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Aby to nezapadlo…
Při přípravě tohoto čísla Antény došlo k zajímavé situaci. Přemýšleli jsme o tajence křížovky 

a přemýšlelo nás víc. Některé nápady jsme vyloučili hned, jiné až za chvíli, a nakonec nezbylo 
nic. Sáhla jsem tedy po citátu z knížky našeho spolupracovníka a poslala ji ke zpracování do kří-
žovky Petrovi, který vám tuto kratochvíli už několik čísel Antény dopřává.

Křížovka došla za pár dnů. Jenže pak mi napsal kolega: Proč jsi nepoužila tajenku, kterou 
jsem Ti poslal? A já na to: No kdybys mi něco poslal, tak to použiju, ale nic mi nedošlo! Zkrátím 
to. Hledala jsem já, hledala další kolegyně a teprve poté, co nám náš šéftechnik pomohl s vy-
hledáváním v archivu, jsme se dopátrali vzkazu, který sice skutečně přišel, ale v přemíře jiných 
vzkazů, zpráv i vtípků prostě zapadl. 

Asi máte podobnou zkušenost taky. A tak chci připomenout sobě i vám, abychom byli bdělí. Proto-
že v přemíře toho všeho, co se denně kolem nás děje, kolik slov slyšíme a sami řekneme, kolik toho vidí-
me a od čeho neodvrátíme zrak včas – v tom všem se nám velice jednoduše může ztratit to podstatné. 

Věřím, že křížovka by vás potěšila i s tajenkou, kterou jsme vybrala já. Nicméně podařilo se 
dohledat původní znění a Petr Stoy promptně připravil křížovku novou. V tomto případě vlastně 
zas až tak o moc nešlo. Ale příště už může jít.

A tak přeji nám všem: Buďme bdělí, stůjme pevně ve víře, buďme stateční a silní! (1 K 16,13) 
Kateřina Hodecová

Programové změny
Tou nejdůležitější je ukončení vysílání TWR na středních vlnách, což 

mělo přímý vliv na skladbu pořadů Rádia 7, které se muselo přizpůsobo-
vat právě středovlnnému vysílání ve 21:15. 

Nově tedy budeme vysílat program Světem Bible vždy 
v pondělí, ve středu a v pátek ve 21:00 a v pondělí a ve stře-
du i ve 21:30. V důsledku těchto přesunů jsme změnili i časy některých 
repríz dalších pořadů, jejichž výčet najdete níže. Odpolední hodinka, 
doposud vyhrazená biblickému studiu, zůstane zachovaná, jen s jinou ná-
plní. Místo pořadu Světem Bible najdete v našem programu v pondělí 
v 17:15 pořad Ke kořenům, ve středu program HCJB a v pátek Dote-
ky. Ostatní změny jsou vypsány zde: 

•	  Světem Bible bude vysíláno v pondělí ve 21:00 (1) 
a ve 21:30 (2), ve středu ve 21:00 (3) a ve 21:30 (4) a v pátek ve 21:00 (5) 
s reprízami v úterý, čtvrtek a sobotu v 0:05 a 0:30 (s výjimkou soboty)

•	  Noční můry mají novou reprízu v pátek ve 23:00

Vážení přátelé, vážíme si vaší práce a je naším přáním a naší touhou, aby lidé z našeho okolí, naši 
známí a naši příbuzní, si také naladili Rádio 7 a stali se pravidelnými posluchači. Jsme rádi, že stále 
ještě trvá vysílání Světem Bible na střední vlně 205 m, které rádi posloucháme, také i v sobotu Stud-
na slova a nedělní Doteky. Posloucháme také i na krátkých vlnách 41 a 49 m ranní vysílání v 8 ho-
din. Děkujeme také za pravidelné zasílání rozpisů vysílání Rádia 7. Bůh vám žehnej! Jarek a Marie, 
Strakonice   Dobrý den, děkuji moc za odpověď na můj dotaz. Víte, když moje žena tráví čas v ku-
chyni (a že ho tam tráví hodně), jejím oblíbeným společníkem je rádio a v něm především mluvené 
slovo, ať už je to publicistika nebo třeba právě pořad TWR Na sobotní frekvenci Proglasu (na pořad 
Světem Bible nedá dopustit – také jsem ho s ní několikrát poslouchal, když jsem byl v kuchyni dal-
ším společníkem J). Ve vašem sobotním pořadu nás kromě jiného zaujaly citace z Andersenovy 
knížky natolik, že jsem se rozhodl knihu zakoupit jako dárek (už je koupená). Nevím, jak je to s vámi, 

Petr Janoušek – poručík 
AS – rozšířil tým tvůrců 
pořadu Kudy kam.
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ale mé ženě je těžké dát dárek a přitom se trefit, a tak jsem využil její nadšené reakce a smutku zá-
roveň, neboť onoho sobotního rána dělaly společnost v kuchyni ještě děti, takže z pořadu toho 
moc neměla. A jsem také vděčný za zvukový archiv, ze kterého si může pořad poslechnout ještě 
jednou a v klidu. Jen je možná škoda, že není možné poslechnout pořady starší čtyř týdnů. Nedalo 
by se s tím něco udělat? Se zájmem jsem si na webu TWR přečetl Vaše curriculum vitae a utvrzuju 
se v tom, že každý lidský život je obrovské, jedinečné, neopakovatelné drama pod režijním dohle-
dem Nejvyššího. Jemu díky za to, protože bez Něj by to byly jen a pouze Boha pusté tragédie. Tož 
tak, toliko jeden nevyžádaný mail, za nějž se omlouvám, že jsem ukrojil z Vašeho času a zároveň 
zase jedna (doufám, že ne z mála) reakcí z katolických kruhů J. Ivo, Sv. Kopeček u Olomouce   Milá 
redakcia, počúvam práve Řeku života – neviem si zapamätať meno kazateľa, o ktorom sa rozpráva, 
ale chcem vám len napísať, že sa to veľmi dobre počúva, oslovuje ma to a chcem vás len povzbudiť 

•	  Rozmarýna má nově reprízu v neděli v 17:00 (místo PO 13:00)
•	  Kudy kam má nově reprízu v pondělí ve 13:00 (místo PÁ 22:00)
•	  Čajovna má nově reprízu v neděli v 16:30 (místo NE 17:00)
•	  Studna slova má nově premiéru v pátek ve 21:45 (reprízu pak NE v 7:45 Proglas 

a PO 16:00 R7) a novou reprízu v sobotu 0:45
•	  Doteky mají nově reprízu v pátek v 17:15 (místo PÁ 17:30)
•	  HCJB má nově premiéru v pondělí ve 23.30 a reprízu ve středu v 17:15 (místo ST 15:30)
•	  Základy mají nově reprízu ve středu v 15:30 (místo ST 15:45)
•	  Ke kořenům má nově reprízu v pondělí v 17:15 (místo SO v 9:15)
•	  Život víry má nově reprízu v sobotu v 9:15 (místo NE v 16:30)
•	  Na křesťanské vlně Plzně má nově reprízu v pátek ve 22.00 (místo PÁ ve 23:00)
•	  Ruší se reprízy Myšlenky na den v PO, ST a PÁ ve 21:00 a v ÚT, ČT a SO v 0:50
•	  Ruší se odpolední předpremiéry pořadu Světem Bible

Podrobné programové schéma najdete v tabulce, která je obvyklou přílohou Antény. 

Končí střední vlny. Co dál?
Je přirozené, že zrod nového života, rozjezd nového projektu nebo začátek nové etapy vítá-

me s radostí a nadějným očekáváním, naopak smutné je, když končí něco, co dlouhá léta dobře 
sloužilo a přinášelo užitek. U jednoho z takových mezníků stojíme v těchto dnech. Jak jsme již zmi-
ňovali v minulé Anténě, po čtyřiceti letech provozu končí své vysílání středovlnný vysílač v Monte 
Carlu. Dálkové rozhlasové vysílání bylo v minulosti jedinou možností, jak přes rádio zasáhnout naši 
zemi evangeliem a křesťanským vyučováním. Dnes, v době digitálního vysílání, vysokorychlostního 

internetu a spleti nejrůznějších komunikačních 
prostředků, je tato forma na okraji zájmu. Přesto 
jsou dosud posluchači, pro které je středovlnné 
rádio jedinou možností poslechu pořadů TWR.

Provoz výkonného středovlnného vysílače 
je finančně velmi náročný. Veškeré náklady 
na jeho provoz po celá ta desetiletí hradila me-
zinárodní organizace TWR, za což jí patří velký 
dík. Vzhledem k napjatému rozpočtu a výše zmí-
něné expanzi nových, kvalitnějších a na provoz 
levnějších komunikačních technologií se meziná-
rodní ústředí rozhodlo provoz vysílače ukončit. 
Česká redakce nemá možnost ani prostředky 
toto rozhodnutí zvrátit. Taková je situace.

Radek a Dáša Kalenští, hosté pořadu Rozmarýna – 
tentokrát v režii Pepy a Bohunky Horských. 
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vo vašej práci – Pán nech vám k nej dáva silu a aj radosť z tejto práce. Edita, Nitra   Dobrý večer, 
na vašem rádiu mne okouzluje právě to, že si s vámi můžu povídat. Něco k tématu: Miroslav Horní-
ček to krásně vyjádřil větou: Umím si poručit, ale neumím se poslechnout. Mohla bych o hubnutí 
psát příručky – a nehubnu. Mnohdy vím, co má udělat křesťan, a nechce se mi. Ještě že má Bůh se 
mnou tolik trpělivosti. Já bych si někdy dala pár pohlavků. Místo toho mi Bůh dá šanci začít zítra 
znova a lépe. Marie   Moji milí, nemohu jinak, než reagovat na dnešní ranní vysílání mého nejob-
líbenějšího a nejmilejšího Rádia 7. Tak předně chci poděkovat za skutečně milé a kreativní modero-
vání už od samého začátku vysílání v 6 hod. Já dnes vstával v 3.25, tak už jsem něco málo i udělal 
a teď, jako ostatně vždy při snídaní (bohaté na plody zahrady), poslouchám a poslouchám a je mi 
skvěle. Už si to moje snídání ani nedovedu bez R7 představit. Ale k věci. Docela mě vzalo u srdce to 
dnešní „koření“ fakt! Ať už v myšlence na den, tak i v proslovu K. Řežábka. Vždy jsem si myslel, že 

Pokud pro vás dosud byly střední vlny jedi-
ným pojítkem s TWR, zřejmě si kladete otázku, 
co teď? Pokusíme se na ni v následujících od-
stavcích odpovědět.

V prvé řadě je potřeba připomenout fakt, 
že TWR pokračuje v českém vysílání na krát-
kých vlnách. Jedná se rovněž o dálkové vysí-
lání ze zahraničí, pokrývající celé území naší 
republiky. Je pravda, že pásmo krátkých vln 
(značeno KV nebo SW) není na přijímačích tak 
běžné jako střední vlny (SV, MW, příp. AM), 
ale možná právě na vašem přijímači je – pak 
můžete stále zachytit naše pořady vysílané 
v tomto pásmu, a to každý všední den kromě 
středy v 8 hodin ráno. Nabídka programů je ovšem velmi omezená – jen 4x týdně 15 minut.

Pořady TWR na běžném rádiu chytnete také, pokud bydlíte nebo se pohybujete v oblasti 
pokryté vysílači Radia Proglas a také Českého rozhlasu Plzeň (jejich seznam a frekvence najdete 
v přiložené tabulce s rozpisem pořadů). 

Je pravda, že na žádném z uvedených vysílačů nenajdete dvě relace, které jsme vysílali 
na středních vlnách – studijní cyklus Světem Bible a Doteky. Tyto relace jsme ale nezrušili! 
Dále pokračujeme v jejich vysílání na našem celodenním kanálu Rádio 7. Jak se k němu dostat?

Rádio 7 zatím nemá žádné vysílače v České republice, proto jej nelze „chytit“ na běžném 
rozhlasovém přijímači. To je ta špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že existuje několik jiných dostup-
ných možností příjmu. Pojďme se teď na ně, na jednu po druhé, podívat:

Satelitní příjem
Klady: žádné náklady na provoz
Zápory: potřeba vhodného umístění antény a její instalace odborníkem
Co je potřeba? 
Souprava pro digitální satelitní příjem (parabolická anténa + přijímač). Anténu je potřeba 

umístit vně budovy směrem na jih (na zeď, balkon), ve výhledu na oblohu nesmí bránit vysoké 
překážky (budovy, stromy...). Dále je potřeba televizor (přinejmenším pro instalaci) nebo „aktivní 
reproduktory“ či jiné zařízení (např. hifi věž se vstupem) pro poslech.

Kolik to stojí?
Pořízení: Satelitní soupravu lze koupit od cca 1700,- Kč. Pro poslech Rádia 7 postačí i ty 

nejlevnější modely. Pokud nemáte televizor, aktivní reproduktory lze pořídit od cca 150,- Kč. 
Provoz nestojí nic.

Takto vypadají začátky speciálního programového 
schématu – v tomto případě vánočního.
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kořením života je smích, endorfiny a zaručeně 36 hodin bez onemocnění, jak tvrdí dr. Lacho v rela-
ci slovenské redakce. Ale nyní, pochopil-li jsem dobře představení úvahy bratra Karla, je kořením 
života i pláč. A to je dobře, že se to tak krásně doplňuje jako + a -. Pláč na zemi, ano, důvěrně znám, 
ale pláč v nebi je pro mě objev dneška a díky vám všem, kteří jste mi toto poznání, díky Bohu, dnes 
zprostředkovali. Jirka, Řícmanice   Milí bratia a sestry v TWR, srdečne vás pozdravujem a prajem 
mnoho Božieho požehnania vo vašej práci. Vaše programy ma už takmer 30 rokov sprevádzajú (už 
z doby vysielania z Monte Carla). Zo začiatku som počúvala relácie a nahrávala som ich na pásky 
a posúvala som ich ďalej na počúvanie alebo som napr. výklady Písma od McGeeho prepisovala 
do poznámok. Dnes technika umožňuje omnoho kvalitnejší zvukový príjem, z čoho sa veľmi teším 
a taktiež si môžem stiahnuť relácie zo zvukového archívu. Stalo sa mi však, že som si chcela doda-
točne stiahnuť relácie „Jak jít dál v těžkostech“ odvysielané v Dotykoch od autora Stanleyho, ale 

Kde to pořídím?
V odborných prodejnách se satelitní technikou (např. fa OMKO, www.omko.cz, 

tel. 800 400 248), v prodejnách s elektronikou, v obchodních řetězcích (Bauhaus) atd.
Zvládnu si to nainstalovat sám? Kdo mi pomůže?
Pravděpodobně ne. K instalaci je potřeba odborníka nebo člověka, který už má nějakou 

zkušenost. Pokud takového nemáte po ruce, určitě se na službu instalace zeptejte v prodejně před 
koupí přijímače.

Technické informace potřebné pro instalaci: Rádio 7 vysílá nekódovaně (FTA) na sa-
telitu ASTRA 3A (pozice 23,5° východně), paket Skylink, stanice Radio-7, symbolová rych-
lost: 27,5 Msymb/s; FEC: 2/3; frekvence: 12565,0 MHz; polarizace: horizontální, SID:8025, 
APID:1925, NID:3, TID:3015.

Internet
Klady: široké možnosti využití (poslech rádia, webové stránky, zvukový archiv pořadů, 

upoutávky na připravované pořady atd.)
Zápory: náklady na provoz (měsíční paušál)
Co je potřeba?
Internetové připojení, počítač nebo internetový radiopřijímač. Výhodou počítače je jeho uni-

verzálnost – lze využít na řadu věcí, například k prohlížení informací na našich webových strán-
kách nebo poslechu pořadů z archivu a k tomu vše, k čemu je počítač určen – použití je široké. 
Výhodou internetového přijímače jsou zase malé rozměry a jednoduchost obsluhy – přístroj vy-
padá a obsluhuje se podobně jako obyčejné rádio.

Kolik to stojí?
Pořízení: internetový přijímač cca 2500,- Kč, počítač (bazarový) lze pořídit už za částku jen 

o málo vyšší – nabídka nových počítačových sestav pak začíná někde nad 5000,- (pro samotný 
poslech rádia není potřeba žádné „dělo“; počítač pro vás ale bude mít význam spíše tehdy, 
pokud byste jej využívali i na jiné věci).

Provoz: měsíční platby za internet – například ADSL (pevné) připojení od cca 350,- Kč. Pro 
samotný poslech rádia stačí i to nejlevnější připojení. Možností připojení internetu je mnoho – 
vždy záleží na lokalitě. 

Kde to pořídím?
Velkými poskytovateli připojení jsou např. společnosti O2, T-Mobile, UPC. Je také řada lo-

kálních operátorů, kteří mohou nabízet výhodnější ceny. Případně pokud máte dobré vztahy 
se sousedy, kteří internet mají, můžete se zkusit domluvit s nimi a o připojení se „podělit“ (např. 
bezdrátově přes „WiFi“) – s nastavením vám pak musí pomoci někdo, kdo tomu rozumí. Přijímací 
zařízení: Prodejny s počítačovou technikou jsou téměř všude J – popište prodejci, na co chcete 
hlavně počítač používat, na poslech rádia není potřeba žádný zvlášť výkonný počítač. Horší je 
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nesprávne som stiahla časť. Preto vás prosím, ak je to možné, aby ste mi poslali tieto časti  vo zvu-
kovej podobe. V prípade, že to nie je možné, rada by som to mala v písomnej podobe, prípadne 
komplet 13 častí na CD nosiči. Chcem poslúžiť sestrám, ktoré majú problém prijať v živote ťažkosti 
alebo choroby. Mám veľa požehnania zo všetkých relácií, ktoré sa mi podarí počúvať, prípadne si 
ich stiahnem a  vypočujú si ich aj členovia mojej rodiny. Vďaka! Prajem aj naďalej Božie vedenie 
a vytrvalosť vo vašej práci. Ďakujem, Mária   Děkuji za vaše vysílání, už dlouho se chystám vám 
napsat, ale jsem z těch, které k napsání vyprovokuje až nějaký podnět zvenku J. Poslouchám vás 
sice už 25 let, ale když se objevila možnost celodenního vysílání, byla jsem nadšená. Pořídila jsem si 
na  splátky satelit, ale několik měsíců se mi nedařilo vás naladit – všechno ostatní tam bylo, jen  
Rádio 7 ne. Až jednou napadlo jednoho známého pootočit tím konvertorem před tím „talířem“ 
a bylo to – ani jsem tomu nemohla věřit. Od té doby jsem ale začala být často u dcery a pomáhat jí 

to s dostupností internetových radiopřijímačů. V době psaní tohoto článku má internetový přijímač 
Zalip MAA502 v nabídce zásilkový obchod Alza (www.alza.cz, tel. 225 340 111).

Zvládnu si to nainstalovat sám? Kdo mi pomůže?
Internetovou přípojku vám zavede operátor, který by vám také měl pomoci se základním nastave-

ním vašeho počítače nebo internetového přijímače (pokud jej už máte v době zavádění přípojky doma). 
Technické informace potřebné pro instalaci: Internetové vysílání Rádia 7 najdete 

na adrese www.radio7.cz. V seznamu stanic internetového přijímače je Rádio 7 zařazeno v kate-
goriích Česká republika (Czech republic), Religious.

Kabelová televize
Klady: snadná instalace – provede ji operátor
Zápory: náklady na provoz (měsíční paušál), omezení pouze na lokality se zavedeným 

kabelovým rozvodem
Co je potřeba?
V místě vašeho bydliště musí být kabelová televize zavedena. Rádio 7 musí být v nabídce 

vašeho kabelového operátora – je potřeba se u něj informovat! Přijímací zařízení – set-top box – 
zpravidla dodá operátor v rámci služby. Dále je potřeba televizor (přinejmenším pro instalaci) 
nebo „aktivní reproduktory“ či jiné zařízení (např. hifi věž se vstupem) pro poslech.

Kolik to stojí?
Pořízení: podle ceníku operátora, zpravidla nic. Pokud nemáte televizor, aktivní reproduktory 

lze pořídit od cca 150,- Kč.
Provoz: měsíční platby podle ceníku operátora, minimální nabídka je obvykle okolo 200,- Kč. 

(Rozhlasové stanice jsou zpravidla v každém balíku nabízených televizních stanic jako doplněk 
automaticky.)

Kde to pořídím?
Obraťte se na operátora kabelové televize v místě svého bydliště (možná jste někde zahlédli 

jejich reklamní leták, nebo pokud nevíte, zkuste se zeptat sousedů...).
Zvládnu si to nainstalovat sám? Kdo mi pomůže?
Instalaci provede kabelová společnost – operátor kabelové televize. Technika, který bude přípoj-

ku instalovat, můžete požádat, aby vám Rádio 7 nastavil na konkrétní předvolbu pro snadné spuštění.
Technické informace potřebné pro instalaci: Rádio 7 vysílá nekódovaně v pake-

tu programů Skylink spolu s programy českých a slovenských televizí a rádií, na internetu na  
www.radio7.cz, příp. www.play.cz/radio-7.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že přechod od středovlnného rádia k celodennímu poslechu 
Rádia 7 není sice úplně zadarmo, ale je potřeba podtrhnout skutečnost, že v Rádiu 7 nezískáte 
jen „náhradu za střední vlny“, ale mnohem více – 24 hodin křesťanského vysílání!!!
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s dětmi, takže se k poslechu nedostanu tak často, jak bych chtěla, přestože mají internet. Je pro mě 
těžko pochopitelné, že spousta evangelikálních křesťanů nemá zájem poslouchat křesťanské vysí-
lání, přestože je to pro ně technicky dostupné… Před časem jsem si taky dala trvalý příkaz na aspoň 
malou podporu vašeho vysílání, tak doufám, že to dostáváte J. Děkuji a  moc zdravím. Marie 

 Dobrý den, chci vám moc poděkovat za pořad Tichá pošta. Už poslouchám delší dobu a stále si 
říkám, že Vám musím napsat a poděkovat, ale vždy mělo něco přednost. Nicméně po dnešním po-
řadu, který se mi mimořádně líbil, tak konečně činím a moc děkuji. Z Vašich slov cítím, že mluvíte 
opravdu ze zkušenosti, uvádíte krásné a jednoduché příklady z každodenního života, mluvíte jed-
noduše, bez frází, ale Vaše slova jsou přitom velice hluboká a pravdivá, která se mě dotýkají. Vaše 
čtvrthodinka je promyšlená, má krátký úvod, hlavní část a závěr, moc pěkně sestavené. Moc ráda 
bych Vás někdy potkala. Máte asi jako žena zkušenost s tím, jak je těžké skloubit domácnost, děti 

Poskytnuté informace jsou obecným přehledem o existujících možnostech, který jistě není vy-
čerpávající. Pokud potřebujete poradit více, zkuste se obrátit na odbornou prodejnu, případně 
někoho známého, kdo se v počítačích a elektronice orientuje a zná vaši konkrétní situaci. Samo-
zřejmě a rádi vám poradíme i my, pokud zavoláte nebo napíšete.

Daniel Zeman

Rozhovor
Práce v rádiu je velmi náročná – časově, 

duchovně i řečnicky. Musíte se naučit, JAK mlu-
vit, a hlavně musíte mít O ČEM mluvit. Na první 
pohled se vám to asi bude zdát logické, naše 
zkušenosti jsou ale takové, že tyto dvě oblasti 
není úplně jednoduché skloubit. Přesněji řečeno, 
je to dobře naučitelné, ale málo je těch, kteří se 
učit chtějí… I proto jsme vděčni Bohu za každé-
ho člověka, který je ochotný na sobě pracovat 
a přiložit ruku k dílu. Představujeme vám dva 
naše nové moderátory, které už můžete ve vysí-
lání Rádia 7 slýchat – Moniku Stachoňovou 
a Jakuba Smyčka.

Když se řekne rádio, jaká je Tvá první asociace?
M: Sedmička J.
J: Jako první mě napadne hláška, kterou mě moji přátelé čas od času škádlí: „Jsi chytrý jak 

rádio!“ Kéž by alespoň někdy nebyla ironická J.

Co Tě přivedlo mezi moderátory Rádia 7 a jak se mezi nimi cítíš?
M: Už dlouho mě lákalo zkusit si práci v rádiu, protože jsem pracovala pro noviny, zkoušela 

jsem práci s kamerou, ale rozhlas mi ještě v mých žurnalistických obzorech chyběl. V R7 se cítím 
naprosto krásně – všichni jsou na mě opravdu hodní a navíc je tu znát všudypřítomné Boží pouto, 
což je něco naprosto kouzelného a na jiném pracovišti těžko zažitelného.

J: Do Rádia 7 mě přivedla úplná náhoda. Na jedné křesťanské akci mě můj dobrý kamarád 
seznámil se dvěma moderátorkami. Zapovídali jsme se a zjistili jsme, že čirou náhodou studuji 
ve stejném městě, kde Rádio 7 sídlí, a také, že můj obor je rádiu blízký. Další náhodou bylo, že 
jsem tehdy měl vcelku nenáročný rozvrh hodin, tak už stačilo jen dodržet slib, že se do Rádia 7 
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a čas být jen s Pánem. Z Vašich slov, snad je to i hlas, který napovídá, cítím, že s Bohem žijete a sna-
žíte se Mu být blízko každý den. Bylo by možné si Vaše texty znovu projít nebo poslechnout? Byla 
bych za to moc vděčná. Asi bych Vám mohla napsat něco o sobě. Jsem Jana a nyní na mateřské 
s druhým dítětem, vystudovala jsem jazyky a tak pořád trochu učím, překládám a tlumočím. Nej-
sem taková ta máma, co vydrží celý den jen u dětí. Po setkání s živým Ježíšem už nikdy nebudu mít 
pochyby, že nás miluje, ale často si dělám boha z jiných věcí, a vztahu s Ním teď moc nedávám. Jana 

 Milí bratia a sestry v Rádiu 7! Srdečne vám ďakujem v mene Pána Ježiša za zaslanie Antény. Žeh-
nám vám v mene Pána Ježiša. Nech je z každého programu oslávený náš nebeský Otec a Pán Ježiš. 
Zvlášť vám ďakujem za  zvukový archív, z  ktorého mám už stiahnutých veľa svedectiev, Doteky, 
Rozmarýnu a iné programy, ktoré mi pomáhajú v praktickom chodení s Bohom, prípadne ich mô-
žem použiť pri zvestovaní evanjelia. Lýdia   Milí přátelé v TWR, srdečně vás všechny zdravím. My-

přijdu podívat. Jo a ještě bych rád dodal, že nevěřím na náhody. 
Rádio 7 má, aspoň dle mého názoru, skvělý tým pracovníků. Jsem 
vděčný, že mohu být mezi nimi.

Generačně jste výrazně omladili tým TWR. Poslou-
cháte rádio? Poslouchají ještě v současné době mladí 
rádio? 

M: Ano, poslouchám. Dříve jsem chtěla v rádiu hlavně slyšet 
písničky, povídání okolo mě nebrala. Čím jsem starší, tím víc mě 
zajímají i různá zamyšlení, diskuze a výstupy moderátorů. A od té 
doby, co pracuju pro R7, když slyším některá jiná rádia, zapomí-
nám na sebekázeň a v duchu „nadávám“, jak takového člověka 
mohli pustit za mikrofon J. Já myslím, že mladí určitě poslouchají, 
jen je znát výrazný posun v chápání funkce rádia – často vnímají rádio jen jako nezbytnou kulisu 
do auta, do kuchyně a podobně, protože už neumějí žít v tichu a vychutnávat si ho. Nebo na-
opak jiní mladí si rádia váží spíše kvůli funkci umělecké – ti také ví, která rádia stojí za to poslou-
chat, a pečlivě vybírají, hodnotí či kritizují. 

J: Rádio poslouchám moc rád a můj vztah k tomuto médiu je velmi kladný. Abych přiznal 
barvu, kdysi dávno jsem v našem sboru našel letáček TWR, který se tam jen tak povaloval, a už 
tehdy jsem se decentně zasnil, jak fajn by bylo jednou v nějakém rádiu pracovat. Mimochodem, 
ten letáček jsem si založil a dnes bych jej možná ještě někde i našel. Ale abych se vrátil k tématu, 
troufám si tvrdit, že rádio poslouchá spousta mladých. Vždyť (nejen) mladí tráví spoustu času 
na internetu a tam je takový výběr rádiových stanic, až by se člověk divil. Myslím, že v tom výběru 
si každý najde to své. Lepší otázkou by tedy možná bylo, jaká rádia mladí poslouchají a co je 
zajímá. Na takovou otázku už by se odpovídalo hůře.

Co si myslíš o myšlence hlásání evangelia skrze rozhlasové vysílání?
M: Nikdy jsem o tom nijak zvlášť nepřemýšlela, protože mi to přijde samozřejmé a přirozené, 

že se jako křesťané spojujeme stejnými komunikačními prostředky jako ostatní. K tomu máme na-
víc to společné „Boží podhoubí“ a „klima“, které stojí za to vnímat, vážit si jej a nabízet ostatním.

J: Všichni dobře víme, že evangelium by se mělo hlásat kdekoli, kdykoli, jakkoli. Rádio je pro 
takové zvěstování perfektním nástrojem. Řada lidí odmítne přijít na nějakou křesťanskou akci, ale 
rádio si zapnou už jen ze zvědavosti. Nepřijdou totiž o své pohodlí, nehrozí jim žádné faux pas 
a pokud je vysílání nezaujme, jednoduše rádio vypnou. V opačném případě je však důležité, aby 
se z vysílání dozvěděli, co mají dělat dále, a HLAVNĚ, aby je oslovilo a bylo pro ně atraktivní 
a poslouchatelné. Tohle je výzva i pro mne.

Ptala se Lucie Endlicherová
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slela jsem, že se uvidíme na dnu otevřených dveří, ale poslední dobou je toho na mne nějak moc. 
Pracuji na dvě směny – týden ranní, týden odpolední. Každých 14 dnů jezdím s prostředním synem 
cvičit do Brna na Josefskou. Moc se mi líbí vaše výroční Anténa a také pořady, které si občas pustím 
ze záznamu (nejoblíbenější a stále aktuální je pro mne Světem Bible). Přeji, kéž vás Pán stále prová-
zí, naplňuje vás moudrostí, abyste i v dnešní těžké době dokázali hlásat pravé evangelium. Martina 

 Moc vás zdravím a děkuji za knížku Most lásky, kterou jsem dnes obdržela. Kdyby všechno tak 
fungovalo jako vaše návazná služba, to by bylo na světě dobře. Obdivuji to: jeden den vyhraji, dru-
hý den už mám odměnu doma! Dalo by se říct, že poslouchám většinu vašich pořadů – a ráda – 
obohacují mne. Akorát ty hudební ztlumím nebo vypnu, což je vzhledem k mému věku snad po-
chopitelné. Je však jistě dost těch, kteří právě na tyto pořady čekají. Z toho plyne: Není na světě 
člověk ten, jenž by se zachoval lidem všem J. Ještě jednou mnohokrát děkuji a jsem na modlitbách 

Vybíráme z knihy hostů
V minulém čísle Antény jsme vás informova-

li o slavnostní bohoslužbě a dni otevřených dveří, 
kterými jsme chtěli vyjádřit vděčnost našemu Bohu 
za uplynulých 20 let služby Trans World Radia 
v naší republice. Po skončení akcí se objevilo v naší 
knize hostů následující – nabízíme alespoň ochut-
návku reakcí: 

Prajeme celému TWR v ČR veľa, veľa posluchá-
čov a Božej moci. Ďakujeme. S pozdravom Silvia 
a Boris * Sme radi, že vás Pán Boh doviedol až sem, 
kedy môžeme spolu oslavovovať 20. výročie českej 
redakcie v ČR. Rodina K. * Máte to tu pěkné. M. * 
Děkujeme za velmi milé přijetí, váš čas a úsměv. Ať 
je veškerá vaše práce i služba vedená Bohem. Jarka 
a Jarek * 

Milá redakce, velice rád jsem přijal pozvání 
na den otevřených dveří a slavnostní bohoslužbu. 
Rád poslouchám vaše pořady. S manželkou jsme si pořídili satelitní anténu, abychom mohli po-
slouchat i pořady přes satelit. Bylo velmi povzbudivé pobýt mezi vámi. Pavel * Milá redakce, 
děkujeme vám za to, že osobním projevem i se skvělými hosty vstupujete do našich domácnos-
tí, ukazujete směr našim životům, aniž to tušíte, odpovídáte na naše otázky. Ještě jednou díky, 
vaši věrní posluchači Jožka a Rút * Milé rádio, milí přátelé, TWR poslouchám už od vojny – tj. 
r. 1972, kdy pro mě vysílání bylo velkou posilou, útěchou i povzbuzením. Tak tomu je až do dneš-
ních dní. Přejeme vám všem mnoho radosti z vysílání, mnoho síly od Pána do dalších let. Pán vás 
všechny opatruj. Sam a Zdeňka * Moc pěkné, a informace vyčerpávající. Je to skvělé vědět, 
že i křesťanské rádio může fungovat. Šárka a Jirka * Jó, bylo to moc zajímavé setkání s rádiem. 
Zatím jsem rádio vždy jen slyšel, teď i viděl. Muži jsou tu zjevně odborníci, ženy jsou navíc krásné 
a vtipné J. Jiří * Účastnil jsem se oslav 20. výročí TWR-CZ a líbily se mi neformální rozhovory. * 

Ekonomika roku 2010 – není to pohádka,  
a přesto to dobře dopadlo

V průběhu roku 2010 to s námi po finanční stránce vůbec nevypadalo růžově. Od prvního 
měsíce jsme byli v mínusu a tento stav setrval až do listopadu, kdy to začalo být nadějné, a pro-
since, kdy jste nás z finančního propadu svými dary vytáhli (mimochodem – co se týká začátku 
letošního roku – situace se opakuje).
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s vámi. Eva ze Žďáru   Dobrý den, poslouchala jsem v sobotu ráno v 8 hodin vaši relaci o výchově 
chlapců a mužů vůbec. Jelikož mám dva syny, pořad mě úplně zaujal, díky, moc se mi to líbilo. Přeji 
vám jen to nejlepší; máte super pořady. M. z Ostravy   Milí bratia a sestry, vážení pracovníci Rádia 
7, veľmi ste ma potešili, keď ste mi minulý rok a aj teraz poslali rozpis programov. Som vaša verná 
poslucháčka už vyše 30 rokov. Vďaka TWR som pred tridsiatymi štyrmi rokmi pred polnocou (asi to 
bola relácia Kompas) odovzdala svoj život nášmu Pánovi. Od vtedy sa snažím kráčať po úzkej ceste 
za Pánom Ježišom, i keď nie vždy sa mi to darí tak, ako by som chcela. Na tej ceste mi pomáhajú 
i vaše relácie. Vďaka Pánovi, mám satelit a reproduktory mám v kuchyni a keďže som už na dôchod-
ku, niekedy vás počúvam takmer celý deň. Len modernú hudbu vypínam (som už na to asi stará). 
Všetky úvahy, aj staršie, si rada vypočujem. Reláciami o cestovaní, svedectvami o rodine nám spes-
trujete niekedy „šedivé“ dni. Je to úžasná Božia milosť, že už vysielate 40 rokov. Verím, že za vašu 

Snažíme se šetřit, kde se dá. V důsledku toho jsme omezili i počet pevných linek, u kterých se 
není možné vyhnout paušálu (v momentě, kdy čtete toto vydání Antény, se k nám můžete dovolat 
na pevnou linku číslo 544 233 771). Protože věci se používáním ničí, museli jsme přistoupit 
alespoň k nejnutnějším opravám a upgradům počítačů – díky šikovnosti našich techniků však jen 
za cenu komponentů. Jak bylo avizováno, pořídili jsme také nový antivirový systém pro ochranu 
elektronických dat (škoda, že stejným způsobem nelze pořídit antivirový systém pro ochranu pra-
covníků před napadením nemocemi. Poslední dobou náš tým trápí různé neduhy L. Ale jak říká 
jedno přísloví: Lépe se opotřebovat, než zrezivět.).

V roce 2011 musíme dokončit započatou opravu terasy a strádá také fasáda budovy. 
Na podzim jsme udělali to, co nešlo odložit, a to bylo zabezpečení terasy izolací, aby se zabrá-
nilo dalšímu poškozování garáží a přilehlé stěny objektu dešťovou vodou a vlhkostí.

Zimní období zajistilo, myslíme si, dostatečnou zátěžovou zkoušku kvality provedené práce 
i samotné izolace a letos musíme nedodělané dílo zakončit a uvést do takového stavu, aby bylo 
možné terasu opět využívat a především, aby již nedocházelo k nadměrnému samovolnému 
poškozování povětrnostními vlivy. Dále jsme ve věcech údržby postaveni před rozhodnutí, co 
s opadávající omítkou celého domu. Postup zvolený při opravách minulých se ukázal jako „ne 
zcela optimální“, a tak doufáme, že nyní zvolíme postup moudřeji a s dlouhodobého hlediska 
s výrazně lepším poměrem cena/výkon. Myslete prosím na nás a máte-li jakýkoliv nápad, jak 
vzniklou situaci vhodně řešit, neváhejte nám ho prosím sdělit. Určitě jej uvítáme.

Na našich internetových strán-
kách www.twr.cz je v rubrice Eko-
nomika aktuální grafický pře-
hled příjmů a výdajů v podobě 
teploměrů a grafu. Tento přehled je 
aktualizován každý týden (většinou 
v pondělí odpoledne) – můžete tak 
sledovat, jak na tom momentálně fi-
nančně jsme.

Tabulka, která následuje dále, 
odráží čistý tok peněz během roku 
2010. Nejsou v ní vyčísleny a zahr-
nuty odpisy nemovitosti ani zařízení, 
které samozřejmě také tvoří náklado-
vou položku. 

Když něco potřebuje spravit, musí se to někdy napřed rozbít … pro 
spravování počítačů ale Daniel Zeman obvykle volí jiné metody, 
než je tato.
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prácu sú nášmu Pánovi denne vysielané vďaky. Aj ja som vám veľmi vďačná, ale chcela by som sa 
vám poďakovať aj finančnou formou. Pokúsim sa poslať eurá na vašu prácu cez Tatra banku, na zá-
klade údajov, ktoré ste nám poslali v poslednej Anténe. Pozdravujem a ešte raz všetkým ďakujem. 
Nech Pán požehnáva aj naďalej vašu prácu. Božena, Nitra   Milé Rádio 7, srdečně zdravím celou 
redakci a všechny spolupracovníky. Obracím se na vás s dotazem, zda poskytujete reklamní polep 
automobilu pro aktivní posluchače, kteří chtějí dělat zdarma reklamu Rádiu 7 na svých vozidlech. 
Měli byste o takovou službu zájem? Za jakých podmínek (slušně jezdit apod.)? Případně můžeme 
výrobu takového reklamního předmětu sponzorovat. Bůh vám všem bohatě žehnej. Petr, Brno 

  Dobrý den, nyní jsem poslouchala moc hezké vyprávění o  soužití několika generací. Jinak  
Rádio 7 poslouchám každý den, moc se mi líbí. Je mi 34 let, ale někdy musím zeslabit zvuk, protože 
někdy pouštíte „pěkné vypalovačky“... To není kritika, to je konstatovaní. Přeji vám všem mnoho 

Orientační přehled 2010:

Výdaje:
Nákupy drobného majetku + materiál na opravy přístrojů 
a zařízení
(přenosný nahrávač, nabíječka baterií, čtečka karet, popfiltr, náhradní 
počítačové komponenty – nové zdroje a hard disky, materiál na opravy 
a upgrady počítačů, oprava kopírky, fotoaparát, hasicí přístroje, pouta-
če R7 a TWR ) 

23,8 tis. Kč 

Počítačové programy 20,9 tis. Kč
Spotřební materiál
(média pro výrobu a archivaci pořadů, knihy, hudební CD, odborné pu-
blikace, studiové potřeby – elektromateriál, kabely, baterie do mikrofonů 
a cestovních minidisků, driverů, potřeby pro provoz auta, kancelářské 
potřeby, tonery, občerstvení, čisticí, prací a údržbové prostředky) 

54,8 tis. Kč

Práce a služby + energie
Z toho:
–  poštovné, telefon a fax, internet, domény, nájemné, přihrádečné, 

drobné překlady, aktualizace a provoz www stránek, odpady, kopíro-
vání materiálů, poradenské služby, revize komínů a hasicích přístrojů, 
rozhlasové a TV poplatky

–  elektřina, plyn, voda
–  opravy auta, domu
–  pohonné hmoty, cestovní příkazy

665,3 tis. Kč

376,5 tis. Kč
184,8 tis. Kč

16,2 tis. Kč
87,8 tis. Kč

Daně a poplatky, pojištění + ostatní náklady
(bankovní poplatky, dálniční známky, pojistné majetku, zákonné pojiště-
ní, členské poplatky, desátkový projekt, provozní zálohy)

107,5 tis. Kč

Tisk
(časopis Anténa, programy TWR a propagační materiály, brožura a 
DVD „Tisíce slov o naději“, vizitky, dotisk CD Piškotky)

188,7 tis. Kč

Zákonné pojištění a mzdy
(hrubé platy stálých zaměstnanců (13 osob), odměny externistů, ho-
noráře, povinné sociální a zdravotní pojištění organizace hrazené za 
zaměstnance, ostatní zákonné sociální náklady)

3080,5 tis. Kč

Technický provoz Rádia 7 325,2 tis. Kč
Vrácené zálohy -70,0 tis. Kč

Celkové výdaje v roce 2010 4 396,7 tis. Kč
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Božího požehnání a moudrost z Ducha Božího. Dana, Rakovník   Dobrý den, děkuji vám za krásné 
pořady, které poslouchám ze složky zvukový archiv. Ty, které mě nejvíce osloví, si přepisuji. Děkuji 
vám. Alena   Ďakujem, že prekladáte texty anglický piesní. Pre mnohých ľudí by bolo takmer bez-
významné počúvať ich. Začať ráno s  Božím posolstvom v  duši je dôležité a  som rád, že Rádio7 
k tomu pomáha.    A. ho. J., moje milé TWR! Doslechl jsem se tu nemilou novinu, že končí vysílání 
na středních vlnách. Je to pro mě rána. Ne z  toho důvodu, že bych dnes neměl možnost jiného 
příjmu vašeho vysílání, ale spíš z důvodů nostalgických. Vzpomínám na starý walkman, který jsem 
musel natočit vždy v určitém úhlu, abych měl co nejnerušenější příjem. Někdy byl poslech téměř 
nerušený, jindy bylo různé pískání tak silné, že se nedalo poslouchat. To byly časy – každý večer 
strávený s pořady Světem Bible, Krok za krokem nebo Doteky. Je to škoda...Děkuji za vaše pořady. 
V poslední době poslouchám hlavně pořady moudrých a Bohem obdarovaných bratrů Oty Vožeha 

Příjmy:
Dary z České republiky 3 722,9 tis. Kč
Dary ze zahraničí 193,1 tis. Kč
Příjmy za služby poskytnuté hudebním studiem 16,2 tis. Kč
Smluvní podpora TWR-E na sponzorované pořady ze zahraničí 483,0 tis. Kč
Ostatní (úroky, drobný prodej, ostatní drobné příjmy) 56,8 tis. Kč

Celkové příjmy v roce 2010 4 472,0 tis. Kč

Děkujeme!
Co k tomu říci? Děkujeme Pánu Bohu i vám, našim dárcům a podporovatelům, že jste nám 

pomohli finančně překlenout další rok služby Trans World Radia v České republice. Velmi jasně si 
uvědomujeme, že to není samo sebou. Je to velké privilegium. Štědří jsou k nám také mnozí hosté 
pořadů a naši externí spolupracovníci, kteří – pokud jim to jejich situace dovoluje – se často vzdá-
vají úhrady jízdného, a tak věnují nejen svůj čas a energii, ale i to, co jim „po právu“ náleží. Moc 
si toho vážíme. Snažíme se být dobrými hospodáři a správci. Ale nade vše se modlíme a prosíme, 
aby tato práce nesla ovoce a byla lidem k užitku a Pánu Bohu ke cti a slávě.

D ě k u j e m e !

Chcete-li podpořit naši práci finančním darem, máte tyto možnosti:
•	 bankovním převodem (je nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
•	 poštovní poukázkou typu A
•	 předáním hotovosti (uveďte své jméno a adresu)

Jednorázové dary
Tento způsob je výhodný tehdy, 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 použít službu, který za vás bude posílat dary podle vámi předem daných dispozic. 

Pravidelné dary
Tento způsob nejčastěji využívají zaměstnanci, kteří dají zaměstnavateli pokyn k pravidelné-

mu měsíčnímu zasílání daru vždy při výplatním termínu. 
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a Jiřího Hurty. Taky jsem si zamiloval pořad Heleny Brdečkové – Modlitby podle Bible. Mnohokráte 
děkuji za tyto i jiné pořady. Děkuji za věrné následování Krista, Jeho učení a předávání tohoto učení 
po celých 20 let. A přeji vám do budoucna to nejhlavnější – Boží milost. S pozdravem, v Kristu Mar-
tin   Ďakujem za reláciu Pohovka, patrí medzi moje obľúbené na Rádiu 7, páči sa mi sprievodne 
slovo o tom, ako vznikali jednotlivé piesne, a to pre mňa zvyšuje ich hodnotu. Som skôr obyčajný 
človek, žiadny expert alebo „fajnšmeker“ na hudbu, len prijímam veľké požehnanie a povzbudenie 
vo viere, ktoré prináša kresťanská hudba a piesne. Nedávno ma zaujala Nicole Mullen (napr. My 
Redeer Lives, Call On Jesus), a tak by som sa chcel opýtať, či už bola Pohovka aj o nej – ak áno, tak 
by som chcel poprosiť o reprízu – ak ešte nie, tak by som rád navrhol, či by ste neurobili o nej Po-
hovku. Martin, Bratislava   Dobrý večer, poslouchal jsem v minulých dnech TWR. Už nevím, kdo to 
řekl, ale zazněla tato věta: Kdyby Ti Pán Bůh vzal všechno, za co jsi nepoděkoval, co by Ti zbylo? To 

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 už dále nemusíte o nic starat.
K poukázání daru ve prospěch Trans World Radia potřebujete znát alespoň některé z těchto 

údajů:

číslo našeho bankovního účtu: 74232621/0100 (platí pro Kč) 
  Komerční banka Brno-město 
  IBAN kód: CZ70 0100 0000 0000 7423 2621
  BIC kód (SWIFT): KOMBCZPP

  2623010976/1100 (platí pro EUR – při převodu 
na Slovensku platí běžný domácí tarif, z ostatního za-
hraničí jde o mezinárodní převod)

  Tatra banka Bratislava 
  IBAN kód: SK05 1100 0000 0026 2301 0976
  BIC kód (SWIFT): TATRSKBX

variabilní symbol (nutno vyplnit):  vaše osobní evidenční číslo s případným dalším rozli-
šením – 10 znaků podle uvedeného rozpisu – 
pokud číslo neznáte nebo nemáte, obdržíte ho na vy-
žádání v naší redakci. 

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

Variabilní symbol = informace o odesílateli a cíli podpory
Variabilní symbol má 10 míst pro číslice. 
Kompletní variabilní symbol /VS/ vznikne zaplněním prvních pěti pozic vaším osobním 

číslem, které od nás dostáváte + dvě nuly + třímístný kód.
Variabilní symbol vyplňujete v nepředtištěných složenkách a u příkazů k bankov-

nímu převodu.
Platí, že na poslední tři místa můžete napsat jeden z nabídnutých kódů. Zde je seznam troj-

místných kódů, ze kterých si můžete pro konkrétní určení daru vybrat a vepsat ho na poslední tři 
místa variabilního symbolu (u předtištěných složenek typu A do specifického symbolu).



13

- - - - - 00 121 ... Lucie Endlicherové
- - - - - 00 123 ...Martina Slouky
- - - - - 00 124 ...Lídy Hojkové
- - - - - 00 125 ...Katky Utěkalové
- - - - - 00 201 ...knihy
- - - - - 00 202 ...kazety, CD a jiné 
- - - - - 00 401 ...technické vybavení a rozvoj
- - - - - 00 501 ...internet download
- - - - - 00 777 ...celodenní vysílání
- - - - - 00 333 ...podpora našich redaktorek pro Afriku

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
- - - - - 00 118 ... Lenky Malinové
- - - - - 00 119 ... Petry Eliášové

Potvrzení o přijatých darech vystavujeme souhrnně vždy do 15. ledna násle-
dujícího roku (pokud si nevyžádáte jinak) a zasíláme je poštou. Tento termín 
striktně dodržujeme, takže pokud potvrzení nedostanete pár dnů po tomto 
datu, kontaktujte nás. Kontaktujte nás také v případě jakýchkoliv nejasností. 
Vzhledem k tomu, že cena zaslaného potvrzení se pohybuje kolem 20,- Kč za kus, rozhodli 
jsme se  neposílat automaticky potvrzení těm dárcům, jejichž dary v součtu za rok dosáhnou 
max. 200,- Kč.  Na přání však potvrzení zašleme obratem, máme je připravená. Děkujeme za po-
chopení – šetříme i vaše peníze!

Elektronické potvrzení můžete obdržet ihned po zapsání daru do naší eviden-
ce – stačí, když jednou zašlete ze své e-mailové adresy požadavek na tuto služ-
bu. Systém je automatizován.

…. to bylo radosti!

mě opět přimělo k pohledu na to, co mám. Rodina, žena, děti, sbor, práce, zdraví, mír, život věčný. 
Pavel, Vsetín   Dobrý den, před chvíli skončil pořad Modlitby podle Bible. Přiznám se, že kvůli času 
vysílání jsem tento pořad ještě neměla možnost slyšet celý. Od změn ve vysílání poslouchám vždy 
kousek středeční reprízy od 19.30 a zdá se mi, že kdyby byl tento pořad ve zvukovém archivu, stál 
by za poslech. Na konci pořadu jeho autorka vyzvala posluchače k napsání reakce na pořad. Proto 
si dovolím zareagovat na další dvě její výzvy – abychom se modlili alespoň 5 minut denně (nebo o 5 
minut déle, než se modlíme dosud) a abychom se za modlitbu odměnili čokoládou. Bude to oprav-
dová modlitba, pokud budu přemýšlet o tom, jak dlouho se modlím? A pokud se budu něčím od-
měňovat? Apoštol Pavel v 1. Tesalonickým píše: „Neustále se modlete“ – v tom případě by člověk, 
který život s Bohem myslí vážně, umřel na předávkování čokoládou J. Vaše věrná, i když občas 
kritická posluchačka Maryla   Vďaka za tému! Myslím, že našou úlohou je žiť v pravde i k sebe sa-

Dostali jsme krabičku od Petra Stoye…
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mému, čo je aj odhaľovanie skutočných motívov, ktoré nami hýbu. Myslím si, že často naše naj-
silnejšie motivácie ani nám nie sú známe. Na prvý pohľad robíme niečo dobre, pre Boha, z lásky 
k  ľudom, ale skutočný dôvod môže byť iný. Napr. zisťujem, že mnou hýbu väčšmi tie „pozitívne“ 
motívy, ale či sú správne, dosť pochybujem. Jedna z najsilnejších motivácií pre mňa je získať uzna-
nie, obdiv, prípadne lásku. Láska ma dokáže motivovať najsilnejšie. Keď sa cítim manželom milova-
ná a moja služba v rodine je uznaná, dokážem „makať“, starať sa dokonca s radosťou J. Čo sa týka 
mojej práce, robím v zdravotníctve a zistila som, že v tomto smere je táto náročná a ľuďmi nedoce-
nená práca v hĺbke motivovaná Bohom, aby som sa Mu zapáčila. Je hlúposť získať Božiu lásku, lebo 
tá je stále. Aj v modlitbe som často motivovaná „dobrým“ pocitom, naplnením hlbokej prázdnoty. 
Čo tiež nie je vždy dobrá motivácia. Z. V.   Milá redakce! Jsem moc rád, že si můžu váš program 
z archivu stahovat a poslouchám ho při zaměstnání. Jsem řidič autobusu, a tak mám možnost po-

Poznámka 
Pokud se rozhodnete použít poštovní poukázku typu A, nejlépe uděláte, použijete-li složenku, 

která je od nás předtištěná. Nemáte-li tuto složenku, případně jich potřebujete více, rádi vám 
zašleme další. 

Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí tvořené třemi nula-
mi, jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ obecně. Někteří dárci však podporují konkrétní projekty  
TWR-CZ, nejvíce se pak podílí na mzdách jednotlivých pracovníků. 

Koncové trojčíslí vždy umožňovalo použít místo tří nul některé jiné trojčíslí, které určovalo je-
den z vybraných projektů. To stále platí, ale protože předtištěné nuly nelze škrtat a opra-
vovat, 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 po-
mohou. 

 
Na křesťanské vlně Plzně

vysíláme už přes 15 let. Za tu dobu se za mikrofonem vystří-
dalo asi deset moderátorů a nespočet hostů. V současné době se 
za mikrofonem střídají Karel Řežábek, Mirka Homolková, 
Míla Čech a Marek Prosner. Patří jim velký dík, protože věrně 
a s velkou invencí zajišťují křesťanské vysílání na západě naší re-
publiky. Marka Prosnera, „služebně nejmladšího“, jsme se zeptali: 
Proč to děláš a s jakým cílem? 

Jsem vděčný, že mohu tyto pořady dělat. Často se ke mně do-
stane zpětná reakce na odvysílaný pořad, a to i od nevěřících lidí, 
kteří relaci Na křesťanské vlně Plzně poslouchali a líbilo se 
jim to. Žiji v Klatovech (kde lze naladit ČRo Plzeň) již mnoho let 
a znám se s velkou spoustou lidí. Přinést jim evangelium skrze rádio, 

které mohou zapnout nebo vypnout, je veliká příležitost.
Jednou moje maminka přišla z pohřbu někoho známého a říkala, že ji tam kdosi oslovil 

a říkal, že se mu můj pořad líbil a hned jí ho převyprávěl. Musím říci, že když si o pořadech lidé 
povídají, je to ta nejlepší reklama, které se jim může dostat. Mám naději, že je to dobrá setba, 
která vzejde. Za zpětné reakce jsem rád, ale mým cílem je, aby se lidé skrze tyto pořady obraceli.
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slouchat celý den vše, co máte v archivu. Ta svědectví a diskuze se mi moc líbí, a tak vám děkuji 
touhle cestou. Jsem moc vděčný za vaši práci a za to, že můžete oslovit mnoho lidí, kteří ještě ne-
jsou spaseni. Je to dobrá práce, moc se mi vše líbí a poslouchám vás rád. Také se snažím šířit evan-
gelium rozdáváním Dobré setby a Nových zákonů lidem, kteří Pána Ježíše ještě neznají, a tak se 
i oni o Něm mohou dozvědět. Rozdám kolem 2500 kusů každý rok mým cestujícím, kteří mají tu 
Dobrou zprávu před očima každý den. Modlím se za ně a za vás, aby ještě mnoho lidí přijalo našeho 
Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele a nemuseli věčně zahynout. Pán vám žehnej! Miroslav, 
Faurndau   Srdečně vás zdravím z Ostravy. Jmenuji se Marie a jsem velice vděčná za toto téma 
(ohlas na pořad o výchově malých dětí). Před půl rokem jsem ve věku 28 ovdověla a vychovávám 
sama 3letého syna Adámka. Je pro mě velice vzácný každý názor na výchovu. Moc vám fandím 
a ve své modlitbě často myslím na rodiny, které přijali od Pána Boha dar mateřství a otcovství. Chtě-

Modlitby
Bůh nás miluje. Kolikrát jsme tuto větu slyšeli a kolikrát se v ní nadmíru pokochali? 
Na zemi není nic úžasnějšího, než být v Něm. Ježíš Kristus jednou zvolal: „Žízní-li kdo, 
ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho 
nitra“ (Jan 7,37).

Než se dal Ježíš Kristus poznat nám, žíznili jsme. Ani malinko jsme netušili, jaké to bude, 
až se  napijeme Jeho vody. Ten pocit blaženosti. Vědomí Boží blízkosti. Už žádný strach 
ze smrti. Před námi nádherná budoucnost. Nebeské království a v něm On. V celé své 
kráse a slávě. 

Samařské ženě řekl: „Kdo by se napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale 
voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu“ (Jan 
4,13–14). Jen ten, kdo se napil, jen ten, kdo jednou okusil, ví, co znamená: Nebude 
nikdy žíznit. 

Vy, kteří pijete z tohoto Zdroje, v sobě máte Krista. Jak to vím? Jak to víme v naší v re-
dakci? Protože s námi stojíte. V radostech i v našich starostech a někdy obavách. Pijeme 
ze stejné vody, a proto je v nás stejný Duch. Když apoštol Pavel vybízí Filipské: „Buďte 
jedné duše, jednoho smýšlení“ (Flp 2,2), nikdy jsem si neuměla představit, že je to mož-
né. Těch našich „rozdílných poznání a názorů“. Jde to vůbec? Církev na svém počátku 
taková byla. „Ti, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co 
měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné“ (Skutky 4,2). 
Když však Boží Duch začne působit, když začne mluvit k našemu srdci, když najednou 
ten pramen vody začne tryskat, tak se vzájemně potkáváme. 

Boží slovo se musí šířit. Kdo jiný než my může promluvit do tohoto smutného a poka-
ženého světa? Toužíme po ztracených. Stejně tak i vy. Ne proto, že bychom byli tak 
úžasní, ale protože nemůžeme jinak. Boží láska v nás pracuje a nedává nám spát. 
Nemůžeme si ji nechat pro sebe. 

Milí, denně za vás děkujeme na našich společných modlitebních chvílích. Bůh i vy nám 
stojíte za to, abychom na půl hodiny zastavili svou práci a přinášeli našemu Pánu chvá-
lu, díky, prosby i žádosti.

Modlitby
Jiřina Gina Markovová

Čas od času se naši redaktoři vydávají na cesty po Česku, aby natočili svědectví 
lidí, kteří zakusili „znovuzrození“. Ne vždy se ale podaří najít odvážné křesťany, 
kteří se nemohou dočkat, až o své víře řeknou dalším. Setkala jsem se s vedoucím 
brněnského sboru a požádala ho, aby mi dal tipy na lidi, kteří by o svém životě 
s Bohem vyprávěli. Zapsala jsem si asi 20 telefonních čísel s nadějí, že TWR bude 
mít další sbírku úžasných výpovědí. Těšila jsem se, až příběhy těchto lidí proniknou 
éterem do kanceláří a domácností, jednoduše k našim posluchačům.

Další ráno jsem zvedla telefon a první ženě s nadšením líčila, jak skvělou příležitost 
dostala a jak taková výpověď či rozhovor do rádia probíhá. Vzpomněla jsem si 
na první setkání s redaktory TWR u mě doma. Bylo to před 15 lety v Praze. Měla 
jsem tehdy obrovskou trému. Co jim budu říkat? Co když to celé popletu a budu 
jen pro smích? Ani na chvíli mě však nenapadlo, že bych je odmítla.

Na tu moji nabídku reagovali pozitivně zatím tři lidé. Nejčastějším důvodem 
odmítnutí bylo: „Bojím se, neumím mluvit, nemám co říct, koktám, nechci nic říkat 
do rádia.“

„Nestyď se za svědectví našeho Pána,“ napsal apoštol Pavel Timoteovi  
(2 Tim 1,8), když mu připomíná, že Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha 
moci a lásky a rozvahy.

„Neboť svatý Duch vás v té hodině naučí, co je třeba říci“ (Lk 12,12). Těmi 
slovy povzbuzoval Ježíš své učedníky, aby (až budou vedeni před vládce) mluvili 
o své víře s odvahou.

Věřím, že stejná povzbuzení smíme do našich životů přijmout i my. Nebojme se 
vydávat svědectví. A když nás někdo jiný k němu vybídne, buďme odvážní.

Tímto malým připomenutím vás chci pozvat k modlitbám:
•  aby se křesťané v naší zemi nestyděli vydávat svá svědectví,

•  aby Rádio 7 mělo dostatek svědectví, úvah, rozhovorů, příspěvků, 
v nichž zní evangelium,

•  aby horlivost a láska v našich osobních životech oslovila naše nevěřící 
přátele, sousedy, rodiny.
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la jsem se zeptat, jestli by jste neměl nějakou radu, jak se vyrovnat s tím, že otec Adámka tady už 
není a jak „zastoupit“ jeho roli? Vidím to, že otec Adámkovi schází a nevím, jakým způsobem řešit to, 
že jeho odchod je nevratný. Děkuji moc za pořad, Bůh vám žehnej. Marie   Dobrý deň, volám sa 
Peter, uveril som ešte len pred dvoma rokmi, tak prosím ospravedlňte moju nevyzretosť. Nedoká-
žem zatiaľ povedať, čo vnútorne cítim a prežívam, slovami a skutkami. Nakoľko Pán Boh zmenil môj 
život naozaj od základu. Počúvam Rádio 7 a TWR cez satelit už hádam aj dva roky, a môžem vám 
povedať, že v mojom živote boli pre mňa vaše relácie, okrem Biblie a modlitieb, jediným z oporných 
bodov, ktoré ma nesmierne obohacujú. A verím, že takto pôsobíte aj na  iných veriacich, ktorí sa 
vám boja napísať. Peter   Ahojte moji milí přátelé z Rádia 7, chci vám napsat, že jsem vám velmi 
vděčná za váš archiv, který hojně využívám. Vybrané pořady, které si z archivu uložím do svého PC, 
pak poslouchám hlavně ve chvílích, kdy jsem sama doma, třeba po večerech, když je manžel na od-

Za co děkujeme?
 • Za ten pramen živé vody, který plyne z vašeho nit-

ra (Jan 7,38–39). Necháváte se použít. Píšete nám 
potěšující dopisy, reagujete na naše pořady, voláte 
nám, sdílíte se s vašimi příběhy.

 • Za vaše modlitby, kterými podpíráte naše občas 
unavené ruce.

 • Za vaše štědré srdce. Když už pomalu nevíme, kam 
sáhnout, jste tu vy s vašimi pěti chleby a dvěma ryba-
mi. V tom příběhu o nasycení mnoha tisíců se někdy 
soustředíme na samotný zázrak. Ale byl tu chlapec, 
který dal to jediné, co měl. Dal to poslední Ježíšovi 
a celému zástupu. Myslím, že musel být sám velmi 
překvapen.

Za co se modlíme?
•	 Za nápady, jak oslovit současného člověka. Rádi bychom nově rozjeli diskusní po-

řady o nejrůznějších tématech týkajících se křesťanství. Potřebujeme moudrost, koho 
oslovit, do jakých škol jít, se kterými lidmi se potkat atd.

•	 Za to, abychom uměli stejně jako Ježíš Kristus promlouvat do srdcí našich poslu-
chačů. Abychom uměli vnímat, s čím zápasí, a přicházeli do jejich životních situací 
v pravou chvíli. 

•	 Za to, abychom měli v redakci pokojné vztahy a lásku jeden k druhému. Díky Bohu 
máme J.

•	 Za nové externí spolupracovníky, kterých nikdy není dost. 
•	 Také za lidi, kteří chtějí sdílet svoje svědectví a mohou je pro vysílání Rádia 7 natočit. 

Velice je potřebujeme.
•	 Za dostatek síly i zdraví pro celý tým TWR. Často nás zmáhá únava a nemoci.

Máme vás rádi a jsme za vás vděční. Bůh ať naplní každou vaši potřebu. 

 Za redakci Jiřina Gina Markovová

Člen rady TWR Aleš Navrátil při 
modlitební chvíli
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polední směně v práci. Tento týden jsem doma nemocná a popravdě řečeno si tohoto času velmi 
vážím, protože si mohu v klidu poslouchat vaše vysílání, ať už z přímého přenosu nebo z archivu, 
kde nevím, co si vybrat k poslechu první, co potom. Tolik dobrých pořadů! A u pečení cukroví se to 
opravdu v klidu moc dobře poslouchá! A je dobře, že mě vaše vysílání potěšuje, duchovně posiluje 
a povzbuzuje i k osobnímu ztišení na modlitbě a u Božího slova. Myslím, že to je i vaším hlavním 
posláním – vést lidi k Pánu Ježíši Kristu, k osobnímu vztahu s Ním. A díky vám za to!!! Přeji vám hod-
ně Božího požehnání a povzbuzení, abyste věděli, že vaše práce není marná! I kdyby vaše vysílání 
přivedlo ke Kristu jen jednoho jediného člověka, tak to určitě stálo za to! Hanka ze Zlína.   Dobrý 
den, velmi mě zaujal včerejší pořad Řeka života o Christmasi Evansovi – zvláště na mě zapůsobily 
jeho modlitby. Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možno tyto modlitby zaslat e-mailem. Moc děku-
ji za odpověď. Eliška   Naši milí, nějak záhadně jsme na vašich internetových stránkách objevili 

Navštívíme vás…
Přicházíme za vámi tak často, jak často 

si pouštíte naše vysílání. Ale přesto můžeme 
nabídnout ještě něco „navíc“. Pokud máte 
zájem se s námi osobně setkat, jednoduše 
nás pozvěte. Nemůžeme sice objíždět dům 
od domu, ale pokud se domluvíte ve vašem 
sboru či kostele (ale i v jiné skupině lidí), napiš-
te – a určitě se dohodneme. Není přece nad 
setkání tváří v tvář J. 

Pokud nás pozvete na setkání vašeho cír-
kevního společenství, můžeme posloužit i kázá-
ním. Dozvíte se více z historie TWR, nabídneme 
informace o možnostech poslechu vysílání čes-
ké redakce TWR a Rádia 7, přidáme fotky ze 
zákulisí a ohlasy na naše programy, budete se 
moci zeptat na to, co vás zajímá. 

Setkání s pracovníky TWR-CZ (Rádia 7) můžete využít:
 • k evangelizaci vašich přátel, pokud je pozvete 
 • pro zviditelnění služby TWR-CZ (pokud máte dojem, že nás lidé neznají nebo poslechu 
TWR (R7) nevyužívají)

 • pro podporu naší práce (třeba sbírkou při příležitosti návštěvy)
•	 za jiným účelem J

Kontaktujte nás a coby pověřené osoby 
žádejte Vlastimila Kolegara nebo Lucii End-
licherovou.

Upozornění: Na prezentace nejezdíme 
ve dnech státních svátků a v době prázdnin.

Do konce letošního školního roku se 
chystáme navštívit sbor CB Betánie v Brně, 
Křesťanský sbor ve Vsetíně a v jednání je 
návštěva v Třenovicích. 

Podrobnosti hledejte na www.twr.cz.

Předčasem jsme navštívili naše věrné podporovatele 
Stárkovy na jihu Moravy. Sestra Marie, která je 
na snímku s Jiřinou Markovovou, se dnes už raduje 
v blízkosti našeho Pána.

Prezentace můžeme spojit i s natáčením svědectví J.
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upoutávku pořadu s nějakým evangelistou, kde Boží moc mocně působila, ale nyní se nám tuto 
stránku nepodařilo objevit. Prosím poraďte, jak postupovat. Jednalo se o videonahrávku. Zdálo se 
nám, že podobných nahrávek tam bylo víc. Moc děkujeme za všechny vaše pořady (i když ty s tím 
„kraválem“ – to je ta tvrdší hudba – tak to my v našich letech (70) už nemusíme). Moc se těšíme 
na Doteky, Světem Bible. S potěšením jsme poslouchali nedávný rozhovor s babičkou Ludmilou 
Hallerovou a bratrem J. Křivohlavým, kterých si velmi vážíme… Rádi jim aspoň tímto způsobem 
děkujeme. Děkujeme i vám všem, kteří i pomocí pořadů R7 máte zásluhu na tom, že naše víra přece 
jen krůček po krůčku roste. Jsme vděčni vám, ale především za vás našemu Pánu. S přáním pokoje 
vaši Zajícovi   Přeji pěkný večer. Rád bych se zapojil do vaší diskuze, jak s pořadem Noční můry dál. 
Já osobně chci říci, že pokud nikdo nevolá, tak to neznamená, že je pořad na nic. Mně osobně (po-
kud se k poslechu dostanu) často stačí jen dané téma poslouchat, aniž bych měl potřebu reagovat 

Biblická úvaha aneb Uslyšíte v našich pořadech

Proč učednictví… 

„Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám 
podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako 
blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle 
nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám 
podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane 
nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi 
je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; 
a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by 

to Syn chtěl zjevit.“ Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: „Blahoslavené oči, které 
vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli; 
a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli“ (Lk 10,17-24).

V tomto okamžiku Ježíšovy služby se nacházíme v období, kdy předpovídá své utrpení, kdy 
se děj zrychluje a Ježíšova cesta se začíná stáčet do Jeruzaléma, aby naplnil to hlavní, k čemu 
byl poslán.

Veršům, které stojí v záhlaví této úvahy, předchází vyslání učedníků. Nejprve dvanácti, kteří 
jsou jmenovitě zmíněni, a po nějaké době ještě dalších sedmdesáti. Do této doby mohli poznat 
Ježíše jako toho, kdo se v milosti slitovává nad nemocnými a také viděli celou řadu uzdravení, 
zázraků, nasycení pěti tisíců, někteří byli přítomni proměnění na hoře a byli svědky vzkříšení z mrt-
vých. Tedy všechno podstatné, co mohli vidět a slyšet, aby uvěřili, se už událo.

To, co je pro nás důležité: Ježíš jako dobrý učitel nechává své následovníky, aby prakticky 
vstoupili do služby. Aby ještě za přítomnosti mistra zakusili moc Jeho přicházejícího 
království. Posílá je do služby po dvojicích s celkem jednoduchými základními instrukcemi. 
A pak už vše nechává na nich. Naprosto jim důvěřuje.

Nikde není zmíněno, že by za nimi chodil, aby je kontroloval či opravoval. 
Možná se nám vybaví ta slavná Ježíšova „oprava uzdravení“ posedlého chlapce, na jehož potí-
že učedníci nestačili. Tato „oprava“ je někde mezi vysláním dvanácti a sedmdesáti. Jenže teď už 
to nechává na svých učednících.

Právě v tom se nám otevírá pohled na dvě důležité věci – jednak za vším stojí konkrétní 
Boží plán. A u Lukáše je asi nejzřetelněji viditelný: ústředním bodem Božího plánu je 
spása – záchrana člověka. Všechno k ní směřuje, počínaje narozením Jana Křtitele i Ježíše, 
přes vyučování, zázraky a tříleté putování, až po vrchol, kterým je Ježíšovo nanebevzetí.
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ať už písemně nebo telefonicky. A mohu být obohacen i jen myšlenkami, které rozvine někdo z mo-
derátorů. Takže za  mě: „Ať Noční můry letí dále éterem“ J. S  přáním Božího požehnání PeMa 

 Moje milé Rádio 7, chtěla bych vám všem poděkovat za úžasnou celoroční službu, přesně tak jak 
to říkáte vy, celých 24 hodin a 7 dnů v týdnu. Jste opravdu mým průvodcem jak v dobu denní, tak 
i noční. Děkuji za úžasné pořady – Světem Bible, Doteky, Houpací křeslo, Krok za krokem, Kudy 
kam a ještě spousta pořadů ostatních, včetně pěkných písniček, ale to bych musela vypsat celý váš 
vysílací program. Ne že bych neměla a nečetla Bibli a neměla Pána Ježíše jako svého Spasitele, Pří-
tele, Lékaře atd., ale vy mi Ho neustále ještě lépe přibližujete. Je to moc príma, když si večer mohu 
lehnout do postele a poslouchat Světem Bible, probudit se v noci anebo nad ránem a je tam reprí-
za toho, co jsem již slyšela, a mohu si to znovu osvěžit a v průběhu dne u kafe anebo při vaření po-
slouchat to, co vysíláte, a vždycky z toho něco aplikovat do dalších dnů. Díky Pánu za vás všechny, 

A za druhé Ježíš připravuje učed-
níky na dobu, kdy mezi nimi nebu-
de přítomen v těle. Jako výjimečný uči-
tel je nechává projít vlastní zkušeností. 
Nějaký čas se svými učedníky prožil v úz-
kém vztahu, vysvětlil a předvedl jim podsta-
tu Božího království a vztahů, které v něm 
panují. Pomocí jednoduchých podoben-
ství jim předal zapamatovatelné základní 
body učení a teď přesouvá svou pravomoc 
na následovníky. Uvolňuje je k tomu, 
aby mohli sami žít a naplňovat, co 
se za tu dobu naučili. Co mě na jeho 
postupu doslova fascinuje, je skutečnost, 
že jednak poslal kruh svých nejbližších, ale 

nebál se vliv rozšířit na další, mnohem větší skupinu. Jeho dvanáct zůstalo tou vyvolenou sku-
pinou, ale širší okruh následovníků mu umožnil mnohem šířeji zasáhnout okolí. 
Zatímco dvanáct apoštolů se stalo základem církve, těch dalších dvaasedmdesát bylo jakýmsi 
předvojem Božího království – skupinka, která připravovala půdu pro přijetí dobré zprávy (je 
dokonce řečeno, že je Ježíš poslal před sebou tam, kam měl na své cestě teprve přijít).

Učednický vztah Ježíše s jeho následovníky umožnil dvě klíčové věci: mohli Ho „intimně“ 
poznat, tedy v každé situaci, v níž se společně nacházeli – tedy mohli se nechat ovlivnit 
a proměnit Jeho charakterem. A mohli si vyzkoušet věci v bezpečném prostředí – 
tedy pod Jeho laskavým dohledem.

Dneska takový přístup považujeme za jeden z předpokladů vůdcovství – tedy vedení 
lidí. Jsou na to dokonce celé školy. I když, upřímně řečeno, se stačí podívat do normálně fungu-
jících rodin, abyste zjistili, že tento vůdcovský princip tu funguje. Rodiče po nějakou dobu své 
děti ochraňují, poučují, vedou, usměrňují. Zároveň s přibývajícím věkem dětí je uvolňují 
pro jejich vlastní zkušenosti a život. (Podle všeho jsou jedni z nejlepších vůdců zralé ženy, které 
vychovaly několik dětí.)

Tam, kde tento přirozený princip „postupného vypuštění z hnízda“ selže, se setkáváme s ne-
zdravými vztahy mezi již dospělými dětmi a rodiči: nejspíš půjde o vzájemné odmítnutí, nepřijetí, 
či o nějakou formu nezdravé závislosti.

Když se vrátíme ke slovům, která jsme četli, zaznívá z nich něco zvláštního. Učedníci, kteří byli 
Ježíšem vysláni jako zvěstovatelé přicházejícího Božího království, se nadšeně vracejí a vydávají 
svědectví o tom, co zažili: démoni se jim podrobovali v Kristově jménu. Jsou uchváceni mocí, 
která doprovázela jejich službu.

Členové kapely G. O. D. při natáčení rozhovoru pro 
hudební pořad Pohovka.
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ať vám Pán dává moudrost a žehná celý nadcházející rok 2011. Ještě jednou děkuje a srdečně zdra-
ví sw   Moji milí téwéráci, před chvílí skončilo vaše silvestrovské vysílání naživo. Jsem velice vděč-
ná, že mohu jíst z královského stolu a nemusím se cpát odpadky. Myslím tím toto: od vysílání jsem 
si odskočila k televizi na pořad Zázraky přírody, který je jedním z mála pořadů, které sleduji. Dnes 
však za moc nestál, tak jsem znechucena odešla k Rádiu 7 a byla jsem ráda. Podle vašich úvah a roz-
hovorů bylo slyšet, že jste upřímní a Bůh se má k upřímným upřímně. Jsem opravdu vděčná, že vás 
mohu poslouchat, a věřím, že vás Pán Ježíš i v příštím roce povede při tvorbě pořadů i ve vašem 
„soukromém“ křesťanském životě. Vaše Eva   Velkou radost jsme měli při poslouchání zaslaného 
CD Tisíce slov o naději. Moc za něj děkujeme. Líbily se nám i připojené pořady z Řeky života. Dově-
děli jsme se z nich, že máte v archivu hodně úvah Jiřího Hurty. Vysíláte je zřejmě nyní v pořadu 
Studna slova a moc se nám líbí. Pokud by to bylo možné, prosíme o jejich nahrání na CD, alespoň 

Ježíš to nijak nezpochybňuje a nesráží. Jejich slova potvrzuje a vysvětluje jim, co za tím stojí – 
tu moc máte ode mě. Tomu bychom ještě rozuměli. Ale co si myslet o tom, že „satan padá 
s nebe jako blesk“… Víme, že satan byl v tom nebeském konfliktu sražen a vykázán pryč od Boží 
tváře. Snad tomu můžeme rozumět tak, že je zde řečeno, že satan prohrává – tam, kde 
působí moc Božího království.

A tak, pokud v nás samotných a skrze nás působí moc Božího království, satan 
bude prohrávat, zlo bude poráženo. A podle toho, co předvedli vyslaní učedníci, kteří 
vystoupili ve jménu Ježíše, to možné je. Jsem přesvědčen, že to samé platí i pro nás. I my, pokud 
patříme Ježíši, se můžeme tomu zlému postavit.

Ještě se vrátím k Ježíšově odpovědi učedníkům. Mistr vrací své učedníky k podstatě věci – to 
nejdůležitější je, že vy sami jste zachráněni: „vaše jména jsou zapsána v nebi“. Vaše identita není 
v té projevené moci, která skrze vás proudí, nýbrž v mé milosti. Moc je jen doprovodný jev.

A ještě následuje Ježíšův chvalozpěv, kdy děkuje nebeskému Otci za milost, kterou udělil 
„maličkým“ – tedy z pohledu světa nepatrným či nevýznamným. A že v Ježíši zjevil světu svou 
podstatu, charakter. Ježíš zde odhaluje sám sebe – On a sestupující Boží království jsou těmi, 
koho toužili zahlédnout proroci i králové. A ať už si o tomto chvalozpěvu myslíme cokoli, cítíme 
z něj obrovskou radost.

Možná se ptáte, kam vlastně směřuji. Moje odpověď je celkem jednoduchá – k návratu 
k učednické církvi. Proč? Protože učednictví spočívá především ve vztazích – v tom, že o sobě 
víme a jsme vykazatelní jeden druhému, mnohem lépe se můžeme podporovat a povzbuzovat.

Učednictvím ale nemyslím to, že by se naše společenství nějak uměle rozdělilo na učitele 
a učedníky. Takhle ty věci nefungují. Jde mi o to, abychom se každý znovu rozhodli být 
učedníkem Ježíše. Ještě hlouběji se ponořili do Jeho lásky, moci a svatosti. Ještě hlouběji 
porozuměli Jeho záměru s naším životem.

Pro mě to učednické navázání vztahu s Ježíšem asi nejsrozumitelněji vystihl Jan Ámos Komen-
ský, který napsal:

„A proto, synu můj, když to shrnu: máš-li majetek, schopnosti, krásu, nadání, lidskou přízeň 
a cokoli se ve světě považuje za výhodné, nijak se kvůli tomu nepovyšuj. Když nemáš, nic si z toho 
nedělej. Ale ať už je máš ty nebo druzí, zanech všechny ty věci venku, tak jak jsou, a sám se zde 
uvnitř zabývej mnou. Zbav se všeho stvořeného, zřekni se i sám sebe a nalezneš mne a ve mně 
plnost pokoje, to ti slibuji.“

Co mě přesvědčilo o tom, že bychom měli usilovat o učednickou církev? Vlastně tři věci: 
V evangeliích, když je pročítám, se ten motiv neustále vrací na vztahu Ježíše a Jeho 
učedníků a ve Skutcích apoštolských na vztahu Pavla a jeho spolupracovníků.

Pak také vidím, jak mnohé děti upřímně věřících lidí opouštějí Boží cestu. A to 
považuji za velkou ztrátu pro církev a také naše selhání.
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některých (jistě jich máte mnoho) a jejich poslání. Velkým obohacením v našem poznávání Bible 
jsou zaslané nahrávky Světem Bible. Posloucháme je s manželkou nyní téměř každý den. Bylo by 
dobré všechny výklady Bible, které jste vysílali, dát do přístupného archivu ke stažení a k poslechu 
na vašich stránkách. K vaší dobré a záslužné práci pro nás posluchače vám vyprošujeme Boží po-
žehnání a přejeme radost a dobré zdraví. Karel a Libuše   Dobrý den, chtěl bych vám popřát vše 
nej od našeho Boha v roce 2011. Chtěl bych vám také poděkovat za DVD Tisíce slov o naději. Nedáv-
no jsem si ho prohlédl a musím konstatovat, že vaše rádio je v pravdě Boží milostí pro nás poslucha-
če. Každý rok zažívám obavy, jak dopadne váš rozpočet a díky Bohu i posluchačům, ale i vaší práci, 
ve které, jak vím, šetříte, jak se dá, to dopadá dobře. Tak snad i tento rozpočet dopadne dobře, jak 
to zatím předběžně vypadá. Díky Bohu i vám. Pavel, Louny   Dobrý den, prosím o přidělení regist-
račního čísla k podpoře vašeho rádia, za něž vám upřímně děkuji. S pozdravem a díky Veronika 

A za třetí – na školách, kde jsem měl možnost poslední dobou častěji přednášet, vidím, jak 
mladí lační po pozitivních vzorech. Jak jsou nadšení, když jim řeknete, že jsou něčím výji-
meční, že jsou originální a neopakovatelní, že jejich život má hodnotu a smysl. O dnešní generaci 
mladých si říkáme, že je znuděná a ničeho si neváží. Asi to je pravda. Ale možná je to tím, že není 
nikdo, kdo by jim ukázal, že život je o něčem víc než jen o dobrých pocitech a zábavě. Proto se 
tedy zabývám myšlenkou učednické církve.

Jak by taková učednická církev mohla či měla vypadat?
Přiznám se, že sám úplně nevím a odpověď teprve hledám. A nejde mi ani o nějaké vytvá-

ření modelů. Domnívám se, že pro začátek je výborné začít sám u sebe – prohloubit svůj vztah 
s Bohem.

A pokud jde o vztah s druhými, napadá mě několik věcí. Dá se začít tím, co se nazývá „hrou 
na skrytého přítele“. Mohu si vybrat někoho, komu nějakým vhodným způsobem budu projevo-
vat v životě laskavosti a službu. Někdy to znamená, že se ho zeptám, jak se mu daří, jindy mu 
s něčím pomohu, povzbudím ho, když si všimnu, že to potřebuje… Prostě budu vůči němu 
všímavý. Časem se takový vztah může prohloubit do učednictví či dokonce do přátelství.

Jako starší, kteří jsou ve styku s mladšími a méně zkušenými kolegy v práci, můžeme přiroze-
ným způsobem svými postoji formovat názory druhých. (Možná nám to nedochází, ale většinu 
svého času strávíme ve vztazích v práci.) Asi nejvíce je to vidět na kantorském povolání, ale platí 
to i o těch, kteří někoho vedou. Stále platí ono osvědčené „příklady táhnou“. To, jaký jsi jako 
vedoucí, se projeví na postojích těch, které vedeš.

Jako rodiče můžeme mít dobrý vliv na své děti – a to i tím, že jim nezastíráme své zápasy 
a svá selhání, ale zároveň jim umožníme vidět, jak vypadá náš život víry a spoléhání se na Boha.

A pokud jde o naše společenství: my starší ve víře se můžeme věnovat těm mladším 
tak, jak nám to umožní čas a příležitosti, které máme k dispozici. To je něco, k čemu se 
pokouším směřovat na mládežnických skupinkách.

Každý z nás, kdo nějakou dobu věříme (a je jedno, jestli to trvá dva měsíce, dva roky nebo 
dvacet let), můžeme své zkušenosti s Bohem sdílet s někým dalším – mladším ve víře. Řada z nás 
je ve věku, kdy svými zkušenostmi můžeme ovlivňovat ty mladší. Možná, že dobrým způsobem, 
kterým to můžeme dělat, je úzký (chcete-li učednický) vztah s někým druhým.

(Na závěr ještě upozornění. Učednictví s sebou nese jedno velké úskalí – v učednickém vzta-
hu s druhými lidmi odhaluji své slabosti a nedostatky, činím sám sebe vůči nim bezbranným a zra-
nitelným; když se podíváte na Ježíše, učedníci Ho občas rozzlobili, také Ho ale zradili a opustili. 
A tohle unést může jen zralý člověk, jenž je pevně zakotven v Ježíši Kristu. Pokud chceš vést, pak 
si uvědom, že toto může být cena…)

Petr Plaňanský
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Po pěti desetiletích skončil provoz středovlnného vysílače v Monaku. Půl století platili jeho provoz věřící 
lidé především z USA. Pokuste se odhadnout, kolik českých korun jsme přijali darem na toto vysílání? 
Hodina provozu středovlnného vysílače stojí …………… (dokončení v tajence). 
Své odhady anebo vyluštěnou tajenku napište do naší redakce. Úspěšní luštitelé budou odměněni!
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klasikách jako RollingRolling Stones, Beatles, ABBA... 
Vážíme si koře si kořenů rockové hudby, stejně jakojako
autorskýrských zpě áků
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velmi rychle jste se stali „hvězdamidami“ a“, a od té doby 
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Jak se s tímk se s tím tlakem vyrovnáváte?Charlie: Nebylo pro nás snnějakou dobu nám toto vlastně bylo cskládali

Zůstávat v kononttaktu s utrpetrpeníním
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N a hod Boží vánoční moční měli diváci ČT2T2 možnost viděvidětt 57minutový dokumdokument o významvýznamné postavě křesťkřesťanskanských dějin, hraběti Mraběti Mikuláši Ludvíkuu Zinz Zinzendorfovi, nazvaný ýH„Hrabě Zinzendorf, sílaorf, síla přesvědčení“.

Komentáře patnácti odtnácti odborníků různýchých obor oborů a z různých zemí,zemí, na jejichž pozadí dí se ose odvíjí dob-rodružný ždružný život zvláštního šlechto šlechtice, jsou ilustrstro-o-ványvány hranými scénami znami z Zinzendorfovaova ži života. Tyto epizodyy, v nic, v nichž se vystřídá nadá na 20 20 herců plus skompars a kda kde buď mluví ví herherci, nebo vypvyp ěči

Ve Spojenýchojených stát
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sylvánii aylvánii a Winston

Zinzendorf jndorf je v
osobnostost vykračují

skoččilil
Hrabě Zinzendorf (druhý zprava) mluví s indiány (záběr z filmu)

,nebo vebo vypravěči, jsou sépou sépiově tóno-vávány a působbivě seivě se prolínají s origií s origi-nálními doími doprovodnými knými kresbami. .PřesPřestože jde o dokuo dokument, jsou zdjsou zde i emočně siločně silná místa, naa, napřpř. záběr na bílé kbílé květy na ochra ochranovském hřbim hřbi-tově, deštěmdeštěm či větrem nem n kakloněné jedníjedním směreem, km, který doprovází ovází informaci oci o ZZinzendorfovvě smrě smrti.DoDokument bylbyl n natočen ve Spojených sth stáátech americckýchkých a v Němv Německu – v prosluléslulémm Ochra-nově (Herrnhutu), ktutu), který Zinzendorf orf v roce 1722 e 1722 založil pro potompotomky členů členů Jednoty bratrské, trské, kkteří tam před pronáslsledovánedováním katolickou vrchností uností utíkali ze severní Moravy.vy.  
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Gedeoni na Kna Kiiribati. Mezinárod-d-ní svaz Gevaz Gededeonů působí ve 192 192 stá státech světa, nej, nejnnověji od loň-
skéhského září na Kiribati (čti kue-ry-bas). Kiribati ležíeží 
na 33 ostrovech v Tech v Ticho-moří v oblasti rovnííku. Zeku. Ze 112 tisíc místních oobyvatbyvatel je 36 % protestantů.

1800 lidí. „Po bábovkách se jech se jen zaprá-šilo, ačkoliv jsme mme měliěli u občerstvení víc bábovevek nek než kdy před tím, a po de-váté hováté hodině už si hosté mohli dát jen kávu a čaj,“ uvedl jeden z pořadatelů Daniel Skokan.
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odiče již dětem nemluví do toho, koho si 
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