání „vyměníme směny“. Jednoduše –
v časech, ve kterých dnes slýcháváte slovenskou redakci, bude znít čeština a naopak.
Přesto se některým malým úpravám ani teď nevyhneme. Plynou z důvodu ukončení slovenského středovlnného vysílání, které bylo součástí i českého bloku vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu
v čase 21:00–21:15. Místo toho vám před pravidelnou relací Světem bible nabídneme Myšlenku na den a několik písniček.
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radu, a to je chválení. Já bych ale k tomuto tématu ještě přidala důležitý poznatek: Trudnomyslný
člověk má deprese také proto, že hledá vinu vždy kolem sebe, v druhých, v osudu a podobně.
V sobě vinu nikdy nevidí. A ve stadiu deprese má velmi sobecké myšlenky, není schopen myslet
na nic jiného než na svoje utrpení a ostatní lidé jsou mu naprosto lhostejní – a to i ti nejbližší.
Takže důležitá rada je přiznat si sobectví, litovat a mít touhu změnit se. (Křesťan by měl volat
k Bohu, ať ho toho sobectví zbaví a proměňuje ho.) A protože trudnomyslný člověk vyčítá osudu
nebo lidem kolem sebe, čeho se mu nedostalo, měl by místo toho děkovat za všechno, co má.
Vděčnost léčí deprese. Deprese se často vyskytnou po probdělých nocích, neboť serotonin – hormon dobré nálady – se tvoří jen ve spánku za tmy, to je mezi 10. hodinou večerní asi do 5. hodiny
ranní. Takže ještě třetí rada je vyspat se. Tím bych to shrnula – místo hledání viníka kolem sebe

Aby zůstal zachován poměr časů ve vysílání se slovenskou redakcí, vzdali jsme se sobotní
hodiny 7:00–8:00, ve které jsme přenášeli živě
vysílaný pořad Na křesťanské vlně Plzně,
který pro Český rozhlas Plzeň připravuje Trans
World Rádio už léta. Na začátku tohoto kalendářního roku však došlo v plzeňském rozhlase
k programovým změnám – čas vysílání tohoto
pořadu, roky ustálený na 7. hodině ranní, byl přesunut na 20. hodinu večerní. Do vysílání Rádia 7
ho tedy zatím nebudeme přenášet živě. Jeho záznam uslyšíte na Rádiu 7 ve čtvrtek následujícího týdne ve 23 hodin. Přesunem času došlo také
ke změnám osobním. Ranní magazíny většinou
Daniel Fajfr
připravoval Petr Vaďura, jednou za měsíc chystal pořad Miloslav Čech a jednou my z Brna. Nově vysílané večerní pořady jsou až na výjimky
naživo – s hosty, a tedy i s možností přímých telefonických reakcí posluchačů. Znovu v nich máte
možnost slýchat naše staronové spolupracovníky Mirku Homolkovou, Petra Plaňanského,
Karla Řežábka, Mílu Čecha a páté soboty v měsíci připravuje Petr Vaďura.
Pořad Na sobotní frekvenci Proglasu, který po výše uvedeném pořadu ve vysílání Rádia 7 hned následoval, bude i nadále vysílán v sobotu v 8:00 na Rádiu 7 (přebírá ho Radio
Proglas); jeho reprízu pak uslyšíte ještě týž den ve 23:00 hodin.

Vysílání českých pořadů
na středních a krátkých vlnách se nemění !!!

Na přiloženém letáčku sledujte pouze uváděné frekvence. Vysílací časy a názvy pořadu neměníme.

Možnosti příjmu vysílání TWR a Rádia 7
Daniel Zeman
Shrňme si, jakými způsoby můžete přijímat naše vysílání a co k tomu potřebujete:
Celodenní vysílání Rádia 7 zachytíte třemi způsoby: přes internet, přes satelit a přes rozvody
kabelové televize. Který z nich je pro vás nejvýhodnější, záleží na vaší konkrétní situaci.
Internet
Pokud máte zaveden internet, asi není moc co řešit, v podstatě všechny tarify vysokorychlostního připojení (ADSL a jiné) nabízené v současné době umožňují Rádio 7 bez problémů
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přiznat a vyznat svoje hříchy, místo výčitek za to, co nemám, děkovat za všechno, co mám, a vyspat se. (Eva) * Dobrý den, chtěl bych poděkovat za dnešní vysílání Rozmarýny paní Eliášové
a paní Vondráčkové – bylo to naprosto úžasné, žádné neutrální plky, ale krásné konkrétní příklady a řešení. Přestože mám už děti větší, velice mne to oslovilo, s radostí jsem si ověřil, že leccos
dělám správně a s hrůzou jsem se uviděl v situacích negativních. Většinu uváděných příkladů lze
navíc aplikovat nejen do vztahů s dětmi, ale v podstatě s kýmkoli. Mám o čem přemýšlet a co
dávat Bohu k proměně. Děkuji vám velice a paní Eliášové ještě speciálně i za její úterní pořad,
který spolu s manželkou velmi rádi posloucháme. Přestože máme už větší děti než ona, tak nás
dovede velice rozesmát naprosto dokonalými postřehy, které jakoby opisovala z našeho života!
Děkujeme a přejeme dokonalou Boží přízeň a požehnání. (Jaroslav) * Zdravím vás, TWRáci,

poslouchat i během jiného využití internetu. Poslouchat můžete buď na počítači, nebo si můžete
(od cca 3000,- Kč) pořídit internetové rádio nezávislé na počítači, které vypadá jako běžný
radiopřijímač (a podobně se i obsluhuje). Na něm můžete poslouchat i bez počítače. (Více o internetových radiopřijímačích píšeme v Anténách 2/2007 a 1/2008.)
Poslech přes internet lze využít i na mobilním telefonu, jen je potřeba mít telefon schopný této
funkce (často je nutné doinstalovat další software, např. RadioBee – zdarma) a mít aktivovaný
datový tarif (uživatelé služeb Vodafone, kteří si začátkem roku aktivovali internet zdarma na půl
roku, teď můžou tento způsob příjmu vyzkoušet bezplatně ). (Více o příjmu přes mobilní telefon
píšeme v Anténě 1/2008.)
Satelit
Pokud internet v domácnosti zaveden nemáte a ani o tom neuvažujete, nabízí se možnost satelitního příjmu. K tomu je potřeba souprava pro satelitní příjem. Pokud si ji hodláte pořídit pouze
za účelem poslechu Rádia 7, stačí nejlevnější soupravy pro příjem nekódovaných programů – takové lze koupit v cenové relaci již kolem cca 2000,- Kč. Kromě Rádia 7 zachytíte další zajímavé
kanály (např. TV Noe, Radio Proglas, Rádio Lumen). Když si připlatíte dalších cca 1000,- Kč a více,
lze pořídit soupravu, která přijímá i kódované programy, takže můžete přes satelit přijímat i signály
českých televizí a eventuelně tak zároveň vyřešit situaci s přechodem na digitální televizní vysílání.
V každém případě je nutné, abyste měli možnost na váš dům umístit parabolickou anténu nasměrovanou jižním směrem tak, aby jí ve výhledu na oblohu od úhlu cca 30 stupňů výše nic nebránilo.
Satelitní přijímač propojíte s televizorem (nebo v případě, že chcete poslouchat jen rádio, stačí „PC
reproduktory“ nebo hifi věž se vstupem) a můžete poslouchat (pro prvotní nastavení přijímače je ale
TV potřeba). Instalaci parabolické antény a satelitního přijímače je potřeba svěřit osobě, která s tím
má zkušenost, nebo odborné firmě). Výhodou satelitního příjmu je, že kromě pořizovacích nákladů
již neplatíte žádné další poplatky. (Více o příjmu Rádia 7 přes satelit píšeme v Anténě 1/2006.)
Kabelová televize
Pokud je ve vašem domě či bytě přípojka kabelové televize, je dost možné, že vysílání Rádia
7 zachytíte i tímto způsobem – záleží na provozovateli vaší kabelové sítě. Vysílání rozhlasových stanic bývá zařazeno už v těch nejlevnějších tarifech, takže to vaši peněženku nijak nezatíží.
(Více o příjmu přes kabelovou televizi píšeme v Anténě 1/2008.)
Pokud nemáte satelit, kabelovou televizi ani internet, chcete přijímat Rádio 7 a některý z uvedených prostředků si chcete pořídit jenom kvůli tomu, doporučuji při rozhodování o tom, který
z nich zvolit, postupovat ve výše uvedeném pořadí.
Běžný rozhlasový přijímač
I bez zmíněných zařízení můžete poslouchat programy TWR na běžném rozhlasové
přijímači:
– krátkovlnné a středovlnné vysílání zachytíte na celém území České a Slovenské
republiky (částečně i v sousedících státech). Česky na těchto frekvencích vysíláme 30 – 45 minut
denně (viz rozpis pořadů a frekvencí). Váš rozhlasový přijímač musí být vybaven příslušnými rozsahy – střední vlny = SV = MW (někdy také označováno AM), krátké vlny = KV = SW.
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z celého srdce vám děkuji za tento seriál pořadů Oty Vožeha. Chvála Pánu za křesťany jako Ota,
kteří upozorňují na nebiblické důrazy v dnešním evangelikálním křesťanstvu, které pro přitáhnutí
současného postmoderního člověka nehledá inspiraci v Bibli samotné, ale za příklad si bere samotný svět. Chtěl bych vás poprosit, je-li to možné, o zaslání těchto pořadů po jejich odvysílání
v textové podobě. Zvukovou podobu pravidelně stahuju, ale rád bych měl tento poklad i v psaném formátu. Pozdravujte Otu, v mnohém sdílím jeho názory. Když poslouchám jeho pořady, srdce mi radostí skáče nad pravdivostí jeho slov. V Kristu váš posluchač. (Martin) * Oceňuji tyto pořady plné pokoje a působící tišivě na rozbouřené pocity, je to vždy milé slyšet klidný a rozvážný hlas
sestry Frydrychové. (Milan) * Děkuji za váš pořad. Knihy Marie Frydrychové mám vždy připravené
k opětovnému přečtení. Přesto mi musela připomenout, že to, že mám dceru na druhém konci

– ve vysílání v pásmu VKV (FM) můžete pořady TWR poslouchat přes Radio Proglas
(15 minut denně, v sobotu 1 hod.) a Český rozhlas Plzeň (pokrytí – západní Čechy, sobota
20.00–21.00) – přesné časy a frekvence najdete v přiloženém programovém schématu.
Celodenně vysílá program Rádia 7 nový vysílač v Banské Bystrici na frekvenci 107, 7 MHz.

Krize
Aleš Bartošek
Pohled první
Asi půl roku je slovo „krize“ ústředním tématem celosvětového zájmu. Nejsem odborník na krizi dnešního formátu, jen pozoruji a snažím se pochopit. Nechci zde analyzovat, radit, nechci ani
komentovat, chci se jen trošku zamyslet.
Myslím si, že současná krize světové ekonomiky vznikla jednoduše tak, že levné půjčky umožnily lidem nakupovat kde co a především i věci nepotřebné k životu, nadstandardní, drahé a luxusní. Na dluh se dala koupit exotická dovolená, vánoční dárky, zbytečný televizor, kuchyňský
robot, boty, auto, byt, dům, továrna a dokonce i virtuální záměr… Tato skutečnost roztočila kola
průmyslu a obchodu do expanze nekontrolovatelného optimismu. Koupěschopnost zákazníků
nutí výrobu chrlit produkty, k tomu potřebuje lidskou sílu, ta se musí platit, životní úroveň roste
a lidé? Mají mnoho důvodů ke spokojenosti, ale spokojení nejsou, chtějí ještě víc a stejně si ničeho neváží. Foťák nestačí dobrý, musí být nejlepší a obměna vynikajícího za nejlepší je záležitostí
nikoliv roků, ale dnů.
V biblické knize Genesis je popisována situace lidstva, kdy byly ekonomika a možnosti na vrcholu. Jednota společnosti byla velice silným ekonomickým motorem a jejich možnosti se zdály
neomezené. Záměr postavit vysokou věž byl i pro jednu z prvních generací lidí reálným cílem.
Vyráběli pálené cihly, asfaltové lepidlo… rozvinutá ekonomika, plno pracovních míst… další příležitost rozvoje.
V Bibli čteme: I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak
nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.“ (Genesis 11,5–7)
V čem byl problém? „Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.“ Jinými slovy
nebudou vědět, kdy přestat a nikdy nebudou mít dost. A Bůh udělal jednoduchou věc: zmátl jim
řeč tak, že se nedomluvili a byla krize.
Dnešní krize se mi ve světle staré biblické události v Babylonu jeví podobně. Ale jen podobně,
a to v tom, že ani dnešní člověk nemá dost. Mluvíme o krizi, která vznikla pouze a jen tím, že dluh
dluhem nelze vytloukat donekonečna, což na rozdíl od dnešních politických lídrů věděla každá
selka ještě v polovině minulého století. První lidstvo po zmatení jazyků při stavbě věže od záměru
upustilo a rozptýlili se každý svou cestou, dnes se lidstvo snaží neustoupit od záměru a naopak
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republiky, není zas taková katastrofa. Dcera si vzala muže, který je druhým pastorem sboru, pracují hodně s mládeží a snaží se oslovit nevěřící. Dcera je koordinátorkou programů pro děti, a tak
se někdy těžko domlouváme, kdy mám přijet. Když mám volno, mají mladí něco na starosti,
a když mohou oni, mám zase já povinnosti buď ve sboru nebo v práci. Cítila jsem vůči nim dluh
a váš pořad mi ukázal, že je vlastně vše v nejlepším pořádku. Jsme ve spojení i díky internetu
a mobilnímu telefonu, a že nemohu jejich jídelníček vylepšovat svou kuchyní – to je asi dobře.
Koneckonců já sama jsem vychovala tři děti bez babiček – a zvládli jsme to. Dcera má dvě malé
děti a péči o ně zvládá s maminkou svého muže – mimochodem nevěřící – a s pomocí přátel ze
sboru. Nemusím ani shánět oblečky – vzájemné předávání dětských potřeb probíhá ve sboru
prostě báječně. Děti si chodím půjčovat do jedné rodiny, kde jich mají pět, a v současné době

se sjednotit v úsilí zachovat příjemný život na dluh. Pán Bůh v Babylonu zvedl prst a ukázal, že
umění spokojit se s tím, co mám, ještě neznamená likvidaci nebo životní krizi. Naopak rozehnání
lidstva mělo za důsledek růst civilizace a rozšíření lidstva na zemi. Podobně Bůh jednal s první
církví – když se Boží novozákonní lid nechtěl moc rozejít kázat evangelium do světa; Bůh způsobil pronásledování (krizi), církev se velice rychle rozutekla a evangelium se šířilo.
Zkusme si představovat (a pusťme svoji fantazii na procházku), co si asi tehdejší lidé říkali, jak
hořekovali, jak komentovali svoji současnost, co si mysleli, čeho se báli, čemu nerozuměli…
To byl jeden úhel pohledu na krizi (nevím, kdy mám dost).
Pohled druhý
Ve své práci se setkávám s mnoha křesťany z různých koutů republiky, z různého prostředí a různého profesního zaměření. Mohu pozorovat, jak tito věřící lidé reagují na současnou
situaci.
Slyšel jsem opravdu pestrou škálu názorů, od optimistických, že to není vůbec žádná krize,
jen logické zpomalení nelogicky se zrychlující ekonomiky, kdy nadvýroba přesytila trh, až po zdrcující pohledy pesimistů, kteří varují před fatálními následky současné situace, která se vymkne
z rukou a celý svět zkolabuje. Opravdu nevím, čemu věřit, protože nejsem odborník, který by
viděl jádro problému a hlavně si netroufám prorokovat, čeho všeho je člověk ve své chamtivosti
schopen. Zatím jen pozoruji, že není politická vůle řešit příčiny a usměrnit nezdravou zájmovou
lobby bohatých, ale spíše tu je snaha udržet mocné u moci a levně zacpat ústa nespokojeným.
Chci připomenout alespoň jedno z krizových období Izraele (bylo jich moc). Od příčiny krize
se chci podívat na důsledek. Příčin krize může být hodně – důsledků už tolik není. Z biblického
pohledu můžeme všem příčinám všech krizí dát společného jmenovatele, a tím je hřích. Je to generální jmenovatel, který má mnoho podob. Důsledky jsou pro člověka většinou velice podobné
a hmatatelné, protože se vytrácí Boží přízeň, Boží požehnání a člověk strádá. Z historie víme, že
člověk vždy mnohá svá utrpení a mnohé krize kladl za vinu Bohu. Dával tím najevo, že se cítí
nevinen a že neví, proč ho Bůh trestá. Samozřejmě je to opět obecný pohled, byli lidé, kteří Boha
milovali a rozuměli Mu. Je zajímavé, že dnes jsem ještě od nikoho neslyšel, že by za současnou
krizi mohl Bůh. Tuto „vinu“ Bohu nikdo zatím nepřisoudil. Ale nemyslím si, že by to znamenalo, že
současné lidstvo je natolik zbožné, že by respektovalo Boží svrchovanost. Naopak – člověk je
dnes tak otupen, že si na Boha ještě ani nevzpomněl. Z tohoto hlediska je krize ještě příliš sladká
a jemná.
V První knize Královské je zaznamenán příběh (v 17. kapitole), ve kterém jsou popsány dopady určité krize na konkrétního člověka. Bůh způsobil, že po dobu několika let nepršelo a dokonce
nebyla ani rosa. (V dnešní krizi řešíme, jak pomoci člověku koupit nové auto a sešrotovat staré,
ještě dobře jezdící. Představme si, že neteče voda z kohoutku, že nesplachuje záchod, že neroste
žádná zelenina, že umírá dobytek…. Je to představitelné?) A v této situaci je jediný Boží muž,
Elijáš, vystaven zvláštní Boží přízni, má co jíst i pít a najednou je Bohem poslán vyjít ze svého
zajištěného úkrytu do města: „Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal
jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou.“ Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu
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pracuji jako osobní asistentka holčičky s DS, která má dva malé bratříčky – takže nějaké děti
na mě zbyly, i když to nejsou vlastní vnoučata. Těším se na další pořad s Marií Frydrychovou. (M.
B.) * Dobrý večer, moc se mi líbí vaše dnešní téma, a tak se chci zapojit: Jednou jsem dostala
stručný e-mailík s poděkováním jedné maminky za vedení nedělní besídky. Z těch pár vět jsem
potom žila strašně dlouho. Další povzbuzení, potažmo pochvalu, jsem dostala na jedné pohlednici spolu s poděkováním. Když jsem se dělila se sestřičkou ze sboru, jakou mi to udělalo radost,
tak mi říkala: „Ale vždyť já ti to říkám pořád, a ty mě neposloucháš.“ Zjistila jsem, že někdy je pro
mě těžké pochvalu přijmout. Zjistila jsem, že potřebujeme pochvalu, velcí nebo malí. Potřebujeme slyšet, že na něco máme, že něco zvládneme – to nás často motivuje jít dál. A taky jsem zjistila,
že někdy stačí úplně malinko, aby člověk pochválil nebo povzbudil někoho blízkého. Třeba jen

do města, a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ni: „Naber mi, prosím, trochu vody do nádoby, abych se napil.“ Když ji šla nabrat, zavolal na ni: „Vezmi pro mě, prosím, s sebou skývu
chleba.“ Řekla: „Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst
mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna.
Najíme se a zemřeme.“ Elijáš jí řekl: „Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív
připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť
toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ´Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne,
kdy dá Hospodin zemi déšť.´“ Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on
i její dům. (1 Královská 17,9–15)
V tomto příběhu vidím odpověď na otázky a strach křesťanů. A je jedno, zda jsme zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé, důchodci, studenti… V biblickém příběhu je princip. Situace zmíněné vdovy byla naprosto zoufalá. Její potravinové zásoby byly na dně. Měla už jen
zbytek trvanlivých potravin. Žádné maso, žádnou zeleninu, prostě nic k jídlu, jen trochu mouky
a oleje. A Eliáš, až dosud živený masem a chlebem, žádá od hladovějící vdovy poslední jídlo.
Jak bych se cítil u sporáku, kdybych věděl, že se najím a tím končí moje naděje na život? A teď
se mám rozdělit? Nebo snad mu mám dát všechno? Ne, to nemohu. Pán Bůh po nás nechce
nerozumné věci. Pán Bůh nás přece učí, že se máme starat o své nejbližší, že děti a rodinu jsme
povinni zaopatřit.
Jaká je skutečná reakce vdovy? Především rozpoznává, že přicházející muž je muž Boží. Přijímá od něho nepřesvědčivé slovo „Neboj se a dej mi napřed najíst!“. Kdo to kdy viděl, aby mi
neubylo ze džbánu, když budu odlévat? Ale udělala to a vyplatilo se jí to.
Dnešní krize je nesrovnatelná se situací té doby. Jsem přesvědčen, že ani nejchudší člověk,
kterého postihla krize nejhorším způsobem, na tom není tak špatně jako ona vdova s hladovým
synem. Přesto Bůh poslal Elijáše právě k ní.
Jak se v krizi cítíme my? Nemusíme ani zkoumat, jak se chováme – stačí zkoumat, jak se cítíme.
Co nám chybí k životu? Jak jsme zabezpečeni a jak reagujeme na pouhé zpomalování našeho
bohatnutí? Každý příslib daru podmiňujeme slovy „budu-li moci“, nebo „jak dá Bůh“. Boží princip
není ve zvažování „mohu-li“, ale „chci-li“. Ta vdova se bála, ale udělala to i s vědomím reálné
hrozby smrti. Věřila Hospodinovu slovu. Věřící člověk, který nejprve zabezpečí svoje potřeby,
se snadno sám sobě vymkne kontrole a vůbec to nezpozoruje. Tak jako v prvním příběhu před
stavbou babylonské věže. Lid směřoval k situaci, kdy Bůh konstatoval „už nebudou chtít ustoupit
od toho, co mají“. A o tom je i ta dnešní krize. Nechceme ustoupit z toho, na co jsme si zvykli,
a první, co omezujeme, je štědrost. Sám se vždycky bojím ještě horších situací. Myslím, že nikdo
bychom se nechtěli dožít takové krize, jakou procházel Izrael, když několik let nepršelo a prakticky vše zkolabovalo a nastalo vymírání. A v této situaci je vyzdvižen příběh obětavé štědrosti.
Příběh vdovy tím však nekončí. Její syn po čase onemocní a umírá. Tu řekla Elijášovi: „Co ti
bylo do mých věcí, muži Boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu
přivodil smrt?“ On jí řekl: „Dej mi svého syna!“ Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíka na střeše,
kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, cožpak i té
vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt?“ Třikrát se nad dítětem sklonil
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smska... (Ája) * Máte úplnou pravdu, dřív se plnění povinností doma, školní úspěchy atd. braly
jako samozřejmost. Když jsem stejným způsobem vychovávala naše dcery, dnes mi to vyčítají, že
jsem je málo chválila, že mají nízké sebevědomí. Myslím si však, že je to lepší vklad, než aby byly
pyšné. Dodatečně však uznávám, že pochvalou se zmůže hodně – víc než stálým káráním. Právě
jsem myslela na 31. kapitolu Přísloví, a vy ji čtete! Je to prima, že máme stejné myšlenky. Věřím
však, že Pán moje chyby opravil a že to nějaké hrozné následky nemá. (Eva ze Žďáru) * Vážení
a milí, chtěl bych vám poděkovat za poslední číslo Antény i za velmi pěknou přílohu v podobě CD
Piškotky. V posledních letech sleduji vaše vysílání zejména prostřednictvím vašich internetových
stránek. Možnost si vybrané pořady stáhnout do počítače a poslechnout prostřednictvím MP3
přehrávače velmi vítám. Moc za tuto možnost děkuji. S přáním Božího požehnání. (Pavel) * Milí

a volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život!“ Hospodin
Elijášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo.
Je to další lekce pro moje přemýšlení. Patřím k lidem, kteří se učí přijímat, ale i dávat. Dělá mi
radost pomáhat prakticky, finančně i jinak. Vím, že u Boha velice silně platí „přej a bude ti přáno“.
Vím, že Bůh zaslibuje stokrát víc, než člověk obětuje (Mt 19,29, Mk 10,30) a tak mám někdy tendenci kalkulovat s návratností své štědrosti. Přiznám se, že takovýto kalkul se velice rychle vytrácí
v době podobných krizí. Ani ne tak proto, že bych ještě nemohl dát, ale proto, že předpokládám
(a slyším to kolem sebe), že ostatní dárci jsou opatrnější a že bych mohl být nakonec jen jedním
z bláznů, který nezabezpečuje sebe, nešetří na dům a nové auto. A když už mám dům, tak ještě
jeden a když auto, tak ještě motorku.
A tak se probírám z krize, která vlastně život ohrožující krizí není. To že mám zakázky o 90 %
menší než loni? To ještě nic neznamená, mohu přece žít i bez zakázek, protože mám zásoby.
To, že euro je zase o sedm korun dražší a moje dovolená se vzdaluje do říše snů přece ještě nic
neznamená. Mohu odpočívat doma anebo jinde levněji.
A pohled třetí
Na Slovensku byla rozehraná sázková hra, ve které jackpot – tedy největší výhra – činil asi
350 miliónů korun. Fronty u sázkových kanceláří dávají tušit, jak lidé touží po pohádkovém bohatství. Mít 350 milionů korun, to je opravdu slušná částka – průměrný člověk vydělá za celý (!)
život 5 až 6 milionů korun. Jedna taková výhra vydá na mzdu za nějakých 55 životů a nebo váš
průměrný a celoživotní příjem zvedne pětapadesátkrát – tedy na nějakých 650 tis korun měsíčně.
No nestůjte kvůli tomu chvilku ve frontě a netipněte si! Takové štěstí… po dobu čtyřiceti let si mohu
každý měsíc koupit nové auto a ještě mi hodně moc zbude…
Takové bohatství je sice stěží představitelné, ale dá se to spočítat a pomocí příkladů
i představit.
Budete šťastni? Proč Bůh, který miluje člověka, nedělá lidi šťastné tímto způsobem? Také vás
takové myšlenky někdy nahlodávaly?
A teď si alespoň pokuste představit, že byste měli měsíční příjem – po celý svůj život – 350
milionů korun. Tedy sumu, kterou toužíte vyhrát jednou za život, byste měli každý měsíc k dispozici – což dopočítáno do konce znamená, že každý den byste měli, včetně sobot a nedělí, dalších
deset milionů na kontě… Co byste si koupili? Je to reálné? Ano je, je to sice nepředstavitelné, ale
je to reálné. Takoví lidé žijí kolem nás. Není jich mnoho, ale jsou. Jako například jeden bohatý
pán v Německu. Ten bohatý pán, který měl příjem deset milionů korun každý den, právě skočil
pod vlak. To jsem si nevymyslel, to je fakt. Jmenoval se Adolf M. Řekli bychom si, no neunesl tíhu
takového bohatství a spáchal sebevraždu… Ale omyl: Důvodem jeho sebevraždy bylo to, že měl
málo. Opravdu čtete dobře – měl málo a skočil pod vlak. Vyšlo najevo, že v době této krize přišel
asi o dvacet procent svých příjmů, a to neunesl. Prosím pěkně – ta čísla jsem spočítal až z toho,
co mu zbylo, ne z toho, co měl před touto ztrátou. Opravdu mu nestačilo 350 milionů korun
na každý měsíc jeho života, a proto skočil pod vlak.
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přátelé, v práci jsem Piškotky doporučila kolegyním, takže uvidíme, zda se ozvou samy nebo zda
si napíšu o další grandiózní zásilku. Překvapilo mne, kolik mých kolegyň je v nějaké církvi nebo
alespoň má povědomí o Bohu. Nakopírovala jsem i vaše programy a vřele doporučila svým kolegyním si program poslechnout. Přeji všem krásný advent. (Marie) * Zdravím vás, drazí sourozenci pracující v Rádiu 7. Už mnohokrát jsem si říkal, že vám napíšu, ale pokud to neudělám ihned,
tak pak už to není tak „žhavé“. Líbí se mi a je povzbuzením pro mne i mou rodinu Boží slovo a zamyšlení nad ním. Mám ale velký problém s křesťanskými písněmi ve stylu hardrock, popřípadě
podobnými. Viz píseň dnes po myšlence na den v 11:50. Prosím neberte to špatně. Pokud by můj
hlas byl ojedinělý, tak si z toho nic nedělejte. Já jsem již o tom musel napsat. Říkám si, pokud by
Bůh chtěl udělat v tomto změnu, způsobí, aby vám ve stejném smyslu napsalo víc lidí (křesťanů).

Neuvěřitelné…? Ale je to odpověď na to, proč Bůh nedělá lidi šťastné tímto způsobem. A nezáleží na velikosti majetku.
Lukáš zapisuje Ježíšova slova: A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť
i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Pak jim pověděl toto podobenství:
„Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: ´Co budu
dělat, když nemám kam složit svou úrodu?´ Pak si řekl: ´Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby
na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.´ Ale Bůh mu řekl: ´Blázne! Ještě této noci
si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?´ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady
a není bohatý před Bohem.“ Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život,
co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv.“
(Lukáš 12,15–23) Naproti tomuto stojí chudá vdova u chrámové pokladničky a vhazuje drobné –
všechny, co má.
Ekonomická krize má své oběti a budí v lidech obavy. Nejvíce křičí strachem ty nejbohatší
fabriky. Ale překvapilo mě, že nejbohatší křesťané mají strach, zda budou moci ještě něco darovat na Boží dílo. Mohu na příkladech doložit, že ti nejchudší dávají beze strachu. V této souvislosti
jsem pochopil, že majetek opravdu k duchovnímu růstu, k silnější víře či k duchovní síle nepomůže.
Zdá se, že spíše tlačí k zemi, než pozvedá k nebesům. Neskákejme pod vlak, máme pořád až
příliš mnoho na to, abychom mluvili o krizi. A Bůh krizi vůbec nemá. Život je vždycky víc než pokrm a tělo víc než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece
je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Krize není o majetku, ale o postoji. Majetek je jen
jedním z nejlepších mikroskopů do srdcí člověka.

Ekonomický přehled roku 2008
Na našich internetových stránkách je v rubrice Ekonomika grafický přehled příjmů a výdajů
v podobě teploměrů a grafu. Pro srovnání ekonomiky let 2007 a 2008 jsou na uvedených internetových stránkách v grafické podobě tyto údaje:
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

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

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

Graficky pak znázorňujeme aktuální stav ekonomiky v probíhajícím roce a snažíme se každý
týden údaje aktualizovat tak, aby se každý mohl přesvědčit, jak na tom zrovna jsme.
Graf příjmů a výdajů je celkem dost sledován. Když byl závěr roku 2008 víc než napínavý
a my aktualizovali údaje i několikrát denně, napsal nám jeden z našich posluchačů toto:
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Přeji vám mnoho Božího požehnání, moudrosti a Jeho vedení. (Josef) * Pořad Za obzor se mi
velmi líbil, je zajímavé slyšet takové aktuální vyprávění. Velmi mne oslovilo, jak vyprávějící hodnotila ruskou víru – to čtení evangelia těhotné ženě a modlitba za její děcko. Když někoho víc poznáme a chápeme, už ho tak rychle neodsoudíme. Těším se na další pořad. (Marie) * Dobrý den,
jsem pravidelnou posluchačkou TWR. Vaše programy se mi moc líbí a hodně mě obohacují. Ráda
bych se stala pravidelným dárcem pro vaše rádio. Je to sice malá částka, ale snad vám i to málo
pomůže. Částku bych zasílala jednou ročně. Prosím o zaslání identifikačního čísla. S přáním Božího požehnání. (Žofie) * Vážení přátelé, poslouchám občas vaše vysílání. Nejoblíbenějšími pořady jsou: Ke kořenům, Světem Bible a Čtení na pokračování. Lednem 2009 bych chtěla podpořit
downloading pořadů. Prosím o zaslání identifikačního čísla. Jsem vděčná Bohu za Jeho milost, že

„To mám radost, že ten rok 2008 tak pěkně dopadl. Poslední dny jsem se na teploměry díval
i několikrát denně, abych věděl, jaký je výsledek. Byl jsem překvapený, když jsem to nakonec
uviděl. Kéž Pán dá, aby to tak (nebo i lépe) mohlo dopadnout i v následujících letech.
Děkuji tímto všem, kteří přispěli, protože nám, doufám, TWR přežije. Veliké díky patří všem,
kdo v rádiu pracují. Nejen za výbornou práci, kterou odvádějí, ale i za to, že „dotují“ rozpočet ze
svých nízkých či nulových nároků … Ať vám Pán žehná!“
Zatímco rok 2007 byl rokem rozevírajících se nůžek a hrozil až milionový nebo i větší deficit,
nakonec byla ztráta „jen“ 458 tisíc korun.
Oproti tomu rok 2008 byl rokem poměrně vyrovnaným a deficit byl po celý rok minimální.
Až po letních prázdninách se zvýšil na více než půl milionu korun. Světovou ekonomikou začala hýbat finanční krize a zdálo se, že dárci mají strach a více spoří. Bůh se nakonec ke službě
TWR-CZ přiznal i skrze mnoho ochotných dárců, kteří v závěru roku, a navzdory světové krizi, poslali tolik peněz, že rok 2008 byl prvním neztrátovým rokem od zahájení celodenního
vysílání!!
Pro nás to bylo OBROVSKÉ povzbuzení a zázrak! A to nepřišel žádný veliký dar od nějakého miliardáře, ale mnoho dárců nakonec přetáhlo naše příjmy o 366 tisíc korun do plusu.
A co bylo dalším obrovským překvapením? Každý týden roku 2008 se přihlásili dva noví dárci!
To jsou fakta, která můžeme komentovat pouze slovy „Chvála Pánu Bohu“! Tyto skutečnosti nás
povzbuzují, zavazují a vedou k veliké pokoře před Božím majestátem.
Orientační přehled 2008:
Výdaje:
Nákupy drobného hmotného majetku................................................. 49 tis. Kč
(obnova přístrojového zařízení a počítačů – nové tiskárny a monitory, reproduktory, hasící přístroj)
Počítačové programy........................................................................... 10 tis. Kč
Spotřební materiál............................................................................. 126 tis. Kč
(média pro výrobu a archivaci pořadů, paměťové karty, knihy, studiové potřeby – elektromateriál,
kabely, baterie do mikrofonů a cestovních minidisků, driverů, sluchátka, hudební CD, odborná
periodika a literatura, potřeby pro provoz auta, kancelářské potřeby, občerstvení, čisticí, prací
a údržbové prostředky)
Práce a služby + energie..................................................................... 778 tis. Kč
Z toho:
- poštovné, telefon a fax, internet, domény, nájemné, přihrádečné, drobné překlady, aktualizace
a provoz www stránek, odpady, kopírování materiálů, poradenské služby, revize elektroinstalace a přístrojů, revize komínů a hasicích přístrojů, rozhlasové a TV poplatky, služby hudebního
studia..................................................................................................................................... 504 tis.
- elektřina, plyn, voda.............................................................................................................196 tis.
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toto rádio vůbec může být. Vám všem moc děkuji za vaši práci a ať Hospodin vám žehná a chrání
vás. (Anna) * Dobrý večer. Dnes jsem si vás naladil poprvé v životě a jsem nadšen. Díky! Co bych
si přál: Aby se všichni lidé řídili desaterem. Ó, jak by se nám žilo. (Petr, Portland, Oregon, USA) * Hezký večer přeji! Poslední dobou cítím, že se čím dál víc vzdaluji od Otce, ten oheň, který u mě Bůh
zapálil, slábne. Je mi smutno, cítím v sobě duchovní prázdno a slabost. Tolik bych chtěl patřit cele
Otci, ale ve zdánlivě přehledných chvílích sejdu z té správné cesty. Měl jsem od mala tři přání:
umět létat jako pták, být neviditelný a ať je kolem mě v okruhu jednoho metru vždy teplo jako
v létě. Bůh mě oslovil asi před šesti lety, asi pět a půl roku mám přání jedno: Bože, ať jdu vždy
za tebou! (Michal ) * Milé Rádio 7, pravidelně každou neděli ráno s našima dvěma klukama posloucháme pořad Kormidlo a je to mnohem lepší než nějaké Hřiště 7 atd. Jinak Rádio 7 u nás běží

- opravy přístrojů, auta, domu.................................................................................................. 11 tis.
- pohonné hmoty, cestovní příkazy............................................................................................67 tis.
Daně a poplatky, pojištění + ostatní náklady....................................... 95 tis. Kč
(bankovní poplatky, dálniční známky, pojistné majetku, zákonné pojištění, členské poplatky, desátkový projekt)
Tisk..................................................................................................... 196 tis. Kč
(časopis Anténa, programy TWR a propagační materiály, vizitky a hlavičkové papíry, CD
Piškotky)
Zákonné pojištění a mzdy............................................................... 2 964 tis. Kč
(hrubé platy stálých zaměstnanců (12 osob), odměny externistů, honoráře, povinné sociální
a zdravotní pojištění organizace hrazené za zaměstnance, ostatní zákonné sociální náklady)
Technický provoz Rádia 7................................................................... 290 tis. Kč
Celkové náklady roku 2008............................................................ 4 508 tis. Kč
Příjmy:
Dary z České republiky..................................................................................................... 3 921 tis. Kč
Dary ze zahraničí......................................................................................................................65 tis Kč
Příjmy za služby poskytnuté hudebním studiem.................................................................. 222 tis. Kč
Smluvní podpora TWR-E na sponzorované pořady ze zahraničí ................................... 605 tis. Kč
Ostatní....................................................................................................................................... 61 tis. Kč
Celkové příjmy roku 2008............................................................... 4 874 tis. Kč

D ě k u j e m e !

Každý pracovní den se scházíme v TWR kolem oválného stolu, abychom vyjádřili své díky,
prosby, naděje i obavy Hospodinu. Abychom si připomínali, kvůli komu tady jsme a pro koho.
V našich modlitbách jste i vy, naši podporovatelé a dárci.
Děkujeme za vás a na tomto místě děkujeme také vám, že jste svými dary zabezpečili finanční
chod TWR po celý rok 2008.
Děkujeme, že i když nás nemáte „na očích“, nezapomínáte na nás v záplavě jiných potřeb.
Děkujeme, že stojíte o to, aby programy TWR zněly éterem či světem internetu i nadále. Děkujeme, že nesete i vy svůj podíl na této službě.

D ě k u j e m e !
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téměř nepřetržitě a děkujeme za něj i za vás všechny našemu Bohu. Ať vám Bůh dál žehná za vaši
práci! (Zdeňka) * Dobrý den, moc mě oslovil pořad Fortepiano – Na cestě s paní Kovářovou.
Ve svém svědectví mi připomněla, že pokud se držíme Boha, můžeme mít pokoj v duši. Jestliže se
rozhodujeme v souladu s Božím slovem, nemusíme se trápit výčitkami. Ať už se věci vyvinou jakkoli, máme jistotu, že jsme se rozhodli dobře. Požehnaný čas. P. S: Minulou sobotu jsem zaslechla
pouze konec Křesťanské vlny s Karlem Řežábkem. V archivu se tento pořad ale bohužel neobjevil. Čím to? Jeho pořady jdou vždycky do hloubky, moc se přimlouvám za reprízy. (Marie) * Dobrý den, chtěl bych vám poděkovat za vaši službu a celé vysílání Rádia 7/TWR. Vaše rádio nestíhám
poslouchat, když vysíláte, ale stahuji si vaše pořady a poslouchám je na cestách. Mockrát děkuji.
(Pavel) * Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, satelitní vysílání Rádia 7 již poslouchám od červen-

Chcete-li podpořit naši práci finančním darem, máte tyto možnosti:
− bankovním převodem (je nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
− elektronicky pomocí služby Paypal (Paypal musíte mít zaveden a není to totéž, co běžné
elektronické bankovnictví – o této možnosti píšeme na str. 15)
− poštovní poukázkou typu A (je nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
− poštovní poukázkou typu C
− předáním hotovosti (uveďte své jméno a adresu)
Jednorázové dary
Tento způsob je výhodný tehdy, když chcete podle svých možností a podle svého rozhodnutí
poslat dar občas a v různé výši částky. Tento způsob je dobře využitelný také tehdy, když nemáte
možnost využít nějakého servisu, který za vás bude posílat dary podle vámi předem daných
dispozic.
Pravidelné dary
Tento způsob nejčastěji využívají zaměstnanci, kteří dají zaměstnavateli pokyn k pravidelnému
měsíčnímu zasílání daru vždy při výplatním termínu.
Tento způsob můžete dohodnout také ve své bance – pokud máte určitou hotovost na účtu, můžete zřídit trvalý příkaz k zasílání daru.
Tento způsob je výhodný proto, že se nemusíte už dále o nic starat.
K poukázání daru ve prospěch Trans World Radia potřebujete znát alespoň některé z těchto údajů:
číslo našeho bankovního účtu:
74232621/0100 (platí pro Kč) – Pro platební styk v rámci České republiky.
2623010976/1100 (platba v EUR) - Pro platby na tento účet ze Slovenska platí běžné platební podmínky jako při vnitrostátním převodu peněz na Slovensku, bez zvýšených nákladů
za převod do zahraničí!
Při platbě z ostatního zahraničí je k číslu účtu ještě třeba uvádět:
SWIFT CODE: TATRSKBX
IBAN: SK0511000000002623010976
variabilní symbol (nutno vyplnit): vaše osobní evidenční číslo s případným dalším rozlišením –
10 znaků podle uvedeného rozpisu – pokud neznáte, obdržíte ho na vyžádání v naší
redakci. Kontakty jsou na poslední straně tohoto zpravodaje.
konstantní symbol:
pro bankovní převod 558, pro pošt. poukázku typu A 0379
adresa majitele účtu:
Trans World Radio
			
P. O. Box 96
			
656 96 Brno
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ce 2006, v letošním roce v posledním červnovém týdnu po jedné velké bouřce přestal vysílač
hrát. Nereagoval vůbec na nic! Do konce záruční doby chyběly ještě čtyři týdny. Pozvaný opravář
si přístroj odnesl, ale pochyboval, že bych nějakou náhradu dostala. Modlila jsem se a čekala, co
bude dál. Za necelý měsíc zmíněný opravář přinesl nový vysílač MC 1400S a já mohla opět Rádio
7 poslouchat! Řekl jenom, že jsem si polepšila. Zřejmě je tento přístroj kvalitnější – modernější
než ten v roce 2006. Občas poslouchám relaci Za obzor a 25. 8. 08 mě velmi zaujal rozhovor redaktorky TWR s L. Targoszem o Austrálii, který tam byl kvůli studiu už 8x a má tuto zemi, jak říkáte,
už pod kůží! Mám dvě dcery a obě se tam po maturitě napřed doučovaly anglicky a potom dále
studovaly ekonomii, něco takového, aby mohly pracovat jako podnikatelky. Jejich studium trvalo
téměř dva roky a domů se vracely jen občas, takže Austrálii, především Sydney, dost znají. Jedna

Poznámka
Pokud se rozhodnete použít poštovní poukázku typu A, nejlépe uděláte, použijete-li složenku,
která je od nás předtištěná. Jednu vkládáme pravidelně do tohoto zpravodaje, abyste ji – v případě, že chcete naši práci podpořit – mohli použít. Nemáte-li tuto složenku, případně jich potřebujete více, rádi vám zašleme další.
Prázdnou, nepředtištěnou složenku si můžete vyzvednout také na poště, v tom případě však
musíte vyplnit všechny údaje dle předlohy na složence.
Pokud by byl dar poslán s neúplnými údaji, tj. chyběl by VARIABILNÍ SYMBOL (jehož základ
je tvořen vaším osobním číslem), pak dar sice dostaneme, ale zůstává u nás evidován jako anonymní – nelze zjistit dárce.
Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí tvořené třemi nulami,
jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ obecně. Někteří dárci však podporují konkrétní projekty TWRCZ, nejvíce se pak podílí na mzdách jednotlivých pracovníků.
Koncové trojčíslí vždy umožňovalo použít místo tří nul některé jiné trojčíslí, které určovalo jeden z vybraných projektů. To stále platí, ale protože předtištěné nuly nelze škrtat a opravovat, můžete své určení daru označit trojčíslím, které vepíšete do další kolonky – S. symbol (specifický symbol). Využití této možnosti je na každém z vás. Tento údaj není
povinný – je to jen možnost, jak označit, na co konkrétně je váš dar určen.
Stále platí, že pokud potřebujete pomoci, zavolejte k nám do redakce (544 233 771) a Vlastimil Kolegar, případně Jitka Hovořáková vám rádi poradí.
Vývoj ekonomiky v roce 2009
V době uzávěrky tohoto čísla (6.3. 2009) je letošní stav darů o 163 tisíc korun méně než
byly výdaje. Pevně věříme, že tento trend nebude pokračovat a že se ekonomická krize neprojeví
na síle krytí nákladů služby Trans World Radia v naší zemi.
Trojčíslí pro určení využití daru
Zde je seznam trojmístných kódů, ze kterých si můžete pro konkrétní určení daru vybrat pouze
jeden a vepsat ho na poslední tři místa S. symbolu (u předtištěných složenek typu A).
Variabilní symbol má 10 míst pro číslice. Zde rovněž platí, že na poslední tři místa můžete
napsat jeden z nabídnutých kódů (viz níže).
Kompletní variabilní symbol /VS/ vznikne zaplněním prvních pěti pozic vaším osobním
číslem + dvě nuly (+ trojmístný kód). Ten vyplňujete v nepředtištěných složenkách, případně u příkazů k bankovnímu převodu.
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dcera se tam zamilovala a po svatbě tam zůstala. Žije tam již 9 let a myslím si, že by ji tento rozhovor velmi zajímal, tak vás prosím, zašlete mi ho na kazetě! Velmi se mi líbí všechny pořady vysílané
v 9:15 a relace Kompas od bratra Vožeha a Houpací křeslo Marie Frydrychové, která vždy aktuálně hovoří o současném dění. Napřed to bylo o Novém věku a nyní o nepochopitelném týrání
malých chlapců a reakci žen, které se měly o ně starat! Rovněž pořad Překročit hranice, který
připravuje L. Targosz, mě vždy překvapí, těším se, co nového nám posluchačům autor předloží!
Stále poslouchám pořad Světem Bible, který velmi poutavě čte Pavel Vopalecký, a je to pro mě
velké požehnání, protože některé kapitoly nemám přečtené, a tak si je mohu vyslechnout i s výkladem. Sleduji se zájmem také pořad Ke kořenům, Kudy kam, Na sobotní frekvenci Proglasu
a bohoslužby. Velmi bych uvítala, kdyby bylo možné opakovat bohoslužbu v češtině, protože

Variabilní symbol:
Vaše osobní evidenční číslo XXXXX00XXX trojmístný kód – určení použití daru na podporu:
- - - - - 00 000 ... obecný dar pro TWR-CZ
- - - - - 00 100 ... mzdového fondu TWR-CZ
- - - - - 00 101 ... Kateřiny Hodecové
- - - - - 00 102 ... Vlastimila Kolegara
- - - - - 00 106 ... Aleše Bartoška
- - - - - 00 107 ... Jitky Hovořákové
- - - - - 00 109 ... Daniela Zemana
- - - - - 00 114 ... Štěpána Exnera
- - - - - 00 116 ... Jiřiny Markovové
- - - - - 00 117 ... Elen Kožinové

- - - - - 00 118 ... Lenky Malinové
- - - - - 00 119 ... Petry Eliášové
- - - - - 00 121 ... Lucie Endlicherové
- - - - - 00 123 ... Martina Slouky
- - - - - 00 201 ... Knihy
- - - - - 00 202 ... Kazety, CD a jiné
- - - - - 00 401 ... Technické vybavení
- - - - - 00 501 ... Internet download
- - - - - 00 777 ... Nonstop vysílání

Potvrzení o přijatých darech vystavujeme souhrnně vždy do 15. ledna následujícího roku (pokud si nevyžádáte jinak). Tento termín striktně dodržujeme,
takže pokud potvrzení nedostanete pár dnů po tomto datu, kontaktujte nás.
Kontaktujte nás také v případě jakýchkoliv nejasností.

On-line sponzoring
Elektronická komunikace je fenoménem současné doby. Využíváme ji k nejrůznějším činnostem, od posílání zpráv přes poslech rádia až třeba po nákupy prostřednictvím internetu. Stále
častěji také elektronicky vyřizujeme své finanční záležitosti. Abychom těm, pro něž jsou elektronické platby nejdostupnější možností, usnadnili jejich případné rozhodnutí finančně podpořit práci
TWR-CZ, vytvořili jsme odkaz „PayPal“ na našich stránkách http://www.twr.cz/ekonomika.html,
přes nějž můžete na naši činnost přispět on-line.
Inspirovali jsme se přitom projektem ProjektTracker TWR-International – webovými stránkami,
které představují projekty TWR v různých částech světa a umožňují na vybraný projekt ihned
odeslat finanční příspěvek.
ProjektTracker je postaven na systému PayPal. PayPal je vlastně taková „elektronická peněženka“ usnadňující nákupy a další platby přes internet při zachování bezpečnosti. Její výhodou
vůči jiným způsobům platby je zejména pohotovost – na webové stránce stačí kliknout na tlačítko
u vybraného produktu nebo projektu, přihlásit se k vašemu PayPal účtu a potvrdit platbu. Transakce přes PayPal jsou také zpravidla velmi rychlé. Na rozdíl od klasického bankovního převodu,
který běžně trvá několik dní, u PayPalu je to většinou otázka hodin až minut. Pravda, při posílání
finančních příspěvků na TWR není zase až tak naspěch, pokud však využijete PayPal pro nákup
zboží přes internet, rychlost platby a tím i dodání zboží se určitě hodí. Tato výhoda vynikne hlavně
při nákupu např. softwaru, hudby a dalších produktů, které se dají doručit elektronicky; ty pak
obdržíte skutečně téměř okamžitě. Nesmíme také zapomenout zmínit, že PayPal umožňuje bez
problému provádět platby do zahraničí.
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ve stejnou dobu máme naše shromáždění. Chtěla bych si ji také vyslechnout, bývá poučná! Modlím se za Rádio 7, ale chtěla bych se tomu věnovat častěji, tak vás prosím, pošlete mi ke konci
každého měsíce krátký e-mail o tom, co se v redakci událo, za co se modlíte a za co Bohu děkujete! (pozn. redakce: Takový modlitební dopis můžete od nás e-mailem dostávat i vy. Pokud máte zájem, napište si o něj.) Všechny pracovníky redakce srdečně pozdravuji a přeji mnoho Božího požehnání k další úspěšné práci v Rádiu 7, ale i v osobním životě. (Pavla) * Milí v redakci, už podruhé tento týden jste mi umožnili setkání s lidmi, které znám a které jsem dlouho neviděla. První byl
rozhovor s Liduškou Hallerovou a druhý byl rozhovor s Markem Slánským. Na Sibiř odešel podporován nadací Nehemia, se kterou jsem před deseti lety úzce spolupracovala, a byla jsem u toho,
když jsme rozhodovali, zda Marek Slánský odjede. Žasnu nad rozmachem jeho služby a děkuju

Abyste mohli PayPal využívat, musíte si nejprve na stránkách www.paypal.com založit svůj
PayPal „účet“. Samotné stránky www.paypal.com nejsou žel v češtině; pokud českou nápovědu
potřebujete, lze ji najít např. na adrese http://webnews.terc.cz/ps/article.php?arid=171, případně po zadání hesla „paypal“ do vyhledávače. Během vytváření PayPal účtu jej propojíte
se svou kreditní kartou nebo účtem v bance. Žel ne všechny bankovní ústavy a jejich karty elektronické platby podporují – je potřeba se informovat u vaší banky. Systém PayPal samozřejmě
dbá na bezpečnost, číslo vaší kreditní karty ani bankovního účtu druhá strana nikdy neuvidí. Při
provedení platby se částka odečte přímo z vašeho bankovního účtu, není tedy potřeba předem
PayPal účet nějakým způsobem „dobíjet“, i když je to také možné.
Pokud vás zmíněný způsob placení zaujal a rozhodli jste se jej využít, případně už využíváte,
zveme vás k návštěvě našich webových stránek. Na výše zmíněném odkazu najdete přehled aktuálně vyhlášených projektů TWR-CZ, na něž lze on-line přispět. U vybraného projektu nebo projektů
stačí kliknout na tlačítko Přispět, přihlásit se k vašemu existujícímu PayPal účtu a transakci potvrdit.
U každého projektu je navržena částka příspěvku, tu však můžete podle svého uvážení změnit.
Po provedení transakce vám přijde e-mail s potvrzením. Získáte také přihlašovací jméno a heslo,
jimiž se můžete později přihlásit a zkontrolovat přehled svých darů, které jste zaslali elektronicky.
V každém případě zůstávají nadále v platnosti i všechny stávající možnosti finanční podpory
práce TWR-CZ.

Praktická pomoc
Jsme vděčni za každou formu pomoci. To, co děláme, není naše práce, ani zvelebování našeho majetku a každý pracovník, spolupracovník, dobrovolník, prostě každé srdce, které přiloží
ruku ke společnému dílu, se může těšit jen na odměnu v nebesích. Tady všechno necháme, i tu
službu, kterou (někdy i s potem na čele či slzami v očích) stejně děláme rádi.
Pokud máte srdce přiložit ruku k dílu a třeba neumíte psát relace nebo mluvit do mikrofonu,
můžete i jinak.
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za všechny informace, které jste mi poskytli. (Marie ) * Milý bratře Kolegare, chci reagovat na listárnu ze 4. 11. Ptal jste se tam, proč se nám líbí Studna slova s Jiřím Hurtou. Tak jsem se nad tím
zamyslela, je to též můj velmi oblíbený pořad. No a přišla jsem na následující: Ať bratr Hurta mluví
o čemkoli z Bible, vždy skončí u Ježíše – u toho podstatného. Což mně přijde důležité. Slovo bratra Hurty burcuje, napomíná, nezlehčuje Boží slovo, není tolerantní k hříchu, nutí člověka se sebou něco udělat, nekonejší. Já už mám někdy dost těch výkladů, že Bible je plná rozporů, jinotajů
a alegorií a že v ní člověk snadno zabloudí. A že všechno je vlastně zpochybnitelné a Bible se
nedá brát doslova a bez znalostí okolností a prostředí, do kterého bylo to slovo napsáno. Děkuji
za vaše vysílání. Moc mě obohacuje, pomáhá řešit různé situace a hnutí mysli a navrací k Bohu.
(Jana) * Dobrý den, děkuji vám, že již po tři roky každou neděli ráno se můžeme těšit ze vzác-

Fasáda budovy a 20. výročí
V příštím roce oslavíme 20. výročí služby TWR-CZ v České republice. Je to veliká Boží milost
a chceme zorganizovat také několik slavnostních akcí. Vrásky na čele nám dělá odlupující se
nátěr fasády budovy. Dnes se na fasády používají speciální průmyslově vyráběné směsi, zatímco
omítka naší budovy byla ještě míchána ze směsi písku a vápna v klasické míchačce. Přestože byla
fasáda natřena barvami doporučenými specialisty, nevydržel nátěr dlouho.
Oprava nátěru vyžaduje odbornou firmu, která nanese speciální vrstvu tmelu přes tkaninu
a tuto vrstvu znovu natře barvou.
Je to ryze kosmetická záležitost, ale tak trochu děláme ostudu…
Hledáme firmu, která by měla radost z toho, že může pomoci fasádu opravit, nejlépe formou
daru, ale dohoda je možná. Konzultujte s Alešem Bartoškem na čísle 544 233 771.
V úterý 5. května bude sanitární den
Začneme v 8 hodin ráno a předmětem naší práce bude každoroční generální úklid uvnitř i kolem naší budovy. Pokud jste z Brna nebo blízkého okolí a chcete pomoci, přihlaste se na telefon
544 233 771 u paní Kožinové (od pondělí do pátku mezi 9. a 12. hodinou).

Modlete se!
Jiřina “Gina“ Markovová
Modlete se prosím! Tuto prosbu slyšíme často. Ve chvílích, kdy se děje něco těžkého, ve chvílích, kdy je nám problém v patách, ve chvílích, kdy si neumíme poradit sami. Čekáme, že nám
bude někdo nablízku. Že s námi někdo naši tíhu ponese. Když se takoví lidé najdou, jásáme. Hurá,
nejsme sami. O takových momentech společného nasazení říkám, že Kristovo tělo zafungovalo.
Musím se vám k něčemu přiznat. Čas od času zjistím, že jsem sice někomu řekla s naprostou
jistotou, že se budu určitě za ten či onen problém modlit, ale zapomněla jsem nebo byly jiné starosti. Od jisté doby raději neslibuji, ale snažím se přijít před Pána Ježíše hned v tu chvíli. Dvakrát
jsem se s někým modlila i do telefonu, s vědomím, že bych mohla zapomenout.
A tak mě napadá: Kdyby nebyli v mých těžkých chvílích nablízku lidé, kteří se modlí, přežila
bych? Kdyby se nemodlil nikdo za mé spasení, byla bych dnes křesťanka? Kdyby si dva mí přátelé, o nichž s jistotou vím, že se za mne denně modlí, řekli: „Ále, modlitba zas není tak důležitá,
ať se modlím nebo ne, stejně nic neovlivním,“ co by se asi stalo, nebo nestalo? Vím, tohle moje
polemizování asi nikam nevede, protože nevíme, co by bylo, kdyby.
Nedávno jsem si zapomněla v práci mobil. Zjistila jsem to až při cestě domů. Přemýšlela jsem,
jak se druhý den vzbudím. Znám se. Když budík nezvoní, jsem schopná spát i do devíti. Večer
jsem ještě něco psala do svého notebooku, komunikovala s přáteli a při té rozmluvě jsem se jich
zeptala, jestli neznají způsob, jak bych se mohla probudit v pět ráno.
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ných výkladů Slova Božího bratrem Jiřím Hurtou, bohatě obdarovaným Duchem svatým. Pán
žehnej vaší práci na Jeho vinici. (Jarmila) * Dobrý den, nestihla jsem si poslechnout úvodní část
k výkladu modlitby Páně v pořadu Studna slova. Jedná se patrně o část O Božím království 42.
Můžete mi prosím sdělit, zda je ještě nějaká dodatečná možnost si tuto část vyslechnout? Výklad
mne totiž velmi zaujal a vnímám ho jako hodně aktuální pro svůj život. Děkuji. (Adamcová) * Milí
přátelé v TWR, poslechla jsem si dva pořady z vašeho archivu a oba mě nadchly. Na sobotní frekvenci Proglasu nazvané Vrána k vráně a Fortepiano Moudrost. Ač jsou odlišně zaměřené, mají
mnoho společného. Povzbuzují, vybízejí k aktivitě a oba pořady poskytují pro život potřebnou
orientaci, kterou paní Hallerová i pan Kriegl získali letitými zkušenostmi. Pořad pro hledající partnera byl moc dobrý a potřebný. I když už to mám za sebou, se zájmem jsem si ho poslechla. Paní

Polední společná modlitební chvíle týmu

Většina z nich navrhla, ať se modlím. OK, řekla jsem si, ale sháněla rady dál. Přece musí být
nějaký program ke stažení, který by mě probudil. „Co kdybych se zeptala kolegy Štěpána?“ napadlo mě. Vzápětí mi poslal nějaký prográmek, který jsem dvakrát ve svém notebooku vyzkoušela. Fungoval. Zvuk byl sice dost protivný, ale budiž. Znovu mi vstoupily na mysl rady mých přátel.
Modli se. Ale asi mi chybělo to zrnko hořčice, abych věřila, že si Bůh bude dělat starost s takovou
malicherností. Ale co, tak já se pomodlím, jen co se umyju, uvařím si čaj, udělám to a tamto.
Velmi unavená jsem lehla do postele, ráno se probudila a hodiny ukazovaly sedm hodin.
Vyletěla jsem z postele a rychle do práce. Řeknu vám, doteď nevím, jestli jsem svou prosbu v noci
vyslovila. Spíš ne. Myslím si, že spánek byl rychlejší.
Prosíme, modlete se za práci TWR. Vaše modlitby jsou důležité a bez nich naše práce nemá
smysl. Modlete se za to, abychom přinášeli život a aby naše slova byla jasná a pravdivá. Modlete se za dostatek sil. Modlete se... vy už budete vědět jak. Ze srdce děkujeme, protože díky milosti
Boží, díky vašemu nasazení, díky vašim modlitbám práce TWR pokračuje.

Hledáme spolupracovníky
Hudební pořady
Na samém počátku vzniku Rádia 7 jsme měli celkem čtyři hudební pořady: Chvíle, kdy
k vám přichází jazz, Concertino, Pohovku a Gospeltrain. Jaro 2007 pak přineslo
zcela nový pořad o hudbě folkové a příbuzné s názvem Interval. Jeho protagonistkou je Lucie
Endlicherová a ještě donedávna se na něm podílel i Jan Jonáš Zaplatil.
Jelikož autoři jazzového pořadu a Concertina ukončili spolupráci kvůli časovému vytížení,
i pořady musely „odeznít“, i když např. reprízy jazzu můžete zachytit v nočním vysílání Rádia 7.
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Hallerová burcuje svou vitalitou a provokuje svým radikálním křesťanstvím. Zdraví. (Marie) * Děkuji paní Kateřině Hodecové za oba dnešní ranní pořady na Rádiu 7, jak ten s bratrem kazatelem
Fajfrem, tak zvláště za zprávy z misie s Lucií Endlicherovou. Část se zkušenostmi bratra z ČR na výjezdu v Ukrajině jsou zvláště výmluvné. Asi tak se má vést praktický život víry. A jaká na něj je
krásná odezva z Boží strany – velmi podmanivé a následováníhodné. Právě v poslední době prožívám jakési „vakuum“ či potřebu v odezvě na naše (moje) modlitby, zvláště ve spojení s nemocí
mojí sestřenice. Domnívám se, že je to příčinou naší malé odvahy využívat všechny dary a možnosti, které jsou v Písmech pro nás napsány a zaslíbeny přímo Pánem Ježíšem. Mám za to, že
právě důvěra Bohu a celkové vydání se s odvahou víry pak nese ovoce hodné toho Nejvyššího.
K našemu užitku zkušeností víry a k oslovení těch, kteří ještě hledají Pravdu. Pán žehnej vaší práci
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www.zivotviry.cz (mj. uveden obsah jednotlivých čísel)
e-mail: predplatne@zivotviry.cz � tel.: 284 841 922
na požádání zašleme ukázkový výtisk zdarma

jediný mezidenominační křesťanský měsíčník u nás

Tentokrát je ohrožen Gospeltrain –
z podobných důvodů jako uvádíme výše.
Proto se na vás obracíme s následující
prosbou:
Věděli byste o někom, kdo má rád gospel a jeho odnože a chtěl by s námi spolupracovat? Nebo jste to právě vy? Jednou
z možností je psát scénáře a posílat je k nám
do redakce TWR, kde je sami zpracujeme.
Ale také můžete přijet rovnou s hotovým
scénářem do Brna a celý hodinový pořad
vytvořit v našem studiu.
Na Pohovce se v tuto chvíli podílí Pavel Šupol a Jiřina „Gina“ Markovová. I tady
Jedním z nových externích spolupracovníků je
nabízíme možnost externí spolupráce. UvítáJiří Eliáš, manžel Petry, která právě nastupuje
me např. pomoc s překlady písní nebo intermateřskou dovolenou. Jiří pomáhá moderovat
vysílání Rádia 7.
netovým vyhledáváním údajů o interpretech
či kapelách, které zadáme.
Pokud vás tento článek zaujal, ozvěte se na twr@twr.cz a do předmětu napište „spolupráce
na hudebních pořadech“. Budeme velice vděčni za nové kontakty.

Oko
Michal Krchňák
Chci tě na začátku své úvahy požádat, abys zavzpomínal. Co jsi viděl v životě nejkrásnějšího? Nad čím jsi zůstal „paf“, když jsi to spatřil?
Mně se vybaví dva zážitky. Když jsem v patnácti letech poprvé letěl letadlem, letěli jsme s tatínkem také nad Kavkazem a já byl nesmírně uchvácen, když jsem zahlédl bílý vrcholek Elbrusu. O dvacet let později jsem byl na misijní cestě na Sibiři. Když jsem vyšel na kopec a pode mnou se objevila
řeka Lena, prostě jsem několik minut jen stál a zíral na široké koryto, v němž se valila masa vody.
Každý z nás si asi vzpomene na něco jiného, co ho přivedlo v úžas, ale myslím, že u mnohých
to bude něco z krás přírody. Bůh stvořil člověku úžasné, dokonalé oko, a přece nevidíme všechno.
Nevidíme všechno v materiálním světě – a tak si lidé snaží pomoci přístroji jako je mikroskop,
dalekohled či teleskop. Ale ani s takovou pomocí nemůžeme vidět Boha a vůbec nehmotný, neviditelný svět, protože k tomu prostě nebylo naše tělesné oko určeno.
Když jsem byl na vojně, někteří kluci mi říkali: „Vždyť Boha nikdo neviděl!“ A já odpovídal:
„Ale to citujete Bibli, kde je napsáno: „Boha nikdy nikdo neviděl!“ Ano, Boha nikdy nikdo neviděl,
ale z toho, co udělal – ze stvoření – můžeme poznávat, že Bůh je a že je velmi mocný. Bylo to
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a dej i otevřené srdce posluchačů a štědré dárce na provoz vysílání. To vám přeje. (Jiří) * Vážení
přátelé, vyřiďte prosím můj obdiv bratru Kubíčkovi, který v dnešním vysílání tak stručně a jasně
popsal rozdíl mezi odvahou a statečností. Dik za to. (Petr D. z Prahy) * Dobré ráno! Chcem vás srdečně pozdravit v toto ráno! Budíme sa do nového dňa a je veľmi príjemné a hlavne JE TO NÁDHERNÁ A ÚŽASNÁ BOŽIA MILOSŤ, že nám pri zobúdzaní robí spoločnosť vaše rádio, že môžeme
nepretržite počúvať Božie slovo a piesne na Jeho chválu. Nech vám Boh vo všetkom pomáha, nie
len dnes, ale vždy! Žehnám vám naplnenie Božích zámerov vo vašich životoch a vo vašich rodinách, lebo bez dobrého rodinného zázemia by sa vám slúžilo v tejto službe oveľa ťažšie. Takže
pozdravte aj vašich rodinných prislušníkov. :)) Takže krásny ďalší deň s Pánom Bohom! (Vaša Števka) * Jeden bratr se ve vašem rozhlasu ptal, kolikrát jsme četli Bibli. Starý zákon jsem četl čtyřikrát

právě oko, které mělo podíl na tom, že se všechno dokonale stvořené pokazilo: „Žena viděla, že
je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči. Vzala tedy a jedla.“ (Gn 3) Neposlechnutím
jediného příkazu, který Bůh člověku dal, se narušil dokonalý Boží plán. Bůh to viděl. A On stále
vidí. Není jako modly, které mají oči, a nevidí, nýbrž ačkoliv Bůh je duch, vícekrát se v Písmu různým způsobem mluví o tom, že vidí a nic před ním není skryto: „Cesty člověka jsou před očima
Hospodina.“ (Př 5,21) „Hospodinovy oči jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.“ (Př
15,3) Prostřednictvím Jeremjáše říká: „Moje oči hledí na všechny jejich cesty, nejsou ukryty přede
mnou a jejich vina se neskryje před mým zrakem.“ (Jr 16,17)
Je jedna zásadní věc, kterou Bůh vyhlíží: „Boží oči hledí, jestli někdo hledá Boha.“ (Ž 14,2)
Vyhlíží, jestli usilujeme poznat, jaký Bůh je, vstoupit do kontaktu s Ním, začít s Ním žít jako s přítelem.
Jestliže někdo vstoupí do vztahu s živým Bohem, a to tak, že se nechá očistit Ježíšovou krví od svých
zlých skutků a vydá Bohu svůj život, jeho život se promění. Již nebude vydán napospas žádosti očí,
ale namísto toho bude naplněn Božími touhami a bude si před oči stavět Hospodina (Ž 16,8).
„Zlé oko“ – což je hebrejský idiom pro závist a lakomství (Př 23,6) – bude přetvořeno v „dobré
oko“ – tedy štědrost (Př 22,9). Tuto proměnu člověka velmi jasně popisuje apoštol Pavel: „Zloděj ať
již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu,
kdo má nedostatek.“ (Ef 5,28) Jak je úžasné, když ten, kdo ve své chamtivosti myslel jen na svoje
blaho, nejen že začne namísto toho pracovat, ale je naplněn štědrostí vůči potřebným.
Jeho touhou se stane nikoliv líbit se v očích lidí, ale v očích Božích. I takto popisuje svoji proměnu Pavel Galatským: „Snažím se líbit lidem? Kdybych se chtěl ještě líbit lidem, nebyl bych otrok
Kristův.“ (Ga 1,10) Je to velká proměna, když člověk přestane spoléhat na sebe, na své schopnosti, byť jsou lidsky jakkoliv skvělé, avšak stále velmi omezené, a začne se obracet tím nejlepším
směrem: „Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.“ (Ž 121,1n)
Člověk odloží povýšené oko (to je jmenováno jako první z šesti věcí, které Hospodin nenávidí – Př 6,17) a bude moci vyznávat s žalmistou: „Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani
povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu.“ (Ž 131,1)
Ti, kdo prožijí takový obrat ve svém životě, nejen že budou sami volat: „Ochraňuj mě jako
zřítelnici svého oka,“ (Ž 17,8) ale mohou na sebe vztáhnout Boží slib o ochraně: „Hospodinovo
oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí.“ (Ž 33,18)
Snad každé Boží dítě si vzpomene na situaci, kdy prožilo Boží ochranu. Já si například vzpomínám na noční jízdu, kdy jsme jeli celá rodina z dovolené a já měl na dálnici mikrospánek; ale
Pán nás ochránil. Použil si k tomu manželky, která seděla vedle mě a vnímala, že má zůstat bdělá
a když jsme se sunuli ke krajnici, plácla mě přes koleno.
Jak je to úžasné, když člověk může žít s novým pohledem na Boha, na životní okolnosti, na sebe
samého i na druhé lidi. Uvědomil sis, že člověk má sklon hledět na druhého podle toho, jak vidí
sám sebe? Dobře o tom píše Pavel Galatským: „Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.“ (Ga 5,26) Apoštol zde ukazuje na dva způsoby. V prvním
případě má člověk tendenci propadat namyšlenosti a potom k druhým přistupuje jako by s postojem výzvy na souboj: Pojď se se mnou měřit, jestli seš tak dobrej jako já! Anebo naopak propadá
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za celý svůj křesťanský život. A Nový zákon jsem za 9 let do dnešního dne četl 545krát a čtu ho
po 546. Z toho je vidět, že Nový zákon se dá číst pořád, a pořád je v něm co objevovat, čím se
potěšit, posilnit, napravit. Vaše rádio poslouchám každý den a je mi povzbuzením, hlavně v neděli ve 21:15 pořad Doteky. To je prostě bomba. Milost, pokoj a Boží láska s vámi se všemi. Amen.
(Bořivoj, Česká Ves) * Drazí přátelé v TWR! Reaguji na vysílání pořadu Houpací křeslo, ve kterém
jste v minulých týdnech vysílali na téma židovské svatby. Je to úžasné, jak se to shoduje se slovy
Pána Ježíše na adresu Církve, své Nevěsty. Velmi bych si přála mít tyto relace v textu. Chtěla bych
tím posloužit přátelům, aby přehodnotili svůj vztah k Pánu Ježíši. Prosím Pána, aby vás vedl při
vytváření programů, aby byli i nadále živé a zasahovaly srdce posluchačů. Pán s vámi. (Anica, Pukance) * Tak se zase vracím z „Hory proměnění“, tou pro mne byl dnešní „plzeňský“ pořad a téma

malomyslnosti a pocitu méněcennosti a v sebelítosti si říká: Já chudáček, nemám na to, abych se
mu vyrovnal, já nic nedokážu – a propadá závisti. Buď tím, kým tě Bůh učinil, používej horlivě dary,
které ti Bůh dal, a pak nemusíš přistupovat k druhým skrze pohled na své silné ani slabé stránky.
Jsou lidé, kteří si myslí, že mají všechno a nic nepotřebují. Takoví museli být již mezi Laodicejskými, když k nim zaznělo: „Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že
jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil… mast k pomazání svých očí, abys viděl.“ (Zj 3,17n) Naproti sebejistým jsou ti, kteří realisticky zahlédnou svoji
slepotu a nedostatečnost před Bohem, a se slepým Bartimeem volají: „Pane, ať vidím!”
Takové prohlédnutí zažili i ti, kteří šli se vzkříšeným Ježíšem do Emauz: „Ježíš šel s nimi, ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali.“ (L 24,16) Až o něco později, jak s nimi Ježíš rozmlouval
a pak i lámal chléb, se jim otevřely oči a poznali Ho (L 24,31).
Začal jsem dotazem na to, co jsi viděl. Ukončím otázkou: Co bys chtěl vidět?
Je mnoho krásných věcí na tomto světě, které třeba budeš mít možnost spatřit – když ne
na vlastní oči, tak prostřednictvím médií. Ale platí, že oko se nenasytí viděním. „Co oko nevidělo,
ani ucho neslyšelo, ani na mysl lidskou nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují.“ (1K 2,9)
Věřím, že část toho smíme – tím otevřeným duchovním zrakem – zahlédnout již zde na zemi; totiž
takovou záchranu, o které se lidem ani nesnilo. Vždyť Pavel dodává: „Nám to Bůh zjevil skrze
svého Ducha“ a již předtím Ježíš řekl: „To, co proroci toužili vidět, vy vidíte!“
Na této zemi nelze zahlédnout nic úžasnějšího, nežli takovou proměnu života, jakou jsem
výše popsal, jakou působí Bůh v životě člověka, který mu to dovolí. A plnost této záchrany pak ti,
kteří vytrvají až do konce, uvidí jednou na věčnosti, kde Ježíš připravil ty úžasné, věčné příbytky –
novou zemi a nové nebe, tak úchvatné, že to Jan sotva dokázal lidskými slovy popsat!
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.

Nový prezident TWR–International bude v Brně
V minulém vydání Antény jsme informovali o jmenování nového prezidenta TWR-I. Stal se jím Lauren Libby.
Ve funkci je od října loňského roku. Jeho první cesta do Evropy proběhne na jaře tohoto roku a hned v pátek 27. března
navštíví naši redakci.
TWR-CZ už existuje 19 let a za tu dobu se ve vedení TWR-I
také vystřídalo několik prezidentů. Nikdo z nich s námi ani nemluvil, a proto je návštěva současného prezidenta pro naši redakci
velikým překvapením a poctou.
V době jeho návštěvy Brna je toto vydání Antény ještě čerstvé,
takže fotoreportáž nabídneme v podzimním čísle.
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„modlitba“, musím se teď ale vrátit zpět dolů do všedního života. Ano, takové pořady jako ten
pravě končící, jsou pro mne Horou, kde se šeď všedního života mění na pestrobarevnou, svátečně
vonící louku, z níž se mi tak nechce odejít, ale musím. Je mi nádherně, jako bych byl v těsné Pánově blízkosti, před oltářem v Jeho chrámu, těžko se ty pocity popisují, ale každý takový poslech mi
je velkým duchovním svátkem, sabatem, dnem vnitřního odpočinku. Vaše prázdninové cestovní pořady se mi také líbily a zaujaly mne, ale chyběl tam ten duchovni užitek, bylo to jako máslo
nebo šlehačka na pečivu, dochutilo ho to, ale nic víc, protože proti hladu slouží právě to pečivo,
nikoli máslo, jímž je namazané. (Milan, Habartov) * Moc vás zdravím, drazí přátelé v redakci,
milé sestry a bratři ve víře Kristově, právě končí vaše vysílání pořadu Světem Bible z proroka
Agea a já se vám rozhodl napsat. Jsem tady v Německu už sedmnáctý měsíc. Jsem ve vězení

Naše programy:
* Dálková adopce PLUS
* Zdravá mládež - přednášky na školách v ČR

www.incz.info
Anjan (uprostřed) je nepálský chlapec, který žije
s třemi sourozenci v jedné místnosti. Tatínek
vydělává jako nádeník a rodina těžce zápasí o
základní obživu.
Anjan má ale přesto naději, že jeho budoucnost
bude lepší. Může chodit do školy, protože se
našel dárce, který dává peníze pro jeho vzdělání.
Bez této podpory by si to jeho rodina nemohla
nikdy dovolit.
Mnozí jeho kamarádi ale tuto naději nemají…
V programu Dálková adopce PLUS můžete
změnit osud jednoho takového dítěte. Díky Vaší
podpoře dosáhne školního vzdělání a získá lepší
šanci pro svou budoucnost. Program je zaměřen i na další základní potřeby dětí a je přirozeně
propojen s misijními aktivitami, které dávají lidskému životu pevný základ.
Pomožte i Vy dětem v Nepálu, na Filipínách, Srí Lance a v Ugandě!
Dívky na snímku navštěvují volnočasový klub,
který provozuje křesťanská organizace. Jsou jedny
z těch, kdo slyšely ve škole některého z lektorů
programu Zdravá mládež, a cítí, že existuje i jiný
život než jenom ten, který znají.
Program Zdravá mládež vstupuje do otevřených
dveří našich škol. Křesťané zde přednášejí o různých
tématech z oblasti etiky a naslouchají mladým lidem
v debatách a osobních rozhovorech.
Přinášejí tak mladým lidem nefalšovaný a přitažlivý
příklad životního stylu, zakotvený na Kristu.
Nadace Mezinárodní potřeby od roku 1999 podporuje
křesťanské lektory přednáškové činnosti na školách,
kteří hovoří k 20 000 mladých lidí ročně.
Podpořte i Vy misii mezi mládeží na českých školách
– program Zdravá mládež.
Nadace Mezinárodní potřeby je také sponzorem programů TWR pro mládež a děti v roce 2009.
Nadace Mezinárodní potřeby, Hlavní 91, Smržovka, 468 41 Tanvald,
tel. 483 394 202, 732 373 573, e-mail: incz@incz.info, více na www.incz.info

Zajímá vás práce Rádia 7 a TWR?
A máte to do Brna „z ruky“? Chcete-li, přijedeme my za vámi a rádi vám o naší práci a službě
povíme víc a podrobněji. Není v našich silách samozřejmě objíždět jednotlivce, ale pokud se
vám podaří zorganizovat skupinu lidí nebo část sboru, napište a určitě se domluvíme. I my rádi
vidíme své posluchače .

Ze zahraničí
Maringotka naděje
Název tohoto pořadu vyjadřuje zároveň jeho smysl a cíl – přinést naději do oblasti, kde mnozí naději už ztratili. Podle studie Spojených národů pochází více než 90 % dodávek opia z Afghánistánu. Maringotka smrti rozváží drogy do zemí střední Asie, například do Turkmenistánu,
Tádžikistánu, Kazachstánu a Kyrgyzstánu; odtud jsou dále distribuovány a prodávány do Ruska
i do Evropy. Vlády všech zemí, včetně těch ve střední Asii, usilují o zastavení tohoto toku drog,
přesto maringotka smrti jezdí dál. Studie dále uvádí, že vše vypadá, jako by místní úřady spolupracovaly s dodavateli drog, a že dokonce z maringotky smrti mají zisky.
Rozhlasový pořad Maringotka naděje vznikl proto, aby pomohl zastavit maringotku smrti
a zkázu, kterou za sebou zanechává. Maringotka naděje stojí na biblických principech a v těchto zemích je pro mladé lidi účinným nástrojem jak vysvětlit, jaké důsledky pro jejich tělo mohou
drogy mít. Také vyzývá posluchače, aby drogy nebrali. Tento program nabízí pomoc těm, kdo už
jsou na drogách závislí, a ukazuje jim cestu k naději v Pánu Ježíši Kristu.
Při mé návštěvě Aškabadu v roce 2004 mi řekli, že na předávkování umírá víc než 100
mladých lidí měsíčně. To mne velice zasáhlo a mne i celý tým to vedlo k tomu, abychom začali
uvažovat, co by se dalo dělat a jak pomoci zastavit toto nesmyslné umírání. Bůh nám poslal dva
bratry z Tádžikistánu – jeden je lékař a druhý učitel. Pomohli nám vytvořit scénáře pro rozhlasové
vysílání. První programy byly v ruškarštině (ruština střední Asie), protože většina obyvatel střední
Asie tomuto jazyku rozumí. Ostatní členové týmu s tímto projektem pomáhali a v roce 2006 jsme
v našem studiu (ve střední Asii) začali nahrávat a připravovat programy Maringotka naděje.
V roce 2007 Bůh otevřel dveře a tyto programy byly přeloženy a připraveny v tadžikistánštině.
V dubnu 2008 jsme začali překládat i do kazašského jazyka. Modlíme se, abychom brzy získali
potřebné finance, abychom tyto zmíněné programy mohli brzy začít vysílat.
Lékař, který nám s nahráváním pomáhá, se vyjádřil: „Byl by to poklad nedozírné ceny, kdybychom mohli tyto pořady začít vysílat na místních FM vysílačích. Pomáhají nejen závislým, ale jsou
i velkou pomocí pro ty, kdo s těmito lidmi propadlými drogám žijí.“
Kromě finanční podpory těchto pořadů potřebujeme i velkou modlitební podporu. Rádi
bychom pokračovali v jejich překládání a produkci seriálů do dalších hlavních jazyků střední
Asie, abychom umožnili více lidem slyšet slova pravdy a naděje v Pánu Ježíši. Také se modlíme
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a mohu poslouchat jen rádio. Když jsem na MW naladil vaše vysílání, úplně mi mrazilo po celém
těle. Vzpomněl jsem si na ty časy, kdy jsem ležel v brněnské nemocnici a pouštěl tento pořad všem
na celém pokoji, asi 6–8 lidem. Patřilo to tehdy k nedílné součásti dne. Tenkrát ještě na FM Radiu
Proglas. Chci se zeptat, nyní vysíláte jen na MW? Hlavně děkuji za vši práci, za tu duchovní stravu
i pro nás, ztracené ovce z Pánova stáda. Nechť vám Hospodin žehná. (Jiří, Norimberk) * Milí redaktori kresťanského vysielania, dovoľujem si Vás pozdraviť a zároveň poďakovať za Vašu ochotu poslaním kazety. Som šťastná, že som s Vami nadviazala kontakt, robilo mi ťažkosti zachytiť celú adresu. Vaším vysielaním mi veľmi pomáhate pochopiť Bibliu, ktorú som čítaním nie vždy úplne rozumela. Pán Boh mi Vás poslal na pomoc. Nech Vám Pán Boh pomáha vo Vašej krásnej práci.
S úctou a láskou. (Anna, Istebné) * Hezký den, vaše rádio občas poslouchám v práci, protože mám

za příležitost udělat záznamy těchto pořadů na CD i na dalších nosičích, které jsou vhodné
k distribuci.
Ježíš řekl, že přišel uhasit duchovní žízeň lidí. Mnozí závislí na drogách hledají, jak uhasit
žízeň své duše. Touží po prožívání pocitu bezpečí a přejí si mít vztah s někým, kdo jim rozumí.
Podléhají iluzi, že dosáhnou pokoje na duši užíváním drog, ale místo toho se stávají vězni své
závislosti a potřebují naši pomoc. Proto je tak nesmírně důležité, aby pořady cyklu Maringotka
naděje otřásly existencí maringotky smrti. To může způsobit dobrá zpráva Pána Ježíše Krista,
který miluje drogově závislé i nakažené HIV/AIDS.
Napsal koordinátor práce TWR ve střední Asii
Bůh ví o bolesti těch, kdo úpí pod břemenem otroctví
Po smrti mé maminky – byly mi čtyři roky – se tatínek znovu oženil. Šestnáct let mne moje
macecha ponižovala na pouhou služku. Nutila mne ručně prát oblečení celé rodiny, všechno
ostatní prádlo i nádobí. Musela jsem také drhnout podlahu, zalévat zahradu, čistit kurníky a dělat
všechnu další těžkou práci. Nikdy mi nedovolila hrát si s dětmi mého věku.
Přesto musím říci, že Bůh je dobrý. Ví o bolesti lidí, kteří žijí pod jhem otroctví. Po mnoha
letech mne Bůh osvobodil z krutého zajetí mé macechy. Jednou jsem byla sama doma. Byla jsem
vyčerpaná tělesně i duševně, začala jsem tedy ladit rádio. Říkala jsem si, že by mého ducha
mohla pozvednout třeba hudba. Naštěstí se moje ruka zastavila na stanici s vašimi pořady. Tam
jsem slyšela, jak mne Pán Ježíš volá. „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi
břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Matouš 12,28) Cítila jsem to jako osobní pozvání. Volala jsem k Pánu a z očí mi tekly slzy. Říkala jsem: „Můj Pane! Přijď a zachraň mne tady z toho
trápení!“
O týden později za mým tatínkem přišel jeden věřící mladík a požádal o mou ruku. Byla jsem
spokojená. Věděla jsem, že to Pán Bůh vyslyšel mou modlitbu. Macecha byla proti, ale tatínek
souhlasil. Své ženě tehdy řekl: „Chci, aby si moje holčička vzala křesťana, nejraděj bych za svého
zetě měl věřícího člověka.“
Teď žiji s manželem. Společně studujeme Boží slovo a strašně rádi chodíme do kostela i s našimi dětmi. Nekonečně Bohu děkuji, a děkuji nesmírně i vám, protože díky vašim pořadům jsem byla
osvobozena z tíživých okolností a skrze ně jsem také získala spasení. Myslím, že se k nám ve víře
brzy přidá i tatínek. Přestože jeho žena neustále dělá všechno pro to, aby jeho srdce zatvrdila,
pro našeho Pána nic není vyloučené. Prosím, modlete se na něj i za nás všechny.
Svědectví posluchačky pořadů v berberském jazyce Kabyle
První portugalská křesťanská rozhlasová stanice na internetu
„Moc se mi líbí váš pořad. Poslouchám vás každý večer a tolik se toho dozvídám! Kvůli svým
nervovým problémům žiji v azylovém domě a vy jste jediní přátelé, které mám…“ Jak tento posluchač trefně vyjadřuje, Portugalsko mimořádně potřebuje, aby křesťané účinně oslovili veřejnost.
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tu možnost. Dnes jsem poslouchal pořad HCJB, kde se podrobně mluvilo o pekle. Je moc dobře,
že se právě takový pořad vysílá. Zrovna o tomto tématu se v mnoha církvích vůbec nemluví a stále se obchází. A to je nejen škoda, ale zkresluje a zpochybňuje to i celé evangelium, jeho význam
a smysl. Je dobře, že vaše stanice existuje. Dokážu si představit, jak náročná je vaše práce zrovna
v dnešní době, čímž myslím i ekonomické podmínky. (Petr, Prostějov) * Dobrý deň! Na úvod
chcem podotknúť, ze vaše Rádio 7 počúvame v našej domácnosti nepretržite a páčia sa mi NAOZAJ VSETKY vaše relácie. Chcem sa vam poďakovať za vašu službu! Ale nechcem pisať len všeobecne: Relácia „Houpaci křeslo“ a jej moderátorka ma stále až dojímaju svojou priamostou, otvorenostou a jasnym posolstvom povedanym s laskou! Po jej vypocuti stale rozsudzujem svoj
zivot na podklade Bozieho slova, ci „idem spravne alebo bezim naprazdno“. „Kormidlo“: tolko

Říct, že portugalské křesťanské vysílání má svá omezení, by bylo nedocenění. Dvě existující
protestantské FM stanice nemohou otevřeně šířit evangelium, a to hlavně proto, že zákon zakazuje
víc než jen pár hodin křesťanského vysílání denně. Přesto TWR začalo rozsévat naději tím, že představilo první portugalskou křesťanskou rozhlasovou stanici na internetu. Díky nízké ceně, barevnosti
vysílání a popularitě je rádio na webu mocným nástrojem, který si Bůh po celé zemi používá k proměně životů. „Dovídám se toho tolik, že mi to naprosto změnilo život,“ napsal jeden posluchač.
TWR-Portugalsko založilo internetové vysílání, aby vysílalo inspirativní programy zaměřené
na všechny věkové skupiny. Toto internetové vysílání se staví tváří v tvář současným hodnotám portugalské kultury představením věřících hudebníků, spisovatelů a básníků, kteří by se jinak do národních
médií nedostali. Peníze na tento projekt se získávají reklamou upozorňující na křesťanské umění.
Přestože TWR využívá tento internetový program, nezavrhuje ani tradiční rozhlasové vysílání.
„Rádio vždycky bude hrát roli v zámoří, protože internet není dostupný všem,“ říká John Summerville z TWR. „Ale tam, kde dostupný je, do toho jde TWR v první linii.“
Katie Burke
Skutečné světlo v temnotě
Život Mimózy byl těžký. Protože se narodila slepá, byla naprosto závislá na druhých a mnoho
dlouhých nocí proplakala se srdcem plným hněvu.
Zápasila s odmítnutím a cítila se zavržená. Pro Albánce s tělesným postižením jako má Mimóza je dostupnost profesionální péče omezená. Přesto se snažila. Na univerzitě vystudovala
angličtinu a chtěla si najít dobrou práci. Cosi v jejím srdci však zůstávalo prázdné.
Pak se setkala s Ježíšem. Sama říká, že křesťanské rádio se pro ni stalo velkým přítelem
a pomocníkem v životě s Bohem. Pořady TWR, zvlášť pořad Ženy naděje, vyplnil prázdnotu,
protože nemohla číst. Jako mladá maminka se právě v tomto pořadu dověděla, jak se starat
o svoje dítě i o celou rodinu.
Mimóza spolu se svým manželem slouží v jihovýchodní části Albánie lidem s tělesným postižením. Používá kopie rozhlasových pořadů, aby přinesla Kristovu naději mnohým srdcím, která žijí
v tělesné i duchovní temnotě, ale také jim pomáhá vyučit se nějaké profesi, aby si mohli vydělávat.
Distribuuje CD s rozhlasovými pořady a začala i studium Bible.
S velikou touhou, aby se mohla podílet na změně, sní Mimóza o dnu, kdy bude moci sloužit
lidem s fyzickým postižením pomocí rozhlasových pořadů. Brzy se mnohé její básně dostanou
do vysílání albánských pořadů Ženy naděje. Také se nabídla, že pro vysílání připraví seriál o problémech, kterým musí postižené ženy čelit. Našla skutečné světlo, a projekt Hannah jí pomáhá,
aby zazářilo i dalším.
Čerstvý vzduch pro duši
Karolína, žena z Venezuely, měla pocit, že se zblázní. Protože se začala bát života a dokonce i své vlastní rodiny, rozhodla se pro sebevraždu. Pak se něco stalo. Pustila si rádio a hledala
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pochopenia voci detom a mudrosti viest ich ak ich niekto nevidi si naozaj vysluzilo moj obdiv!
zehnam moderatorke a aj jej spolupracovnikom, ktori sa stale podielaju na tejto relacii mnozstvo
novych napadov a novu chut do prace s detickami! Mimochodom, v nedelu rano vas stale moje
deti pocuvaju pri hre s kockami :) . Som tomu velmi rada! Chcem vas ubezpecit, ze za vasou pracou stoji Boh, ktory k sebe vola aj deticky, pretoze moje deti v nedelu rano uprednostnuju Radio
7 pred telkou. „Zadano pro damy“: zamyslenia a uvahy moderatorky ma castokrat odhalia, aka
som v skutocnosti. Ze Pan Boh odo mna nechce nemozne, ale staci Mu, ked Ho z celeho srdca
milujem! Tiez rada pocuvam vyklady Bozieho slova, musim priznat, ze sa ich neviem nasytit,
a dockat asi preto, lebo mi Bozi chlieb tak chuti. A tiez sa mi paci moderovanie Listarne, taktne
skomentovanie neprijemnejsich odkazov Radiu7 a vtipne povzbudenie k pisaniu konkretnych

tam něco, čemu říkala „čerstvý vzduch“. Shodou okolností naladila pořad Vstáváme s TWR
a slyšela, jak někdo v tom pořadu řekl: „Kristus je řešením tvých problémů.“
„To byla slova, kterými si mne k sobě můj Pán zavolal,“ říká Karolína. Pak se rozhodla se
svým životem neskoncovat. Smutné bylo, že když se vydala Pánu Ježíši Kristu, manžel opustil
ji i jejich tři děti. Přesto to Karolína ustála. Sama k tomu dodává: „Pán Bůh mne nikdy nezavrhnul, a denně mi dodával sil prostřednictvím pořadů, které se staly mými kazateli. Dnes jsem
šťastná.“
Stejně jako Karolína, i mnozí další z Latinské Ameriky v rodinách i ve svém prostředí čelí
těžkým situacím, ve kterých se ocitají a v nichž prožívají pocit beznaděje. Bůh se k nim však vztahuje – i prostřednictvím rozhlasového pořadu TWR, který se jmenuje Despertar. Čtení Písma,
modlitby a hudba se v tomto hodinovém ranním pořadu vyrovnávají s regionálními sociálními
problémy a pomáhají budovat latinskoamerické sbory.
Ines, také žena z Venezuely, která je už 17 let posluchačkou TWR, říká: „Vzpomínám si, jak
jsem zapnula rádio a nechala si ho hodně potichu, abych nevzbudila manžela a dvě dcerky.“ Ale
při poslechu se rozhodla rádio zesílit. „Přišli by tak o velké požehnání,“ dodává.
Dnes už Ines není jediná, kdo u nich zapíná rádio k poslechu pořadu Despertar. Sama říká,
že tím nejkrásnějším dárkem, který díky tomuto pořadu dostala, byl den, kdy přijala Pána Ježíše
Krista. Týž den Ho přijaly i její dcery. Společně teď slouží Pánu.
Živá voda: TWR odpovídá na epidemii cholery v Zimbabwe
V důsledku ekonomické a politické krize se životní podmínky v Zimbabwe prudce zhoršily.
Nemoc se rozšířila do oblastí, kde jsou problémy s odpadní a pitnou vodou. Cholera je prudce
nakažlivá akutní střevní infekce, která může rychle vyústit až v úplnou dehydrataci a smrt. Je
dobře léčitelná, přesto může zabít zdravého dospělého člověka během několika hodin. Lidé
se sníženou imunitou, jako například lidé podvyživení a nebo HIV pozitivní, jsou nejrizikovější
skupinou.
Podle zpráv BBC se infikovalo 50 000 lidí a skoro 3000 jich od vypuknutí epidemie
umřelo. Lidé přecházejí hranice a hledají lékařské ošetření v Jihoafrické republice, protože
lékaři u nich jim nemohou pomoci. Zlepšení v dodávce vody, sanitární pomoci, zdravého jídla a preventivních informací jsou z dlouhodobého hlediska nejlepšími obrannými prostředky
proti chorobě.
TWR odpovídá na tuto epidemii svými rozhlasovými pořady Zdravý život. V těchto seriálech TWR informuje posluchače o zdravé životosprávě. Pořady se věnují tomu, jak poznat a léčit
choleru, jak jí předcházet, významu hygieny a zdravotnických zařízení v prevenci této choroby,
důsledkům cholery a její kombinace s HIV/AIDS a tomu, jak zvládat choleru bez čisté vody.
Zdravý život se vysílá ze svazilských vysílačů TWR; zároveň vzniknou kopie na CD, které
dostane k dispozici organizace WHO (World Health Organization), odkud se nahrávky budou
distribuovat mezi místní zdravotníky.
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ohlasov na vase relacie. Takze som napisala :). Prajem vam, celemu Radiu 7 naplnanie Bozej vole
kazdeho casu! (Stefanie, Košice) * Drahí naši v Pánovi! Ponajprv sa chcem veľmi podakovať za Antenu a tiež i darčok ktorý ste spolu s ňou zaslali /CD – Piškotky/. Prepačujem sa, že som vám skorej
nehlásil o prijati tejto zásielky. Vďaka, že nezabúdate na nás, i keď sa vám iba občas hlásime. Predsa vás poslúchame na KV a SV. Vďaka vám za odkazy slova Božieho. Máme nadej, že vás v tomto
roku budeme môcť celodenne poslúchať, ked si zaobstaráme satelitne vybavenie. CD Piškotky,
veľmi zaujali a obradovali naše vnučky a preto Vás prosíme, ak ešte máte k dispozícii „Zvirata“
a „Stromy“, radi by sme si ích obdržali. Vopred vdaka. Želáme vám od Pána mnoho zdaru v práci
a tiež Jeho vodstvo na každom kroku a sily a iba Jeho ochranu a stráž. (Pavel, Kisač, Srbsko) * Vícekrát už jsem si uvědomil, co pro mne vaše pořady znamenají, jste jako lano či provaz, jímž si

S l ove n s k ý s e n v Č e s k u ?
je to i ve vašich rukou

Na Slovensku se podařilo získat první licenci na místní VKV vysílání! To je úžasná zpráva.
Veškeré administrativní záležitosti vyřídil místní spolupracovník v Banské Bystrici, který zařídil
„nemožné“. Sen všech vysílatelů se kolegům na Slovensku stal realitou: Rádio 7 vysílá na VKV
v Banské Bystrici a okolí! Celý provoz tohoto vysílače zhruba pro 300 tisíc obyvatel bude stát
úplně minimální náklady! To je umožněno instalací vlastního vysílače.
Chceme v Česku také postupně vysílat na VKV? Chceme v Česku realizovat „slovenský sen“?

vkv ve vašem městě Pomozte! ětsěm mešav ev vkv
Hledáme ochotného spolupracovníka, který bude schopen zařizovat spoustu povolení, jednání
– vše v místě svého bydliště a nebo blízkém okolí. Cílem je získat místní volnou frekvenci VKV
a licenci pro vysílání. Signál máme – Rádio 7 je k dispozici ze satelitu všude! Ochotným lidem
zapáleným pro rozhlasovou misii ve vlastním městě pomůžeme, vyškolíme a vybavíme je
potřebným zplnomocněním.

Recepce

Od začátku letošního roku máme perfektní dobrovolnický servis na recepci. Každý den dopoledne
pomáhá jeden z trojice specialistů při uvádění hostů, obsluhování kopírky a telefonní ústředny a hlavně
zlepšování nálady týmu. Zleva: Ing. Jiří Krištof zrušil pití náhražek kávy a posiluje pracovníky biopotravinami ze své zahrádkářské produkce. Zdena Hoydenová je za telefonem v pozici paní řiditelky a jejím
organizačním schopnostem vděčíme za každodenní pomoc na recepci a konečně pan Václav Žalčík
nám v praxi ukazuje, co to znamená ochotná a nezištná a radostná pomoc – ač sám už dlouho hledá
vhodné zaměstnání.
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mne Bůh připoutal a přidržuje u sebe! Moc vás potřebuji! Můj známý pastor ze španělské La Coruni mi psal o tamních přípravách na Modlitební týden, tak jsem ho poprosil, aby si vzpomněli
i na TWR. (Milan, Habartov) * Dobrý den, jen jsem chtěla alespoň touto formou poděkovat za váš
pořad Zadáno pro dámy. Tento pořad mne hladí i burcuje, nutí přemýšlet i jednat v souladu s Božím slovem. „Zažila“ jsem Marii Frydrychovou, Hanu Pinknerovou, Petru Eliášovou a jsem zvědavá, jestli bude přebírat štafetu někdo další… Vaše relace mi přináší užitek i když už dávno nejsem
„na mateřské“. Děkuji vám. (Markéta, Brno) * Dobry den! Chcem sa vam velmi podakovat. Uz
davnejsie ste nam na moju ziadost zaslali CD Piskotky, vsetky 3 casti. A tu prichadzam k mojmu
vyjadreniu vdacnosti, pretoze neuplynie den, kedy by si nase deti SAME nepustili Piskotky aspon
raz! Dakujem, ze tymto uzasnym mini-projektom zasievate Bozie slovo do srdc tych najmensich

Příběh o tom, jak jsem se dostal před mikrofon
a co následovalo potom
Petr Stoy
Před několika lety jsem jednoho krásného dne četl Anténu a na jedné stránce byla zpráva o ekonomické situaci
v TWR – nebylo to nijak růžové; psalo se tam, že peněz
není zrovna velká hojnost a ekonomika rádia je nějak
v mínusu. A na jiné stránce jsem se pro změnu dočetl, že
je nedostatek lidí pro práci v rádiu. Tak mne vzala taková lítost – křesťanské rádio a musí se potýkat s takovými
problémy! Ptal jsem se sám sebe, jak bych mohl pomoci.
S penězi to moc nevytrhnu a zlatý poklad nemám. Ale
písmenka znám a číst umím – zeptám se tedy, jestli by
mne nechtěli jako „čtoucího“. A nápad byl na světě. Kontaktoval jsem TWR, slovo dalo slovo
a byl jsem pozván ke zkoušce na mikrofon. Když se ohlédnu zpět, velmi se divím (hlavně Kateřině
Hodecové, protože ta se mnou tehdy natáčela), že se mnou tenkrát chtěl vůbec někdo něco dělat,
jelikož jsem, milí čtenáři, zjistil, že sice písmenka znám, ale číst neumím – artikulace téměř na nule,
číslovky katastrofa a některá písmenka jsem místo vyslovování doslova jedl (tedy polykal). A to
jsem vůbec neměl tušení, že text ke čtení se musí nějakým způsobem upravovat. Nicméně mi byla
přidělena, jak já říkám, „hlasová doktorka“, Lucie Endlicherová. Touto cestou bych jí rád poděkoval a „vystřihl pukrle“, protože to je ona, kdo mne naučil číst „Ema má maso“ a „máma má
mísu“ a vysvětlil mi principy a pravidla. Studiový mikrofon je totiž věc, která slyší i trávu růst, natož
když vám kručí v žaludku. Nesmíte být ani hladoví, ani přecpaní. V ústech nesmíte mít ani sucho,
ani mokro a dokonce musíte umět dýchat. Opravdu jsem si připadal, jako bych se vrátil někam
do první třídy. Byla to pro mne výzva nejen v tom, abych se naučil pořádně vyslovovat, ale hlavně
jsem do toho šel s tím, že mohu nějakým způsobem pomoci
k šíření Božího slova. Svým založením jsem spíše introvert a nejsem typ člověka, který dokáže na ulici nebo ve vlaku navázat
s druhým kontakt a sdělit mu něco o víře, o Bohu apod. Takže
forma nesení Božího poselství prostřednictvím rozhlasových
vln, potažmo internetu, mi dost „sedí“. Myslím, že tímto způsobem mohu trochu přispívat na Boží dílo nebo na něm pracovat.
Závěrem chci povzbudit všechny ty, kdo mají chuť pracovat
pro Boha, zkuste se zeptat v TWR – oni vám třeba poradí.
…zbytečné něco psát. Bez
možnosti přivonět a ochutnat
je každé slovo pouhým stínem
bez slunce. Domácí klobásky od
Petra Stoye. To byla bašta!

P. S.: Chceme touto cestou Petrovi poděkovat nejen za skutečně dobrý
nápad, co se týče podpory práce TWR a Rádia 7, ale hlavně za vytrvalost
a píli, s jakou se od začátku učil a pravidelně dojížděl „na hodiny“. Dnes
je z něj pravidelný moderátor pořadu Slova naděje, načetl řadu myšlenek na den a spolupracuje na přípravě pořadu Za obzor.
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a tak aj nam rodicom pomahate viest nase deti ku Kristovi. Bol to vynikajuci napad a verim, ze
prinesie mnohe ovocie. A tymto by som vam chcela prejavit uznanie a aj trosku vypocitavo popriat
vela fantazie do dalsich takychto „projektov“ :) . Budeme radi pocuvat dalsie pribehy, ktorymi detom priblizujete Bozie zakony. Vasa stala posluchacka Stevka. (Štefka, Košice) * Dnes v poledne
jsem slyšel váš pořad Kdo je to?. Nevím jestli se někdo ozval s odpovědí (byla to Sáraj, později
Sára). Málokdy slyším tak aktuální slovo. Moc děkuji, docela mě to dojalo. V tu chvíli jsem měl skoro
pocit, jako když tu Sáru máte ve studiu. Díky. (Zdeněk) * Bola som doma cez víkend a moji nemajú
riadne internetové spojenie. V zbore včera ale ma zastavili naše tetusky – ze ma poslúchali a ze se
im to moc líbilo , tak máte pozdrav od srbských poslucháčov. (dopis Alenky Tirindy, pracovnice
srbské redakce TWR, s níž jsme točili pořad Za obzor o Srbsku a slovenské menšině zde)

Křížovka
Petr Stoy
P. Kosorin (Aforismy): Církev by měla........................................(dokončení v tajence).
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Světem Bible

21:15–21:45
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SV 205 m
1467 kHz

Rýmování o životě

Slova naděje

Zrcadlo

Zadáno pro dámy

Stopy svědectví o Božím
jednání

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

Studna slova

Na sobotní frekvenci
Proglasu

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

Proglas

ČRo Plzeň

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

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

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

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

www.twr.cz

www.radio7.cz

NONSTOP

ČT 8:00–8:15

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

Rýmování
o životě

KV 49 + 41
5915 + 7355 kHz

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

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

ASTRA 3A
NONSTOP

Rádio 7

platí od 29. března 2009 do 24. října 2009

