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Letos na podzim 
jsme se pustili 
do rekonstrukce 
budovy Trans 
World Radia, která 
se stavěla před 20 
lety, a tehdy byla 
oprávněná snaha 
postavit ji co nej-
levněji. Vnímali 
jsme to jako Boží 
zázrak, protože 

peníze na tak velkou investici v rezervě 
nebyly a přicházely průběžně vždy 
v momentě, kdy bylo potřeba a stavba se 
dokončila bez dluhů. Další velký skok byl 
přechod ze zhruba dvouhodinového vysí-
lání na dvanáctihodinové, který se udál 
před deseti lety. Tyto finanční nároky nedo-
volovaly věnovat údržbě budovy potřeb-
nou péči, ale teď vnímáme, že je zkrátka 
nejvyšší čas.

V nejhorším stavu je fasáda včetně oken, 
balkony a střecha nad garáží. Podrob-
nosti o prováděných opravách si můžete 
přečíst v článku Fasáda a další opravy. 
Některé práce se snažíme dělat svépo-
mocí, ale pro opravu fasády a balkonů jsme 
museli najmout stavební firmu. Přestože 
jsme vzhledem k finanční náročnosti roz-
dělili tuto akci na dva roky, ocitli jsme se 
v poměrně velkém finančním schodku. Ten 
je nyní kolem 540 tisíc. Část z této sumy 
tvoří i záloha na letos prováděné opravy 
spojené s budovou TWR-CZ, jejichž výše 
v souhrnu překročí 350 tisíc. Příští rok vzhle-
dem k opravě střechy nad garážemi počí-
táme s náklady ještě o 100 tisíc vyššími. 

Sdílím se s těmito čísly, protože věřím, že 
někoho z vás Bůh povede ke spolupodí-
lení se na těchto mimořádných výdajích 

a pokryjeme tak finanční schodek, ve kte-
rém se ocitáme. Budeme vděční za jakýkoli 
váš dar, neboť z nich si Bůh skládá své dílo. 

Jsem velice vděčný za lidi, kteří jsou 
v podpoře TWR-CZ věrní. Kteří se vytr-
vale po dlouhá léta za tuto službu modlí 
a vytrvale ji po dlouhou dobu podporují 
finančně. Jsem vděčný za každého, kdo 
hledá, jak by se mohl na šíření evangelia 
rozhlasem podílet, kdo má tuto službu vytr-
vale na srdci. 

Myslím, že věrnost a vytrvalost jsou vzácné 
vlastnosti v podpoře jakékoliv služby. Vní-
mám, že přirozeně tíhneme k tomu, a já 
v tom nejsem výjimkou, že chceme stále 
podporovat něco nového. Chceme, aby se 
stále něco nového dělo a chceme na tom 
mít podíl. A tak spousta nových služeb 
vzniká a také jich velmi brzy spousta zaniká, 
protože se zájem a podpora přesune 
někam jinam, k něčemu jinému, novému, 
co má ambice stát se velikým.

V tom musí být něco špatně. Služba pro 
Boží království není nějaká burza, na které 
by se vybíralo z různých projektů podle 
toho, jakou mají naději na efektivnost, jak 
budou vynášet a když nepřináší očekávaný 
užitek, tak podporu zrušíme a vsadíme 
na jiného koně.

Rozumím, že určité prvky nějakého hod-
nocení služby potřebujeme – prostě proto, 
že nejsme dokonalí. Děláme chyby, a tak 
musíme mít nástroje, jak ty chyby objevit 
a odstranit. Ale to, co v tomto konceptu 
podstatně chybí, je Boží vůle. Ty lidské 
nástroje, které používáme v rozhodování, 
kterou službu podpořit, jsou dány kompro-
misem, protože neznáme dokonale Boží 
vůli. Neznamená to ale, že bychom ji neměli 
hledat. Naopak. Měli bychom se ji snažit co 
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nejlépe nalézt, abychom mohli lidské pro-
středky omezit na minimum.

Soutěž mezi projekty křesťanských aktivit 
je zbytečná a ubírá síly, které by měly být 
věnovány skutečné službě. Zbytečná proto, 
že služba Božímu království se řídí jinými 
pravidly, než je zákon trhu. Bůh chce, aby 
se něco dělo a je schopen zajistit tomu 
podporu. Je sám schopen k této podpoře 
vést jednotlivce i společenství, dávat jim to 
na srdce. Je schopen v kritických chvílích 
třeba i nadpřirozeně zasahovat, aby služba 
neskončila, pokud je to právě ta služba, 
která je v Jeho zájmu.

Podstatné je hledat před Bohem, jakou 
službu On chce podpořit našimi modlit-
bami, penězi, časem nebo spoluúčastí. 
Nechci tu psát o tom, jak tuto vůli najít a ani 
na to nejsem odborník, ale má výzva je: 
hledejme Boží vůli místo vůle své. Říkám to 
i s rizikem, že Pán Bůh bude mít pro někoho 
z vás jiný plán, že dojdete k tomu, že máte 
podporovat něco jiného než Trans World 
Radio. Pokud to bude Boží vůle, ať se tak 
stane. Stejně tak může novým lidem dát 
na srdce naši službu a vidět v ní Jeho misijní 
nástroj. Znamená to, že i vás, naše podpo-
rovatele, si Pán Bůh používá k tomu, abyste 
nám pomohli rozpoznat, jestli tady On tuto 
službu bude chtít mít.

Jsou nějaké překážky, které nám brání, 
abychom podporovali tu službu, která je 
v Božím zájmu? Jednu jsem tu už naznačil. 
Chceme, aby se skrze nás dělo něco vel-
kého. I když to jakkoli popíráme, stejně se 
těžko dokážeme zbavit myšlenky, že my 
jsme tu či onu službu podpořili, že funguje 
i díky nám, že my na tom máme zásluhu. 
Chceme, aby naše podpora byla co nejblíže 
tomu, co nese přímé ovoce. 

Například bychom nejraději podpořili 
přímo nějakou evangelizační akci nebo 
konkrétně toho velkého evangelizátora, 

který si na této akci „připíše“ desítky nově 
obrácených. Ale už je nám méně příjemné 
dát peníze na stavbu pódia pro tuto evan-
gelizaci, na zajištění ozvučení nebo na eko-
nomku, která zařídí, že vše bude vyúčto-
váno podle našeho právního řádu. To přece 
nejsou duchovní věci, to nepatří do Božího 
království, tak proč se tím zabývat! Když 
ale skutečně hledáme Boží vůli, zjistíme, že 
po jednom chce Bůh, aby podpořil jednu 
věc a po druhém jinou, aby to dohromady 
mohlo dát ten nejlepší výsledek. 

To se nám může podařit, pokud se vzdáme 
jakýchkoli nároků na své peníze. Pokud je 
přestaneme používat jako předmět svých 
zásluh. A je to důležité i kvůli druhé pře-
kážce. Tou je, že se nám peníze stanou 
prostředkem, kterým chceme zasahovat 
do služby a ovlivňovat ji. I to je důsledek 
toho, že jsme se svých prostředků tak úplně 
nevzdali ve prospěch Božího království, ale 
chceme je použít nějakým jiným způso-
bem, pro sebe.

Může se zdát, že hlavní problém dávání je, 
že darované prostředky už nemůžeme pou-
žít pro vlastní účely. Myslím ale, že stejně 
velkým problémem je i umět je dávat Bohu 
cele k dispozici pro Jeho dílo, bez toho, 
abychom se snažili udržet si z nich nějaký 
vlastní užitek.

V naší redakci věříme, že opravdové požeh-
nání přináší jenom peníze dávané z čistých 
úmyslů, bez jakýchkoli výčitek, že byste to 
museli udělat. Věříme, že vaše dávání má 
být dobrovolné a radostné. Nebráníme 
se tomu, abyste tuto službu ovlivňovali, 
naopak vás do toho chceme zapojit. Ale 
chceme, abyste to dělali skrze komunikaci 
s námi, skrze modlitby a skrze zapojení se 
do této služby. Ne skrze své dary.

Psal jsem o těžkostech dávání na Boží dílo, 
ale těžké nemusí být jenom dávání. Někdy 
není snadné ani tyto prostředky přijímat.

Když jsem dříve sledoval v různých círk-
vích tahanice o peníze a očekávání lidí, 
která s tím byla spojena, zařekl jsem se, že 
nikdy nebudu závislý na církvi. Nikdy se 
nenechám platit věřícími. Vždy budu slou-
žit jenom z vlastních prostředků. Když chtěl 
někdo nějakým způsobem posloužit mně, 
s něčím mi pomoci, tak jsem to odmítal 
nebo jsem se mu to alespoň snažil oplatit. 
Nikomu jsem nechtěl zůstat nic dlužen. Ale 
protože to bylo moje předsevzetí a nebylo 
to od Pána, tak to Pán Bůh udělal jinak.

Dnes pracuji v rádiu, které celé stojí 
finančně na darech věřících. Když nám 
někdo nabídne dar nebo nějakou pomoc, 
tak nemůžu říkat: „Víš co, nech si to, my to 
nepotřebujeme.“ Nemůžu ani říci: „Máš to 
u nás, my ti to nějak vrátíme.“ Nevrátíme 
mu to ani naším vysíláním, protože někteří 
se rozhodnou podporovat tuto službu 
ne proto, aby si platili za vysílání pro ně 
samotné, ale protože to vidí jako misii, 
která má sloužit dalším lidem k obrácení 

a duchovnímu růstu. Dost často je to tak, 
že jedni platí a druhým to slouží. 

A tak mě Pán Bůh učí, že musím zůstávat dlu-
žen. A musím si přiznat, že část těch peněz, 
které dostaneme, neinvestujeme do samotné 
služby, ale použijeme je i na to, abychom my 
a naše rodiny měli být z čeho živi. A jediný 
způsob, jak je možné se s tím vyrovnat, je, 
že přijímám, že to, co dělám, dělám z Božího 
pověření, že se to snažím dělat poctivě a že 
to beru jako součást celého díla, které Bůh 
skrze církev koná. Zůstávat někomu dlužen je 
výborný lék na mou pýchu, která pramenila 
z mé touhy být vždy nezávislý.

Jediné, jak můžeme reagovat na dary, které 
do TWR dostáváme, je modlit se za dárce 
a žehnat jim v Božím jménu. Věřím, že toto 
požehnání je větší než prostředky, které 
dárci této službě věnovali. Není to z nás, je 
to z Boží milosti. A proto to může být hojné.

Luděk Brdečko

ÚvodníkÚvodník

Dobrý den, moc děkuji za dnešní pořad. Určitě si ho poslechnu ještě jednou z archivu. 
Spousta myšlenek úplně rezonuje s mými zážitky. Právě včera jsem si v obchodě 
uvědomila tu spoustu druhů chleba, tu štědrost, která je nám každodenně nabí-
zena. Krásný den všem. Marie 

Dobrý deň, vaše rádio počúvam cez internet. Vďaka Bohu za vás. Skvelou reláciou 
je Světem Bible. Okrem toho, že sprostredkuje mnoho informácií, je povzbudením 
ducha. Čerpám z nej mnoho pre môj praktický život a život celej mojej rodiny. Ak 
ju večer nestihnem, alebo som unavená, využijem možnosť vyhľadať si ju v archíve. 
Problém má však moja mamka, ktorá je vašou vernou poslucháčkou mnoho rokov. 
Ona mi vlastne poradila vaše rádio. Počúva vás cez satelit. A prosí, či by nebolo 
možné opakovať reláciu na druhý deň dopoludnia. Aj na úkor hudobných progra-
mov. Prajem veľa Božieho požehnania vo vašej práci. S pozdravom Viola 
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Pod tímto titulkem jsme vás v minulé 
Anténě informovali o chystané změně 
vynucené přechodem televizních stanic 
na vysílání v nové normě DVB-S2. Většina 
stanic na tuto normu během července 
skutečně přepnula. My jsme se ve snaze 
tento přechod našim posluchačům usnad-
nit a poskytnout jim delší čas na případné 
pořízení nového přijímače rozhodli posu-
nout termín přechodu na novou normu co 
nejvíce ke konci roku 2016 (což je konečný 
termín) a do té doby vysílat dál s nezměně-
nými parametry. Tento záměr se žel nako-
nec ukázal jako ne příliš šťastný. Na nových 
přijímačích DVB-S2, které si řada poslu-
chačů již pořídila, jsou totiž od výrobce 
nebo prodejce zpravidla přednastaveny 
už jen předvolby v nové normě. Přestože 
všechny tyto přijímače umí přijímat vysílání 
i v normě původní, vyžaduje to většinou 
ruční nastavení, s čímž si posluchači často 

neporadí a musí volat odborníka. Řadě 
těch, kdo k nám ohledně tohoto problému 
během uplynulých měsíců telefonovali 
nebo psali o pomoc, jsme poradili, takže 
vysílání mohou opět poslouchat.

Po přepnutí našeho vysílání na novou 
normu DVB-S2, ke kterému, jak bylo uve-
deno, dojde do konce tohoto roku (přesný 
termín žel neznáme), by se naše stanice 
Rádio 7 měla i na nových přijímačích obje-
vit ve standardních předvolbách.

Komplikace s příjmem vysílání Rádia 7, 
které uvedené změny řadě z vás přinesly, 
nás velmi mrzí; tyto změny nebyly v našem 
zájmu a nemohli jsme je nijak ovlivnit (a jak 
jsme se mohli dočíst i ve zpravodaji kolegů 
z Radia Proglas, také jim změny ve vysíla-
cích normách přinesly nemalé potíže).

Daniel Zeman

Změna v satelitním vysílání 

Změna v satelitním vysílání 

	
	
	
	  

	 povzbuzení ve víře

	 rozhovory

	 zajímavé osobnosti

	 aktuální témata

	 evangelikální perspektiva

	 příběhy o Božím jednání

	 zprávy z křesťanského světa

	 poklady z Písma

	 knižní a hudební recenze

	 přehled chystaných akcí

	 inspirace k modlitbám

	 kreslený humor

Informace o předplatném:   
www.zivotviry.cz
e-mail: predplatne@zivotviry.cz   
tel.: 284 841 922
fb: www.facebook.com/zivotviry
Ukázkové číslo zdarma!

Jdeme 
do 
hloubky
Jdeme 
do 
hloubky
Život víry
měsíčník křesťanů,  
kteří chtějí měnit dobu

KMS inz ZV - Antena 2016-11 - 16.indd   1 10.10.2016   16:16:11

Lucie Endlicherová a Michal Kody Kislicki, mladý muž, který slouží Bohu na Ukrajině. Kody pravidelně navštěvuje 
naši republiku a my stejně pravidelně díky jemu informujeme o potřebách tamních křesťanů a jejich situaci.
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Další nepříznivý účinek povětrnostních 
podmínek se projevuje na vnějším povr-
chu oken. Tady jsme se pustili do oprav 
sami. Prozatím jsme očistili, zatmelili a na- 
třeli rámy oken na dvou nejvíce postiže-
ných stranách objektu a dále pokračujeme 
s vnějšími nátěry příslušných okenních 
a dveřních křídel. Svépomocí jsme začali 
malovat i stěny vnitřních společných pro-
stor naší budovy. Časté problémy s výpadky 
elektrického proudu si vyžádaly revizi 
elektrických rozvodů a následnou opravu 
některých jejich prvků.

Všechny tyto opravy zvyšují obvyklé náklady 
na provoz rádia, na druhou stranu průběžná 
údržba ještě před totálním kolapsem někte-
rých součástí budovy je vždy rozumnější 
a výhodnější řešení, než nechat věci dojít 
do kritického stavu. Budova TWR-CZ byla 
velkým Božím darem pro tuto službu a vní-
máme jako svou povinnost s tímto darem 
dobře nakládat a starat se o něj. A tak 
budeme rádi, když se budete podílet svými 
dary nejen na běžném provozu rádia, ale 
i na těchto mimořádných nákladech.

Luděk Brdečko

Fasády a opravy

Opadávající malba fasády na naší budově 
byla již jednou opravována a nyní už delší 
dobu znovu volala po novém nátěru. Pro-
blém byl, že příčinou opadávání malby byly 
trhliny v omítce, ve kterých se prokreslují 
spáry vnějšího zdiva. Nemělo tedy cenu 
opravovat malbu, dokud se neodstraní pří-
čina problému, a tou je poškozená omítka. 
Z toho důvodu jsme se letos rozhodli pro 
opravu fasády budovy (odstranění nesou-
držných částí omítky a nátěrů, vyztužení 
svrchní vrstvy armovací síťkou a nová vrst- 
va akrylátové probarvené omítky).

V procesu rozhodování jsme zvažovali, 
zda nespojit tuto opravu i se zateplením 
objektu. To by vyžádalo další náklady nejen 
na tepelnou izolaci a její montáž, ale i zásah 
do dalších prvků spojených s fasádou (roz-
šíření střechy ve štítech a oplechování, 
nové parapetní plechy, zásahy do mříží, 
zábradlí či okapových svodů a další). Nako-
nec jsme po zvážení nákladů na zateplení, 

které by cenu opravy více než zdvojná-
sobily, a našich relativně nízkých nákladů 
na vytápění došli k závěru, že by to byla 
investice nad naše současné finanční mož-
nosti a také by měla velmi dlouhodobou 
návratnost. I tak jsme se rozhodli rozprostřít 
potřebné opravy alespoň do dvou let.

V nejhorším stavu se nachází fasáda garáže, 
kde opadává i jádrová omítka. Příčinou 
zde ovšem je plochá střecha nad garáží, 
kterou zatéká. Opravu fasády garáže jsme 
proto přesunuli do druhé fáze, abychom 
nejprve mohli opravit střechu, což bude 
další nákladná investice. K podobné situaci 
došlo i při kontrole balkonů. I zde povětr-
nostní podmínky spolu s porušenou izolací 
způsobují zatékání, promrzání a následné 
odpadávání dlažby i poškozování fasády. 
Rovněž v tomto případě bylo třeba před 
opravou fasády sáhnout k jejich fundamen-
tální opravě. 

Fasáda a další opravy

Fasáda a další opravy

Pohled od východu na garáže a vstup. Právě garáž, respektive zatékající terasa nad ní, nám dělá velké starosti.

Probíhající oprava fasády.

Západní pohled.

Dobrý den, do vysílání jste zařadili nový pořad o svědectví pronásledovaných křes-
ťanů Víra nespoutaná. Moc vám za tento pořad děkuji. Pán Ježíš říká, že každý, kdo 
žije s Bohem, si zažije pronásledování. Není to tedy tak, že by se pronásledování 
týkalo jen těch lidí, kteří si za to svým nemoudrým chováním mohou sami. Ale my 
jsme ti moudří a citliví a laskaví a tolerantní... a nás se to netýká. Ještě připomenu 
jednu větu Pána Ježíše z knihy Zjevení ze 12. kapitoly: Oni nad ním zvítězili pro krev 
Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. Kolik nás 
ještě bude stát naše víra? A kolik stála naše záchrana Božího Syna? Přeji požehnaný, 
krásný den... zamilovaný do Ducha svatého, protože v nás oslavuje Ježíše, zamilo-
vaný do Pána Ježíše, protože nás přišel svou obětí zachránit a zamilovaný do Otce, 
protože nám tuto milost připravil a daroval. Jan
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rádio a celé vysílání není naše, ale Jeho 
dílo, my jsme jen správci. Prosíme modlete 
se spolu s námi za klid a hluboký pokoj, 
abychom moudře a odvážně pracovali 
na Božím díle a nepodléhali obavám. 
Modlete se i za ochranu dělníků.

Za necelé dva a půl měsíce končí rok 
a jsme tedy v plné fázi příprav a domlou-
vání některých změn ve vysílání. Zároveň 
promýšlíme starší formáty některých pro-
gramů a řešíme, co dál. 
Proste spolu s námi za nové posluchače, 
za to, aby Bůh přivedl k poslechu lidi, kteří 
potřebují slyšet dobrou zprávu. 
Sami pro sebe pak vyprošujeme moudrost 
– aby naše úsilí nekončilo u naplněného 
programového schématu, ale abychom 
uměli kriticky a pravdivě vidět, je-li naše 
vysílání přínosné, nebo jen vyplňuje čas. 
Pokud vám záleží na zvěstování evangelia 
prostřednictvím TWR-CZ prosíme, modlete 
se spolu s námi za moudrost k rozpozná-
vání a praktickému řešení náplně vysílání.

Máme za sebou letos deset prezentací 
– tedy návštěv jednotlivých sborů. Tyto 
výjezdy do církví po celé republice jsou pro 
nás radostí, kdy se můžeme setkávat s našimi 
posluchači „naživo“ a i oni si k hlasům přiřa-
zují tváře J. Jsme Pánu Bohu vděčni za stálý 
zájem posluchačů o práci rádia. Děkujeme 
za možnosti natáčet svědectví a různé 

příspěvky do pořadů, poznávat nové lidi, 
kteří se pak často objevují jako hosté v růz-
ných programech J. A také se často vracíme 
z cest s finanční podporou místních věřících. 
Děkujte s námi za podporu a vstřícnost 
mnoha místních sborů a vyprošujte spolu 
s námi další možnosti prezentací. 

Stále častěji při natáčení svědectví nará-
žíme na odpověď – já nemám co říct, já 
mám takový obyčejný život, moje svědec-
tví není zábavné… Skutečně stále obtížněji 
sháníme křesťany ochotné říct své svědec-
tví na mikrofon a povzbudit tak ty ostatní.
Vyprošujme si jako Církev odvahu víry 
a touhu mluvit o všem dobrém, co jsme 
dostali od Boha Otce.

Hana Žíhová

Modlete se spolu s námi

Stále hledáme nové dobrovolníky, mode-
rátory z řad křesťanů, mužů a žen, starších 
i mladých, osvědčených i těch uchvácených 
první láskou ke Kristu, kteří budou ochotni 
pracovat v této službě. Právě láska k Bohu, 
ale také vytrvalost a z toho pramenící 
osvědčenost je to, co od externích kolegů 
potřebujeme. Zaučit někoho dá velkou 
práci a když je to na chvíli, vysiluje to… 
Chybí nám také externí spolupracovníci 
z různých konců naší země, kteří by byli 
našimi zpravodaji a kontaktními osobami 
pro případná natáčení a s tím souvisejícími 
domluvami v daném regionu.
Ustavičně se modlíme za nové ochotné 
spolupracovníky a prosíme za odvahu 
dalších, které Pán Bůh povzbudí k této 
službě. Proste spolu s námi za nové 
kolegy, kteří se naučí, co je potřeba, ale 
také vytrvají ve službě. Věříme, že Pán 

Bůh pošle ty pravé v pravý čas. Učíme se 
trpělivosti…

Jak jste už pravděpodobně četli na jiných 
místech Antény, začaly práce na opravě 
fasády budovy TWR-CZ-CZ, která byla 
v havarijním stavu. V první etapě oprav 
bude přední strana a levý bok domu, další 
práce budou pokračovat příští rok. Je jasné, 
že duchovní práce má někdy velmi praktic-
kou podobu J, navíc si uvědomujeme, že 
vlastní budova je velký dar a že jsme díky ní 
za posledních téměř 20 let ušetřili mnoho 
peněz za nájem, který se v Brně pohybuje 
velmi vysoko. Také si ale připomínáme 
mnohé zázraky, které se děly při stavbě 
a s nadějí vyhlížíme ty příští.
Věříme, že Pán Bůh má všechno pod kon-
trolou a žádná naše potřeba Mu není uta-
jena… On je věrný a my jsme si vědomi, že 

Modlete se spolu s námi…

Modlete se spolu s námi

Momentka těsně před začátkem pořadu Na sobotní frekvenci Proglasu s moderátorkou Hankou Weignerovou.

Lída Hojková provází rádiem Eliezera Gonzalese z Aus-
trálie, který také provozuje křesťanské rádio.

Dobrý večer, děkuji za pořad Světem Bible. Je to pěkné zakončení dne alespoň pro 
mne, zítra mne čekají další povinnosti, na které se chci dobře vyspat J. Knihu Rút 
mám velmi ráda. Myslela jsem, že ji dobře znám – a přesto výklad významu jmen 
celé rodiny mi ukázal souvislosti, které jsem neviděla. Také mne překvapilo, kolikrát 
rodina porušila Boží zákony a že v Moábu vlastně neměli co hledat. Líbí se mi i „soci-
ální zabezpečení“, které kniha připomíná. Člověk v nouzi má možnost sbírat na poli, 
co zbylo a tím se o sebe postarat. Těším se na další pokračování pořadu. Marie 
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Za půl roku se toho 
odehraje hodně 
– v životě osobním 
i tom profesním. 
Pár novinek pro vás 
tedy máme:

Po vydání minulé 
Antény jsme ještě 
intenzivně pracovali 
na nové podobě Sta-
nov a transformaci 
TWR-CZ z občan-
ského sdružení 
na zapsaný spolek. 
Povedlo se – během 
prázdnin byly Sta-
novy TWR-CZ vlo-

ženy do Spolkové rejstříku. Děkujeme 
všem, kteří nám v jejich přípravě pomohli 
moudrou radou a děkujeme také za právní 
pomoc v pravý čas JUDr. Václavu Kadlecovi. 
Ledva jsme dokončili Stanovy, přišly na řadu 
opravy domu – vnější i vnitřní. O fasádě už 
jste četli, ty vnitřní opravy, ty vnitřní spočí-
valy především v montáži nové kuchyňské 
desky a malování – i tady chceme podě-
kovat Petru Hodecovi za kuchyň a rodině 
Brdečkových za to, jak zdatně se oháněli 
malířskou štětkou a ještě přitom trojhlasně 
zpívali! J

Pořád promýšlíme, jak vás víc a lépe infor-
movat o tom, co se v redakci i mimo ni 
děje, a tak jsme založili účet Rádia 7 také 
na Instagramu – radio7cesky. Mrkněte! 

Během prázdnin se oženil náš externí 
moderátor Michal Kroupa, své životní „ano“ 
řekl krásné Johance. 

V prázdninovém čase jsme se rozjeli do růz-
ných stran, abychom vám ve  vysílání 
měli co nabídnout. Lída Hojková zamířila 
na duchovní soustředění Apoštolské církve 
na Dlouhých stráních, Pavel Kohl do Podkr-
konoší na mezidenominační setkání orga-
nizované Jožkou Holubcem a velká skupina 
se vydala na festival UNITED do Vsetína 
– Katka Hodecová, Lucie Endlicherová, 
Pavel Kohl a Hanka Weignerová. S Lídou 
Hojkovou a Pavlem Surým, kteří na UNITED 
pomáhali jako dobrovolníci, nás tam bylo 
opravdu hodně J. Organizátorům těchto 
akcí jsme za příležitost natáčet vděční 
a doufáme, že hlavní užitek z toho všeho 
budete mít u poslechu vy.

Před pár týdny jsme ještě stihli těsně před 
vypuknutím opravy fasády osmirkovat 
a natřít okna, ke kterým bychom se později 
těžko dostávali. No řekněte, jak často se 
kancelářskému pracovníkovi podaří praco-
vat na čerstvém vzduchu J! 

Kateřina Hodecová

Novinky

Novinky

Jitka Vyležíková v akci 
- spolu s Vlastimilem 
a Luďkem využili lešení 
a oškrábali a ošetřili 
okna na opravované 
straně fasády.

Pavel Kohl na vsetínském náměstí připravuje s míst-
ním technikem přímý přenos jednoho z dopoledních 
programů festivalu UNITED. 



Píšete nám…
Dobrý den, opět se na vás osměluji obrátit 
s prosbou o další CD – tentokrát jde o vče-
rejší pořad, který jste vysílali od 8 hodin 
ráno – Na sobotní frekvenci Proglasu. 
Jméno hosta ani pro mne nového mode-
rátora si nepamatuji, taky jsem ke svému 
přijímači přišla poněkud pozdě. Ale opět 
mě ten pořad velice oslovil a navíc se 
domnívám, že bude užitečné dát ho 
poslechnout mému synovi. Jako konver-
titku mě zaujal zejména proces obrácení 
vašeho hosta a taky, jak se zhostil důvěry, 
kterou do něj Pán Ježíš vložil. … Předem 
vám moc děkuji za vyhovění mé žádosti, 
složenku s nějakou podporou opět pošlu 
– na vašich stránkách jsem si všimla, že 
TWR je v mírném mínusu, což je mi líto 
– a přeji vám krásný den a ještě mnoho 
tak skvělých pořadů. Eva 

Dobrý den, chtěla jsem poděkovat 
za téma „Jak řešit konflikty správným způ-
sobem“. Velmi aktuální a také „zdravé“ 
téma a potřebné pro mnohé z nás!!! Děkuji 
za výborný program a přeji hodně inspi-
race k výběru dobrých témat. Blanka

Dobrý den, děkuji mnohokrát za zásilku, 
která v pořádku došla. Pořad jsem si 
poslechla i včera večer a musím napsat, že 
je velmi zdařilý. Bratra Bubika jsem osobně 
znala, pracovala jsem pro něj a mohu 
potvrdit, že pořad přesně dokumentoval 
jeho osobnost. Ještě jednou děkuji. Marie 

Dobrý den, děkuji za CD i za složenku, dá 
mi vždycky na poště plno práce najít tu 
správnou, dobře, že ji posíláte. Jsem ráda, 
že vás mám a moc si vážím toho, že váš 
pořad existuje. Dřív jsem si z něj dělávala 

i výpisky, které mám schované, ale teď, 
kdy už v hlavě udržím čím dál méně věcí, 
si užívám při poslechu hlavně společnost 
dobrých lidí, se kterými mě pojí stejná 
víra. Mějte se dobře a Pán ať vám žehná! 
Eva 

Milí přátelé v TWR, děkuji za zaslanou 
Anténu. Je mojí touhou i modlitbou, 
aby Pán Ježíš žehnal vaši službu a vedl 
vaše kroky. Díky za vše nové, co přiná-
šíte do programů. S pozdravem Božího 
pokoje vaše sestra Jarka 

Moji milí, s vděčností jsme vyslechli váš 
dnešní pořad Fortepiano s br. Kulíkem. 
Je podivuhodná shoda, že píseň, která při 
tomto pořadu také zazněla, je od Pepíka 
Hurty, který byl předešlým farářem 
v Javorníku a nyní je farářem právě u nás 
ve Stříteži n. B. S údivem jsme se s man-
želkou shodli, že „teologie“ obou bratří 
je nám velmi blízká. A jsme za ně Pánu 
vděčni. Přejeme vám v redakci stejně 
šťastnou ruku při výběru dalších hostů. 
S přáním Božího pokoje Josef a Věra

Dobrý večer. Ano, písala som, keď som 
počúvala Rádia 7 a krásne tam rozprá-
vali o sile Biblie alebo múdrosti Biblie, už 
presne neviem. A presne to som chcela 
poradiť, niejaký žalm na povzbudenie 
a poslali ste mi ten najkrajší, ako ste mohli. 
Bol to moj najoblúbenejší žalm, len pod 
velkou ťarchou som naň nejako zabudla. 
Ďakujem, že ste mi ho pripomenuli. 
Ďakujem vám z celého srdca, Janka
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Dobrý den, duchovní život je hodně o blíz-
kém vztahu s Ježíšem. Často mi v dnešní 
době pomáhá verš, že kdo věří, nemusí 
spěchat. A že všechno zlé Pán obrátí 
na dobré těm, kdo milují Boha J. Posílám 
jednu svou píseň jako dáreček. Jsem nevi-
domá a v mých písních se hodně prvek 
i soužení a bojů objevuje. Srdečně sestra 
Radka

Děkuji mooooc za Tematickou sobotu. 
Moc duchovně povzbuzující, ne 
povrchní... Celou dobu jsem málem nedý-
chal, aby mi něco z vašich myšlenek neu-
niklo. Uvědomoval jsem si, čím jste – pří-
nosem, povzbuzením pro posluchače. 
Děkuji, shalom! Edmund

Děkuji za nedávno zaslané CD a skoro se 
neodvazuji vyjádřit, jak moc mě oslovilo 
pondělní svědectví sestry ze Slovenska 
o uzdraveni z Alzheimerovy nemoci. Pro-
tože mám kamarádku Slovenku, která 
prožila stejnou situaci s maminkou, ráda 
bych jí ho věnovala. Včera jsem zaslala 
slíbeny příspěvek a s hrůzou jsem zjistila, 
jak malý je můj měsíční příspěvek TWR. 
Trvalý příkaz byl z r. 2002, kdy jsem byla 
na mateřské. Hned jsem ho navýšila, pro-
tože pro mě vaše pořady moc znamenají. 
Danka

Dobrý den, už vícekrát mi utekl magazín 
z regionů, z kultury nebo v něm zazněla 
nějaká pozvánka či projekt, ke které jsem 
se chtěla vrátit, ale nemáte tyto pořady 
v archivu. To je docela škoda. Nebylo by 
to možné? Aspoň třeba týden… Jde prak-
ticky o jeden z mála ne-statických pořadů, 
které já osobně mám moc ráda a řekla 
bych, že rádio má přesně tento cíl naplňo-
vat (byť vyučování a rozhovory jsou fajn, 
tohle je akční). Děkuji. Eliška 

Srdečně vás všechny v Rádiu 7 zdravím. 
Děkuji našemu Pánu za vás, za slovo skrze 
vás zvěstované, za bohatství pokladu, ze 
kterého můžeme brát. Nemůžu jinak než 
děkovat, chválit a velebit za čerpání z té 
nevyčerpatelné studnice vody živé. Vaše 
vysílání mne obohacuje a slouží k duchov-
nímu růstu. Mám k vám velkou prosbu, 
naše skupinka by chtěla studovat pro-
roka Izajáše, a tak bych prosila, jestli by to 
bylo možné, o zaslání nahrávky MP3 Svě-
tem Bible výkladu této knihy. Jsem moc 
vděčná za vaše vysílání, přeji moudrost, 
vedení mocí svatého Ducha, Boží požeh-
nání do všech dalších vysílání. Ať Pán Ježíš 
žehná i vaše rodiny. S pozdravem Anna. 

Vážení pracovníci Rádia 7, posílám vám 
srdečný pozdrav a bohaté Boží požehnání 
celému kolektivu. Prosím pošlete mi pou-
kázky, abych vám mohla poslat peníze. 
Pošlete alespoň 10 ks. Jsem narozená 
v roce 1977 a velmi potřebuji poslouchat 
Rádio 7. Děkuji Pánu Bohu za tuto mož-
nost. Děkuji i vám. Zuzana

Dobrý den, v Bibli je také, že „Je dobré, 
když člověk potichu čeká na spásu od Hos-
podina“ (Pláč 3,26), tak asi ne vždycky 
musíme na Boha hodně „křičet“? Nebo jak 
chápat taková místa v Bibli? Maryla 

Dobrý den, děkuji za praktické rady do man-
želství a vaše dnešní povídání. Měla bych 
dotaz ohledně kamarádky, která po mnoha 
letech domácího teroru našla odvahu 
od svého manžela odejít. Znáte ze své praxe 
případy, že by se dal „napravit“ vztah, kde 
probíhá domácí násilí nebo je vždy lepší ode-
jít a chránit tak děti od tohoto nezdravého 
prostředí? A měla byste prosím nějaké dopo-
ručení, jak povzbuzovat kamarádku v této 
její situaci? Děkuji s pozdravem Monika
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Dobrý den, zdravím všechny ve studiu 
a děkuji za upřímné a srozumitelné svě-
dectví o těžkých věcech, které vaši hosté 
prožívají. Někoho těžkosti „semelou“, člo-
věk zahořkne, začne Pánu Bohu vyčítat 
a odchází od Něj. Jiného to naopak při-
mkne k Pánu Bohu, a tak, jak Martin říkal, 
těžké věci ho můžou činit empatickým, 
citlivým. Mám dotaz – jaké má Martin zku-
šenosti z léčebny – je jednoduché zvěsto-
vat lidem s psychickou nemocí Boží lásku 
a odpuštění? Přeji celé Martinově rodině 
setrvávání v Boží milující náruči. Kéž vám 
Pán Bůh žehná a chrání vás. Monika

Milí rozhlasáci, poslouchám vás léta 
a znám většinou vaše hlasy. Poslouchám 
pravidelně výklady biblických knih Svě-
tem Bible, Doteky, občas Kudy kam, 
Pohovku a další pořady. Konečně mám 
možnost taky vás pravidelně podpořit. 
Sdělte mi číslo účtu, na který dám trvalý 
příkaz na 300,– Kč. Modlím se za misii v ČR 
a skrze vás má hodně lidí šanci slyšet, co 
vlastně Bible říká. Ať na vás spočívá Boží 
ochrana a milost. Šalom, Draha

Dobrý den, milí přátelé. Ráda bych vás 
požádala o jednu laskavost. Chtěla bych si 
poslechnout nějaké vyučování, rozhovor 
či studii o sborovém mezigeneračním sou-
žití. Jsme mladý sbor a právě nám dospívá 
první generace (skupina 17–22letých). 
Moc ráda bych si poslechla nějakého 
řečníka, který se prakticky zabývá tema-
tikou, jak komunikovat s mladými, jak jim 
otevírat cestu k službě i přebírání zodpo-
vědnosti, jak reagovat na změny, novoty, 
partnerské vztahy apod. Mohli byste mi 
něco doporučit (dát k dispozici)? Někdo 
na způsob Mileny Mikulkové nebo Petra 
Húště… Moc děkuji. Eliška

Milé sestry a bratři v Rádiu 7/TWR. 
Srdečně zdravíme. Vaše Rádio 7 je naším 
průvodcem v každodenním životě a je to 
velká milost a láska Boží, že si vás můžeme 
naladit a přepnout na vlnu pokoje, 
radosti, poučení a především Božího 
požehnání v dnešním rozbouřeném světě 
plném zloby a násilí. Posloucháme mnoho 
vašich pořadů, ale nejvíce pořad Světem 
Bible. Je to chvíle, kdy se všichni scházíme 
v obývacím pokoji, otevíráme Bibli a spolu 
s Pavlem Vopaleckým nasloucháme stu-
diu Bible. Velmi těžce bychom nesli, kdyby 
tento pořad zaniknul. Modlíme se za vaši 
práci a přejeme Boží požehnání. Zdeňka

Vážení a milí pracovníci Rádia 7 (TWR)! 
Srdečně zdravím a přeji hodně Božího 
požehnání a vedení zejména v pořadu 
Světem Bible pro vás i pro sebe. Víra při-
chází skrze slyšení Božího slova. Slyšet ho 
jen jednou nebo dvakrát týdně se sborech 
(společenstvích) nestačí. Vždyť jíme něko-
likrát denně. A jestliže čteme Boží slovo 
denně, pak to slyšené napomáhá zapa-
matování si a orientování se skrze biblisty 
– odborníky v tom, co říká Boží slovo kaž-
dému z nás i v dnešní době. Moc se při-
mlouvám za pokračování vysílání pořadu 
v plném rozsahu. Vím, že se stane, co Bůh 
dovolí, ale sama za sebe prosím, pokra-
čujte ve vysílání pořadu Světem Bible. 
Moc děkuji za vaše nasazení a těším se 
na nejbližší pokračování tohoto pořadu. 
Alena

Dobrý den, manželka a já vás pravidelně 
posloucháme a „živíme“ se vším dobrým, 
co nám Rádio 7 přináší, a že nám chutná. 
Rádi bych vás finančně pravidelně pod-
porovali. Mohu poprosit o osobní identifi-
kační číslo pro mne? Děkuji. Jan
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Dobrý večer, souhlasím, že hřích je špatný 
postoj srdce. Když mám ten správný motiv, 
hřích mě vlastně ani nebaví a neláká 
– a naopak. Pokud se třeba budu litovat, 
můžu se marně kárat za to, že se přejídám. 
Ten hřích není přejídání, ale ta sebelítost. Při-
pomínám přísloví „Zahálka je matka hříchu“. 
Naši předkové věděli své. Marie

Vážení v redakci, dnes ráno jsem se zapo-
slouchala do pořadu Stopy. Byla jsem velmi 
mile oslovena. Prožívala jsem totiž několik 
let ve svém mládí úplně stejné stavy psy-
chické, o kterých bylo mluveno. Pět let jsem 
byla léčená na schizofrenii. Potom po letech 
mně řekli, že to schizofrenie nebyla. Nyní 
s odstupem doby vím, že to bylo nejtěžší 
mé období, a zároveň nejsilnější Boží 
doteky. Pán Bůh vám bohatě žehnej a děkuji 
za pořad. Blahoslava

Dobrý večer, líbí se mi názor vašeho hosta, že 
jsou oblasti, kde naději máme, a jiné oblasti, 
kde naději nemáme. Máme těžce nemoc-
ného syna a protože se 20 let jeho situace 
nemění, děkuji Bohu, že to není horší. Naději 
na uzdravení už nemám. Na druhou stranu 
mám naději, že když si s někým povídám 
o Bohu, má to smysl, i když nevidím hned 
výsledek. Mám naději, že mí vnuci, vycho-
vaní ve víře v Boha, nebudou v životě dělat 
sebezničující chyby. Mám naději, že si mne 
Bůh bude používat i v budoucnu. Marie

Dobrý večer, jsem roztržitá. Pokud mám 
něco udělat, musím si to napsat a pak odškr-
távám. Jinak bych se uběhala a neudělala 
nic. Věřím, že jsou zastánci dvou názorů: 
Co bych si plánovala, když mne Bůh vede? 
A druhý názor: Bůh je Bohem řádu, efektiv-
nější je plánovat a systematicky postupovat 
krok za krokem. Myslím, že každý máme 
sklon k jednomu z těchto přístupů a že oba 
mají své výhody a nevýhody. Marie

Vážení, posílám vám srdečný dík za zasla-
nou nahrávku Jiřího Hurty. Velice jste mne 
potěšili. Poslech nahrávky mi způsobil 
velikou radost. Věřím, že potěší i mnohé 
jiné, kterým nahrávku půjčím. Díky této 
nahrávce a programu vašeho rádia je pro 
mě snazší překonat strasti mého věku 
a zdravotního stavu. Přeji vám Boží požeh-
nání při vaší práci i v osobních životech. 
Irma

Dobrý den, mám zájem o archivní 
nahrávku z pořadu Na sobotní frekvenci 
Proglasu. Jednalo se o svědectví dvou 
lidí, myslím, že to byli manželé, kteří dělali 
instruktory jógy. Vyprávěli o nebezpečí 
jógy a jak potom následně poznali Krista. 
Není to až tak dávno, co jsem to svědec-
tví u vás slyšela, myslím tak 3–4 měsíce 
zpátky. Děkuji předem za pomoc při hle-
dání. Bůh vám žehnej. Jana

Dobrý den, patřím mezi ty, kteří patří Pánu 
Ježíši a už deset let beru antidepresiva. 
Při nejnižší možné dávce se cítím dobře 
a vysadit je nechci. Náš syn je schizofre-
nik a jsou s ním někdy velké problémy 
a já díky antidepresivům tyto problémy 
lépe zvládám. Je dobré si něco o dušev-
ních poruchách přečíst. Když mám melan-
cholické sklony, vím, že můžu zažít úlevu 
třeba tím, že hraju a zpívám k Boží chvále. 
Ale léky vysadit odmítám. Marie

Dobrý večer, k vaší debatě o důvěře bych 
ráda potvrdila, že pokud ztratí člověk k člo-
věku důvěru, je to většinou konec dobrého 
vztahu, pokud nedojde k odpuštění. Větši-
nou když odpustím, tak ve mně Bůh nastaví 
restart důvěry pro daného člověka. Jinak 
jsem se také naučila, že člověka k důvěře 
nesmí připlést očekávání, jelikož to důvěru 
zamlží. Přeji hezký večer. S pozdravem Iva 

Píšete nám…
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Adventní návštěvy? Proč ne. Během letošního předvánočního času vás Lída Hojková pozve každou sobotu 
k dopolednímu posezení v rodinách některých členů redakce. Zkusíte si tipnout, ke komu patří které téma? 
Předadventní aneb Rýže nakyselo  Lenka Malinová 
Svátky na míru  Kateřina Hodecová
Povídání s vůní skořice   Luděk Brdečko
Slavení neslavení  Pavel Kohl
Kyselice a písničky  Lucie Endlicherová
Ke slyšení mezi 9:15 a 11:00 každou sobotu od 26. listopadu do 24. prosince. 

sobota 24. prosince – Štědrý den
7:30 – Vánoce a cesta k Bohu. Petra Oppeltová, Helena Včeláková 
8:00 – Na sobotní frekvenci Proglasu: Od Krista ke Kristu. Jan Vytřísal, Kristýna Exnerová
9:00 – Adventní kalendář (24/24)

Vánoce – to jsou svátky plné překvapení, dobrého jídla a společenství. Hlavně děti v nich vnímají to kouzlo světel 
a dárků... Ale dospělá představa Vánoc je daleko častěji plná povinností a stresů před koncem roku. O tom, jestli 
Vánoce mohou být i pro dospělé časem radosti a pokoje, bude v krátkém rozhovoru mluvit Petra Oppeltová 
s Helenou Včelákovou (24. 12., 7:30). 

Vyrůstat v křesťanské rodině – to dává životu jakési předznamenání, ale zdaleka to neznamená jednoduchý život, 
a už vůbec ne snadnou cestu k osobní víře. Štědrodenní vydání pořadu Na sobotní frekvenci Proglasu nabízí příběh 
Kristýny Exnerové o hledání vlastní cesty k Bohu; i proto dostal program titulek Od Krista ke Kristu. Na slyšenou se 
těší moderátor pořadu Jan Vytřísal (24. 12., 8:00).

neděle 25. prosince – Boží hod vánoční 
14:00 – Bohoslužba 
16:00 – Za obzor: Vánoce ve světě 
17:30 – Jak se žije lidem, co pracují o Vánocích 
18:10 – Interval speciál: Na cestě 
20:30 – Pavel Javornický: Rezonanční příběhy 

Do Betléma... volá letos adventní a vánoční vysílání Rádia 7. Na cestu nejen k jeslím, ale především na cestu životem 
pozve sváteční vydání Intervalu (25. 12., 18:10). Hudbu vybírá a slovem provází Lucie Endlicherová.

Vzpomínky dlouholetého kazatele Církve bratrské Pavla Javornického se vyznačují ostrostí vidění, které chce 
v každé drobnosti zahlédnout Boží působení, a zároveň laskavostí, s níž zachycuje jednotlivé maličkosti, které stojí 
za pozornost. Do knihy Rezonanční příběhy dává nahlédnout sám autor (25. 12., 20:30).

pondělí 26. prosince – Štěpán 
18:15 – Svědectví: Anna Nováková – Prosím dej, ať sněží
19:30 – Vánoce. Petr Raus, Bohuslav Wojnar 
22:00 – Noční můry: Dar

Správně prožít Vánoce se nám podaří, když se dostaneme co nejblíže k jejich podstatě. Co nám pomáhá a co brání 
objevit a předat dál toto poselství Vánoc, to je tématem povídání Petra Rause s pastorem Apoštolské církve 
Bohuslavem Wojnarem (26. 12., 19:30).
Pár dní, možná pro některé pár chvil poté, co jsme rozbalili letošní vánoční dárky, pozvou Noční můry k přemýšlení 
právě o darech. O tom, co jsme dostali a dostáváme, o tom, co bychom chtěli mít a nemáme, i o tom, co ztrácíme, 
když toho, co dostaneme, je mnoho – o tom všem bude řeč v Nočních můrách, které vysíláme naživo. Na slyšenou se 
těší Lucie Endlicherová (26. 12., 22:00)

sobota 31. prosince – Silvestr
7:00 – Pásmo svědectví 
8:00 – Na sobotní frekvenci Proglasu: Blízká a věčná budoucnost. Kateřina Hodecová, Dave Patty
9:15 – Ohlédnutí za rokem 2016 

Poslední vydání relace Na sobotní frekvenci Proglasu je příležitostí k ohlédnutí i výhledu do budoucna. Kateřina 
Hodecová pozvala k mikrofonu Davea Pattyho z organizace Josiah Venture, aby spolu otevřeli téma věčnosti. Kam 
směřujeme a co od života chceme? Plní Bůh lidská přání? A jak vypadá život s Ním i samotné nebe? (31. 12., 8:00)

Nejrůznější média nabízejí na počátku roku souhrn toho nejdůležitějšího z roku uplynulého. Rádio 7 přistoupí 
k dané problematice trošku jinou optikou – silvestrovské dopoledne vyhradíme přehledu toho, co se událo v týmu 
Trans World Radia v roce 2016, co nového za mikrofonem i mimo něj, nebude chybět to, co se většinou do vysílání 
nedostane ☺ i výhled do roku následujícího. Připravují Lenka Malinová a Pavel Kohl (31. 12., 9:30).

neděle 1. ledna – Nový rok 
14:00 – Bohoslužba 
15:00 – Pohovka speciál: Zevnitř
16:00 – Rozhovor: Skoro jako v Betlémě. Lucie Endlicherová, manželé Helánovi
17:30 – novoroční Klika s Petrem Húštěm 
18:15 – Pašije 
20:00 – Rozhovor: Do Betléma – a dál? Lída Hojková, Roman Toušek 

Začít nový rok nově, po tom touží mnoho lidí. A tak se zpočátku snažíme dostát všem předsevzetím, která jsme 
si naplánovali. Přestáváme kouřit, držíme diety, začínáme cvičit – jednoduše chceme to naše tělo zase obnovit 
a přinutit ke změně. Co ale naše duše? Jak je na tom ta? A co náš duchovní stav? Jiřina Gina Čunková chce začít rok 
2017 budováním zevnitř a bude doufat, že se to brzy projeví i navenek (1. 1., 15:00). 

I když jméno Betlém znamená „dům chleba“, pro naši kulturu je už napořád symbolem narození a nového života. 
Do rodiny Helánových, ve keré žije pět malých slečen – dvoje dvojčata a jedna malá princezna navíc – vás zavede 
Lucie Endlicherová (1. 1., 16:00). 

Do Betléma – advent a Vánoce 2016 na Rádiu 7
aneb Několik tipů k poslechu 

?
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V Rozmarýně Pavel Bartík – táta tří synů 
– perfektně vysvětlil, jak „nastavit druhou 
tvář“. Jsem babička dvou vnuků, a tak 
mne zajímá, k čemu tyto budoucí muže 
vést. Souhlasím s tím, že kluci se mají učit 
bránit se, obstát mezi kamarády a  „nasta-
vit druhou tvář“ je úkol pro dospělé. Když 
chci Bohu přinést oběť a nechat si ubli-
žovat, má to být moje rozhodnutí, a ne 

cizí názor. Myslím, že to platí i pro podři-
zování manželky manželovi, podřízení se 
v zaměstnání a jiné příležitosti k přijetí 
nespravedlnosti. Děkuji za celý pořad. 
Funkčních rodin je stále méně, křesťanští 
manželé nemají často dobré základy ze 
svých rodin a informace založené na bib-
lických základech potřebují slyšet i sdílet 
s ostatními. Marie

Píšete nám…

Vážení bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu. 
Rozhodla jsem se vám napsat po vaší výzvě 
ohledně pořadu Světem Bible a jeho dal-
šího vysílání. A to nemluvím o jiných pořa-
dech, jako jsou Doteky, Krok za krokem, 
Studna slova, Stopy. A nemůžu nevzpo-
menout Helenu Brdečkovou a její pořad 
Modlitby podle Bible. Při tomto pořadu 
nejednou i přijdou slzy a tak moc děkuji 
za její modlitby. Děkuji celé redakci, která 
šíří Boží slovo. Prosím Boha, aby vám dal 
Ducha moudrosti a nám posluchačům 
nerušené poslouchání. Protože vysílání 
nás, kteří posloucháme, posiluje a umoc-
ňuje naši víru v Pána a Spasitele Ježíše 
Krista. Modlím se také za vaše zdraví a co 
největší počet posluchačů. Uvítala bych 
méně anglické hudby, protože my senioři 
slovům nerozumíme. Neříkám nehrajte je, 
ale v menším rozsahu. Elena

Milí pracovníci TWR! Moc se mi líbí vaše 
pořady. Koupím si notebook, abych mohla 
poslouchat víc vaše nádherné vysílání. 
Poslouchat vaše vysílání je lepší než se 
dívat na vraždy v televizi. Moc se mi líbilo 
vysílání Na sobotní frekvenci Proglasu, 
kde mluvil host o nebezpečí okultismu, 
věštění a o horoskopech, vykládání z ruky 
a věštění. Tady v domově důchodců se 
někteří tímto zaobírali. Prosím pošlete 
mi nahrávku toho vysílání. Byla bych 
vám velice vděčná a pustila bych jim to. 
Vašemu varování by jistě uvěřili. Zdravím. 
Agáta

Děkuji za další zajímavý pořad Světem 
Bible. Dnes mne oslovilo to, že v 16. kapi-
tole Skutků vysvětlujete, proč se apoštol 
Pavel ohradil proti městským správcům 
ve Filipech. Ne aby si vydobyl úctu pro 
sebe, ale aby vytvořil lepší podmínky vzni-
kající církvi. V Aténách nám apoštol Pavel 
ukazuje, jak najít společnou řeč s novými 

posluchači: Oltář NEZNÁMÉMU BOHU je 
pro něj příležitost ukázat na Boha, kterého 
neznají – Pána Ježíše. Těším se na další 
pořady. Marie

Zdravím vás, přátelé. Domnívám se, že 
často si lidé pod pojmem „církev“ před-
stavují kostel, modlitebnu, duchovního. 
Myslím, že z biblického hlediska jde 
o společenství lidí budujících vztah s Ježí-
šem Kristem. Proč počet křesťanů neroste, 
může být tím, že směr či doktríny konkrét-
ního společenství konkrétnímu člověku 
nevyhovují, nepovažuje je např. za bib-
lické. Na počátku byly zakládány sbory 
po jednotlivých domech, i v malých sku-
pinkách, jak čteme v Bibli. Věřím, že i dnes 
je pro toto potenciál, když se někdo cítí 
povolán Ježíšem Kristem rozvíjet církev 
tímto způsobem jako domácí společen-
ství. Děkuji za pořad. Milan 

Lucie Endlicherová mezi mnohým natáčením stihla 
vést jeden ze seminářů na festivalu UNITED, na který 
se připravovala u nealko mojita J.

Patříme do velké internacionální rodiny TWR
12. – 15. října 2016 uspořádalo TWR Europe v srbském Bělehradě setkání s pracovním názvem „eXchange“. 
Záměr obsažený v záhlaví – exchange znamená výměna – se naplnil vrchovatě. Mluvili jsme o práci v jednotli-
vých regionech – od Nizozemska, které zajišťuje produkci programů v mnoha zemích třetího světa, přes dánskou 
kancelář TWR s podobným posláním, postkomunistické země, jako je Albánie, Srbsko, Polsko, Maďarsko, Sloven-
sko, Česká republika, až po kolegy ze Španělska, Německa, Rakouska. Všude tam – a na mnoha dalších místech 
světa – vysílá rádio, jehož vizí je „Speaking Hope to the World“. Díky Bohu, že „Slova naděje světu“ mohou znít 
i v češtině až dosud!  
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V personální oblasti u nás letos došlo 
ke dvěma změnám. Po odchodu předcho-
zího ředitele Aleše Bartoška do důchodu 
v lednu tohoto roku opustil práci naší 
redakce technik Dominik Kratochvíl. Přišli 
jsme o jednoho ze tří techniků, a to je pro 
nás dosti velký zásah do chodu redakce, 
takže nyní hledáme řešení, které nebude 
redakci brzdit. Jednou z možností, kterou 
zkoušíme, je brigádnické zapojení více 
osob, které by pokrylo práci zmíněného 
technika. Stále také hledáme hudebního 
redaktora, který by vyhovoval našim potře-
bám a jemu vyhovovaly naše podmínky.
Ale do oblasti naší „personalistiky“ nespa-
dají jenom stálí zaměstnanci. Ty potře-
bujeme, aby byla zajištěna stabilita naší 
služby, aby naše vysílání mohlo spolehlivě 
fungovat, nezávisle na okamžitých mož-
nostech jednotlivých dobrovolníků. Ale 
právě dobrovolní spolupracovníci jsou ti, 
kdo utvářejí nejvíce tvář našeho vysílání. 
Jsou jich desítky a pokrývají velkou část 
práce spojené se službou TWR-CZ.

Naši externí spolupracovníci jsou pro práci 
rádia cenní tím, že je jich hodně a jsou od sebe 
odlišní. Dávají vysílání pestrost, kterou by 
v malém okruhu zaměstnanců nebylo možné 
vytvořit. Neupadají tak často do stereo- 
typů, jako tomu bývá u zaměstnanců, kteří 
stejnou práci vykonávají každý den. 

Protože jsme rádio s velkým množstvím 
slovesných pořadů, je kapacita jednoho 
člověka vytvářet obsah takových relací 
omezena, i kdyby na to měl dostatek času. 
A právě zde nastupuje výhoda externistů, 
jejichž hlavním přínosem je mysl otevřená 
pro autorskou tvorbu pořadů.

Zpestřením vysílání je rovněž moderátorská 
služba externích spolupracovníků. Zároveň 

se tím uvolní naši zaměstnanci, těžištěm 
jejichž práce je zejména redaktorská a tech-
nická činnost.

Ale obrovským přínosem našich externích 
spolupracovníků je úspora nákladů. Většina 
z nich pojímá své působení v rádiu jako 
svůj příspěvek do této služby a nic za ně 
nebere, popřípadě si nechá proplatit pouze 
nejnutnější přímé náklady jako třeba ces-
tovné do rádia. Zároveň tu musíme zmínit 
velké množství hostů i externích kolegů, 
kteří hradí cestovné ze svého, čímž výrazně 
pomáhají celému dílu. Nebýt tohoto úsilí 
darovaného službě rádia, pohyboval by 
se náš rozpočet v jiných, podstatně vyš-
ších úrovních, nebo by vysílání muselo být 
chudší na vysílané pořady.

Jsme tedy velmi vděční za naše externí spo-
lupracovníky – a chci jim zde vyjádřit díky 
za jejich službu. Jsme ovšem schopni vyu-
žít ve službě rádia takových lidí mnohem 
více, a tak chceme povzbudit i vás, abyste 
se do této služby zapojili. Můžete nám 
pomoci s živými pořady – tím, že přijdete 
jako host do některého z pořadů nebo nám 
dáte na takového hosta tip. Můžete přispět 
do dalších svým svědectvím, úvahou nebo 
myšlenkou na den apod. Můžete se také 
zapojit do moderátorské nebo technické 
služby. Konkrétně u těchto dvou služeb 
bychom velmi ocenili, kdyby šlo o závazek 

Lidé v rádiu

Lidé v rádiu

Rozlučkové posezení s Dominikem Kratochvílem.  
Byly slzy i smích...

trvalejšího rázu, protože znamenají jistou 
náročnost na zaučení. 

A zapojit se do této služby můžete, i když 
vám připadá, že jste příliš daleko, nebo 
že nic z toho není pro vás. To, co může 
dělat každý, je nést tuto službu na mod-
litbách. A i tím získáváte významný podíl 
na této službě, stáváte se dalšími externími 
spolupracovníky. 

Ani trochu nepodceňujeme váhu tohoto 
širokého modlitebního zázemí naší služby, 
které není v našich silách zajistit. A tak vás 
prosíme o vytrvalé modlitby za zajištění 

služby TWR-CZ po stránce provozní, 
finanční, technické i programové. Pro-
síme o modlitby za lidi, kteří se této práce 
účastní a jejich rodiny, ale hlavně za to, aby 
tato služba nesla to ovoce, kvůli kterému 
vznikla. Cílem je přinášet evangelium lidem 
tak, aby působilo v jejich životech změnu 
a vedlo je k následování Ježíše Krista. Pokud 
by vám docházela inspirace, za co se mod-
lit, napište a my vám budeme tyto modli-
tební předměty pravidelně poskytovat.

Luděk Brdečko

Lidé v rádiu

Celý tým stálých zaměstnanců v druhé polovině roku 2016. Zleva: Lucie Endlicherová, Daniel Zeman, Pavel Kohl, 
Lenka Malinová, Vlastimil Kolegar, Luděk Brdečko, Pavel Surý, Hana Žíhová, nad ní Jitka Vyležíková, Kateřina 
Hodecová, Lída Hojková. 

Vážení, s velkým zájmem jsem se na vašich webových stránkách začetl do článku 
o historii TWR a zhlédl film „Tisíce slov o naději“. Rád bych se na vás obrátil s následující 
otázkou: Když vzpomínám na období vysílání „Monte Carla“ před r. 1989 (pravidelně 
ho poslouchali moji prarodiče, můj dědeček, p. František Průša, byl nejen pravidelným 
posluchačem, ale i dopisovatelem), zaznívá mi v paměti závěrečná, opakovaná kon-
taktní informace „Václav Novák, poštovní schránka 349, Monte Carlo, Monaco“. O této 
osobě jsem ve vašich vzpomínkách nic bližšího nenašel. Byl to snad pseudonym? 
(Otakara Vožeha?) Budu vám vděčný za každou upřesňující informaci, omluvte moji 
zvědavost. Přeji celému týmu TWR mnoho požehnání do další práce. Děkuji zejména 
za pořady Petra Vaďury s již zesnulým prof. Janem Hellerem, jejichž knižní podoba je 
opravdovým klenotem pro studium Bible. S přáním všeho dobrého a modlitbou Petr
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Svědectví

V životě lidském jsou různá údobí, kdy je dobré udělat změnu 
anebo vyplnit nějakou mezeru či jednoduše využít čas a příleži-
tost. Pokud takovou dobu prožíváte, možná to můžeme spojit J. 

V září tohoto roku k nám nastoupila na čtyřměsíční praxi stu-
dentka Vyšší odborné školy misijní a teologické z Kolína Kristina 
Štěpánovská. Po dvou měsících jejího zaučování musíme konsta-
tovat, že je skutečně platnou pomocí a rádi vám ji představujeme:

Kdysi dávno žil jeden mladý pár. Vlastně 
to nebylo tak dávno. A tento mladý man-
želský pár se rozhodl svůj život odevzdat 
Bohu a sloužit Mu. A tak společně sloužili 
mladým lidem a nejmenším dětem. Milo-
vali tuto práci a lidé je měli rádi. Mladý muž 
se postupně dostal do vedení sboru a ona 
zůstávala ve službě dětem. Dlouho se mod-
lili za děti, protože je měli opravdově rádi 
a chtěli mít své vlastní. Modlili se velice 
dlouho, a stále nic. Rozhodli se tedy pokusit 
o adopci. Po několika letech jim byly před-
staveny dvě holčičky. Dvojčátka. A jim se 
hned líbily a rozhodli se vzít si je za své. 

Tyto dvě holčičky si adoptovali v den své 
svatby, ale o sedm let později. Bůh jim dal 
na jejich 7. výročí svatby obrovský dar. Ty 
dvě malé holčičky – to jsem byla já a moje 
sestra. Vyrůstala jsem v úžasné rodině, kde 
nám rodiče již od útlého věku vyprávěli pří-
běhy z Bible a o tom, kdo je Bůh. Chodívali 
jsme společně do církve a do nedělní školy. 
Ke mně a sestře za pár let přibyl i malý 
bratr a tak to šlo dál, až nás nakonec bylo 
pět. Měli jsme krásné dětství plné radosti 
a pokoje. Již odmala jsem znala všechny 
příběhy z Bible, uměla pár nejdůležitějších 
veršíčků zpaměti. Jak ale šel čas, začalo se 
ve mně něco dít. Najednou jsem se necítila 
tak milována a přijímána, jak svými rodiči, 
tak okolím. Snažila jsem se proto dělat 

všemožné věci, abych získala lásku od lidí 
kolem mne. Prošla jsem si určitým časem 
sebepoškozování, byly zde náznaky ano-
rexie, kdy jsem hladověla, protože jsem 
si připadala moc tlustá. Nikdy však jsem 
nechodila s kamarády ven kouřit, pít či 
jiné věci. Byla jsem premiantkou ve škole 
a v podstatě jsem měla vše, co jsem si 
mohla přát. Ale vevnitř jsem neměla nic. 
Po střední škole jsem odcestovala na rok 
do USA, kde jsem se cítila daleko od všeho, 
co jsem měla. Dokonce i od Boha. Snažila 
jsem se Ho nějak hledat, ale jako by to 
nešlo, jako by i On byl daleko. Jeden večer 
jsem si otevřela Bibli a četla jsem si v ní. 
Najednou jako by úplně vyskočil jeden verš 
z celého toho kontextu. Ve verši se psalo: 
„Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, 
jež se bojí Hospodina, dojde chvály.“ Tento 
verš se silně dotkl mého srdce a já jsem 
poznala, že to všechno, co jsem kolem sebe 
hledala tak úzkostně, je jen marnost a že to 
vše pomine, ale žena, jež se bojí Hospodina, 
bude chválena. To pro mě v tu chvíli zname-
nalo velice moc a já jsem si uvědomila, že to 
vše bylo špatné. Neříkám však, že se najed-
nou vše změnilo. Cítila jsem se stále tak, že 
nemám žádnou hodnotu. Že když mě ani 
vlastní matka nechtěla, tak nikdo jiný mě 
chtít nebude. Musela jsem si uvědomit, kým 
jsem v Kristu. To vše se ale nestalo jakoby 
lusknutím prstu. Je to každodenní boj. 

Každodenní boj s představou sebe samé 
jako tlusté holky, která potřebuje nejíst, 
aby zhubla. Každodenní boj s pocity méně-
cennosti a nehodnoty. Když si čtu Nový 
zákon, příběhy o Ježíši, o tom, jak chodil 
po této zemi, tak mohu vidět, že On necho-
dil s bohatými super lidmi, a když, tak aby 
jim dal lekci, aby jim ukázal, jak špatně žijí, 
nebo aby je napomenul. On chodil s těmi, 
kteří byli zlomeni, kteří byli zraněni, s těmi, 

kteří neměli žádnou naději. Ježíš nepřišel 
na tento svět, aby spasil a zachránil per-
fektní lidi. Takoví nepotřebují záchranu. 
Ale přišel na svět, aby zachránil zlomené, 
hříšné neperfektní lidi jako jsem já. A v tom 
je moje naděje pro budoucnost. 

Kristina Štěpánovská

Dobrý den, děkujeme všem zúčastněným na pořadu Interval s Pavlem Helanem. 
Velmi jste nás potěšili, rozesmáli. I naši babičku ( * 1929), která je z Hané. Moc hezké 
a výborné, že to mohlo projít přes TWR. Přidáváme se k potlesku přítomných na kon-
certu pro R7. Pavel a babička J

Milí přátelé, srdečně vás zdravím a chci moc poděkovat za pořad Fortepiano Nést 
svůj kříž s Michalem Beranem. Je spousta pořadů, za které jsem moc vděčná. „Bohu-
žel“ bych musela psát téměř každý den, abych na nikoho nezapomněla. Vybírání 
pořadů z archivu je velmi těžké, protože všechny příspěvky jsou vynikající a pod-
nětné. Včera jsem byla moc ráda, že na mé MP3 byl právě výše zmíněný pořad. Bylo 
to povzbuzení v pravou chvíli, přesně to jsem potřebovala slyšet, abych zase mohla 
jít dál. Přestože se už dlouho chystám vám napsat, teď už se to nedalo odložit. Chci 
poděkovat za Rozmarýny, zvláště ty s Milenou Mikulkovou. Jsem moc ráda, že je 
opět po pár letech hostem. Její knihu jsem přečetla s velkou chutí. Věřím, že spousta 
maminek je nadšená praktičností rad. Moc ráda poslouchám Kliku, i když je určena 
jiné věkové kategorii. Má šťávu a tu právě my starší potřebujeme. Trochu předčasně 
si sedám do Houpacího křesla, protože i tam vždy najdu něco pro sebe. Těším se 
vždy na Kudy kam a na obrazy Petra Janouška, kterými rozehrává biblické pří-
běhy. Moc si užívám skutečnosti, že čeština je ve vašem vysílání v úctě. Lucie Endli-
cherová je jednou z vás všech, kteří nejenže jdete na hlubinu duše, ale ještě nás po ní 
hladíte. Potěšilo mě, když jsem si Luciino jméno přečetla v tiráži knihy zakoupené 
dcerám. Byla to pro mě záruka čtenářského zážitku. Trochu mi chyběla Tichá pošta, 
ale Lída Hojková naštěstí zůstala a její pořady ráda poslouchám. Je těžké pochválit 
jen někoho, protože spravedlivé by bylo vyjmenovat úplně všechny. Všem vám přeji 
Boží požehnání při tvorbě pořadů pro nás. Marie

Svědectví
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Asi nikoho nepřekvapíme tím, že pilně 
„vyšíváme“ na adventním a zvláště vánoč-
ním a novoročním vysílání. Ale možná 
vás překvapí datum první vánoční porady 
– stalo se tak na začátku ledna J, kdy jsme 
hodnotili minulé svátky a v hrubých obry-
sech načrtli to letošní vysílání na přelomu 
roku. A také jsme vybrali zastřešující téma; 
letos zní – Do Betléma! 

Opět zařadíme celou řadu speciálních tema-
tických pořadů – a začneme už na konci 
listopadu. To se rozjede série Tematických 
sobot, které budou znít každou sobotu 
od 9:15 do 11:00. Letos vás chceme pozvat 
do domácností našich redaktorů a vysledo-
vat jejich zvyky a speciality, které se u nich 
s tímto obdobím pojí. Začneme tedy 26. 11. 
u manželů Hodecových, 3. 12. s mikrofonem 
navštívíme Zuzku a Pavla Kohlovy, 10. 12. nás 

pohostí Lucie Endlicherová, 17. 12. manželé 
Malinovi a v sobotu 24. 12 navštívíme domác-
nost rodiny našeho ředitele Luďka Brdečko. 
31. prosince pak v Tematické sobotě nabíd-
neme ohlédnutí za rokem 2016 v Rádiu 7. 

Součástí adventu je u nás už mnoho let 
rozhlasový Adventní kalendář, který 
letos připravil Bronislav Matulík, kazatel 
Církve bratrské z Prahy – každý den si tak 
můžete poslechnout buď ve vysílání anebo 
i z našeho webu nové adventní zamyšlení 
pro potěchu i zamyšlení.

Štědrý den i Silvestr letos připadají 
na sobotu, a tak vás v obou dnech zveme 
k poslechu pořadu Na sobotní frekvenci 
Proglasu; 24. 12. bude jeho hostem Kris-
týna Exnerová, která bude vyprávět o své 
cestě od Krista ke Kristu, protože prožila 

Do Betléma!

Jedna z horkých letních (a přece vánočních) porad nad pohárkem zmrzliny J.

Milý Petře, chtěla bych Ti poděkovat za pořad Klika. I když mám 37 let a šest dětí, je 
pro mě velice inspirující a moc ráda ho poslouchám. Vážím si Tvé otevřenosti, upřím-
nosti a mám radost z práce, kterou děláš pro mládež. S pozdravem Eva

Do Betléma

sedm let v aktivní vzpouře proti všemu 
křesťanskému. 31. prosince pak bude hos-
tem tohoto programu Dave Patty, s nímž 
si Kateřina Hodecová bude povídat o věč-
nosti a nesmrtelnosti.

Své místo budou mít ve svátečním pro-
gramu pohádky pro malé (a některé velké 
J), hudba vážná i nevážná, zato vždycky 
krásná. Nabídneme rozhovory s Bohu-
slavem Wojnarem, Helenou Včelákovou, 
Jiřím Ungerem nebo Pavlem Hoškem nebo 
Romanem Touškem, čtení z knihy Věry 
a Pavla Javornických Rezonanční příběhy, 

s mikrofonem navštívíme křesťany, kteří 
někdy tráví Vánoce za volantem auto-
busu, v policejní nebo hasičské služebně, 
případně jsou v pohotovosti zdravotní 
záchranné služby.

Podrobný rozpis vánočního programu 
české redakce Rádia 7 najdete od začátku 
prosince na našem webu a také v někte-
rých církevních časopisech, případně vám 
je na vyžádání zašleme v elektronické 
podobě. A jako bonus máte jejich stručný 
výpis i v tomto časopise.

Kateřina Hodecová

Dnes jsem dopoledne poslouchala TWR. Chci reagovat na dvě věci. 1. Postřeh 
– podbarvení kalendária kytarou – to nebyla vhodná volba. Byly to dva jasné zvuky, 
které se navzájem rušily. 2. Pořad Světem Bible – jsem moc ráda, že tento pořad je. 
Může jít klidně stále dokola. Je to základ. Ještě se mi nepodařilo vyslechnout všechny 
díly. A jedna prosba – mohli byste mi poslat pořad Zrcadlo „Kdo“, a to v písemné 
formě všechny čtyři díly? Nebo aspoň třetí? Vytanula mi při dnešním poslechu 
na mysli jedna žena, které bych to ráda předala. Ona byla před časem hodně 
nemocná. Šla jsem ji pak navštívit a řekla jsem jí o Ježíši. Ona z té zprávy byla velmi 
nadšená a moc si přeje, abych ji navštěvovala. Hrozně se jí ulevilo! V létě jsem ale 
měla náročné období, tak jsem se k ní nedostala. Minulý týden jsme si volaly a ona 
říkala, že se od té doby modlí k Ježíši a díky Němu že ty své nelehké situace lépe 
zvládá. Haleluja. Děkuji. S přáním Božího pokoje a požehnání Jana 

Do Betléma

Vážení a milí v redakci TWR. Velmi ráda naslouchám vašim pořadům. Obzvláště 
se těším vždy na Stopy v pondělí ráno. Dnes byla po pořadu výzva, že můžeme 
též poslat svůj příspěvek z našeho života. Momentálně necítím potřebu sdílet se 
přes rádio, ale ráda vám posílám v příloze písemnou formou něco o sobě a hlavně 
vlastně o Pánu Bohu, který se ujímá i takového člověka, který se cítí jako vyho-
zené smetí. Takto jsem se skutečně v době svého onemocnění cítila... a nyní ráda 
občas zavzpomínám, z jak hluboké jámy nás umí Pán Bůh svojí láskou v Pánu 
Ježíši zjevenou vytáhnout. Přeji vám hojnost všeho dobrého shůry. Blahoslava
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Doba přípravy 
na Vánoce se 
nazývá „advent“. 
Toto označení 
pochází z latin-
ského slova 
„adventus“, což 
znamená příchod. 
A ne ledajaký pří-
chod. Advent je 
o příchodu a při-
cházení Boha 
do našeho světa. 

Cože? Copak to jde? Jestliže je Bůh stvořite-
lem vesmíru – a vesmír je nepředstavitelně 
obrovský, jak by Bůh mohl přijít na svět?

Zrníčko prachu
Jak je vlastně velký vesmír? No vesmír je 
možná hned na začátek moc velké sousto. 
Tak galaxie. Jak velká je galaxie? Nepřed-
stavitelně. Abychom si to dokázali před-
stavit aspoň trochu, všechno to výrazně 
zmenšíme: Pokud by Země měřila pouhou 
desetinu milimetru, Slunce by bylo kulička 
o průměru jednoho centimetru a Země by 
kolem něj obíhala ve vzdálenosti jednoho 
metru a Pluto, nejvzdálenější od Slunce, by 
obíhalo ve vzdálenosti 50 metrů. Při tomto 
zmenšení by průměr galaxie činil 10 mili-
onů kilometrů.

Naše galaxie je ovšem jen součástí mnoha 
dalších miliard galaxií v našem vesmíru. Tak 
to je pořád ještě příliš veliké. Zmenšeme si 
nyní naši galaxii se stovkou miliard hvězd 
milionkrát – na disk o průměru 10 km. Hra-
nice našeho vesmíru by pak byly ve vzdá-
lenosti 1 milion kilometrů od nás. V jed-
nom rameni galaktického disku o průměru 
10 km by se pohybovalo smítko o velikosti 
jedné desetiny milimetru – naše sluneční 

soustava. Kdybychom toto smítko zvět-
šili na průměr asi 100 metrů, měli bychom 
šanci někde poblíž jeho středu objevit další 
tělísko o jedné desetině milimetru, naši pla-
netu. Na jejím povrchu bychom s použitím 
mikroskopu se zvětšením 100 000 000x 
zpozorovali útvar velikosti makového 
zrnka, a teprve to by byl člověk.

Jestli je takhle nepředstavitelně velký ves-
mír, oč nepředstavitelněji velký je Ten, kdo 
vesmír stvořil, kdo existoval dříve než čas 
a který je proto v Bibli nazýván Starobylý 
nebo též Starý dnů!

Přesto Bůh na svět přišel a právě během 
adventu si to obzvlášť uvědomujeme. 
Advent nám připomíná, že když se čas 
naplnil, tento Starý dnů dovolil, aby se Jeho 
jediný Syn ponížil, pokořil a zmenšil, aby se 
vešel na to zrníčko prachu, jakým je v porov-
nání s vesmírem, který stvořil, naše planeta. 

Apoštol Pavel to vyjádřil takto: Způsobem 
bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti 
nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe 
způsob služebníka, stal se jedním z lidí. 
A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti 
podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Proč to udělal? Jak Ho to mohlo napad-
nout? Bible poskytuje vysvětlení o pěti 
slovech: Neboť Bůh tak miloval svět… Ježíš 
se narodil jako bezbranné děťátko v jeslič-
kách, protože na tom zrníčku prachu jsme 
byli my – ty a já, a všichni další lidé – kteří 
jsme Mu stáli za to, aby nám zjevil své srdce 
a my jsme mohli nade vší pochybnost uvě-
řit, že nás doopravdy miluje!

Jen u všech těch koled, které uslyšíme, 
nezapomeňme, jak velký je ve skutečnosti 
ten, kdo přišel. Že to není Ježíšek panáček, 
ale Alfa i Omega, ten Všemohoucí. A až při-
jde znovu, přijde jako vítěz a dobyvatel, Pán 

Příchod a přicházení aneb Uslyšíte v adventu pánů a Král králů, který se vrátil pro to, co 
Mu právem patří a Jeho příchod bude zavr-
šením dějin spásy. 

Přicházení
Takže advent je o Ježíšově prvním příchodu, 
který si připomínáme a o Jeho zaslíbeném 
druhém příchodu, na který se připravu-
jeme. Zároveň je ale advent také o Božím 
přicházení na svět v mezidobí mezi těmito 
dvěma příchody. 

Toto Jeho přicházení vidíme např. v Ježí-
šově příběhu o neplodném fíkovníku:

„Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel 
si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl 
vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce 
z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! 
Proč má kazit i tu zem?‘ On mu odpověděl: 
‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej oko-
pám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; 
jestliže ne, dáš jej porazit‘.“ (Lk 13,6-9)

Vidíte? To není triumfální Kristův pří-
chod, který završí dějiny, kdy se Ježíš vrátí 

ve svém majestátu. Jde o přicházení vinaře, 
který čeká ovoce, a když je nenachází, dává 
čas a naději, ale zároveň přichází znovu 
a znovu a dělá všechno pro to, aby se fíkov-
ník skutečně stal tím, čím má být – plod-
ným stromem, který ponese spoustu chut-
ného ovoce… 

A tak pro nás advent může a má být 
i o tomto neustálém přicházení Boha, který 
– jak čteme v proroku Izajáši – se ptá: Když 
jsem přicházel, proč tu nikdo nebyl? Volal 
jsem, a nikdo se neozýval (Iz 50,2). Kéž si 
v tomto období obzvlášť uvědomíme, že 
Ježíš nepřijde až jednou, ale přichází už teď 
– mnoha různými způsoby. 

Toto Jeho přicházení v mezidobí může 
být kolikrát tak tiché, že pokud je nebu-
deme očekávat a aktivně vyhlížet, nemu-
seli bychom je v hluku a shonu příprav 
na Vánoce vůbec zaregistrovat. A to by byla 
velká škoda.

Karel Řežábek

Milé Rádio 7, reaguji na vaši výzvu k vyjádření se k programům. Velice ráda bych 
vám všem poděkovala za vysílání snad všech pořadů. Obzvláště za pořad Světem 
Bible. Jsem sama se třemi dětmi ve věku 10–11 let a pořady, zejména večerní, jsme 
si všichni oblíbili. Děcka především proto, že bez nich prakticky neusnou J. Já zase 
poslouchám pořady nejvíce dopoledne, jelikož mám více klidu a času se na ně sou-
středit při domácích povinnostech. Tradicí je u nás i nedělní bohoslužba a dětské 
vysílání Kormidla. Jen nás mrzí, že jej nelze stáhnout z vašeho archivu. Velmi děku-
jeme za vaši společnou a obětavou práci a přejeme nadále Boží moudrost a lásku 
k lidem, kterou skrze rádio šíříte. Díky za vaše pohledy, sondy, otázky i odpovědi 
kolem světa víry! S přátelským pozdravem Andrea 

Bohu díky za dopolední čtvrthodinky TWR – pomáhají mi, hlavně ta úterní s panem 
Petrem Húštěm. Prosím ho o modlitbu za dobré rozhodnutí i nalezení Boží vůle 
a hlavní životní úkoly. Přeji dobré možnosti i naději, Vendula 

Příchod a přicházení aneb Uslyšíte v adventu Příchod a přicházení aneb Uslyšíte v adventu
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Slyšet … i vidět 
Také v roce 2016 zvedalo Rádio 7 kotvy 
a ze studií a kanceláří vyrazilo za vámi. 
Za pozvání a srdečně přijetí děkujeme 
křesťanským sborům v Křídlech, ve Žďáru 
nad Sázavou, ve Vysokém Mýtě, v České 
Třebové, ve Zlíně, v Kutné Hoře a ve Slavo-
nicích a Dačicích. V týdnu, ve kterém vzniká 
toto vydání Antény, se chystáme na nedělní 
výpravu do Bučovic a do Ivanovic na Hané. 

Odpověď na otázku, proč tyto „spanilé 
jízdy“ podnikáme, je jasná: Jsme vám rádi 
nablízku. Ale to vlastně není přesné. Skrze 
rádiové vysílání nás zvete do svých praco-
ven, obývacích pokojů, kuchyní, dokonce 
ložnic. Takže nablízku jsme… 

Prezentace V čem je tedy rozdíl? Proč nás prezen-
tace pořád baví? Protože se vám můžeme 
podívat do očí… protože vám můžeme 
podat ruku… protože spolu vypijeme šálek 
kávy… protože se spolu můžeme smát… 
anebo plakat… modlit se…

Apoštol Pavel o něčem podobném napsal 
římským křesťanům: Toužím vás spatřit, 
abych se s vámi sdílel o některý duchovní 
dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu 
navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou 
(Ř 1,11–12).

I my chceme svými návštěvami posloužit, 
skutečně se sdílet o dary a tím posílit Boží 
království. Kromě samotné prezentace naší 
práce často přivážíme kázání z Božího slova, 
oblíbené jsou semináře základů mluveného 
projevu nebo praktický workshop, který 
osvěží lehce pozapomenutou disciplínu 
křesťanského života – vydávání osobního 
svědectví. Rádi také dáme příležitost vám, 
abyste svůj příběh víry namluvili na mikro-
fon a poslali éterem dalším. Zkrátka a dobře 
– Rádio 7 můžete každodenně slyšet, 
a pokud budete chtít, můžete i leccos z něj 

vidět a zakusit na vlastní kůži. Sledujte naše 
webové stránky nebo Facebook radio7cz 
– a když objevíte, že se chystáme někam 
do vašeho okolí, přijeďte za námi. Budeme 
se moc těšit! 

Lída Hojková
Rozhovory s lidmi jsou pro nás na prezentacích často vzpruhou a motivací; a často si odvážíme i dobré rady 
a nápady, jak svou práci zlepšit.

Velmi rádi sdílíme i příběhy, které se s naším vysíláním 
pojí, protože teprve v tomto okamžiku jasně vidíme, že 
si Bůh celé práce skutečně používá.

Jsme velmi vděční, když na těchto návštěvách sborů najdeme ochotné lidi, kteří natočí svůj příběh o cestě k Bohu 
a/nebo životě s Ním.

Hostícímu společenství nabízíme i službu kázáním, 
případně semináře rétoriky. 

Prezentace
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Bible je nejen zdrojem poznání, ale i průvodcem a světlem na naší cestě. Možná ji máte 
přečtenou celou (a někteří i mnohokrát), přesto je stále co objevovat a zkoumat. Chcete-li, 
udělejte si malý test svých znalostí; výsledky najdete na jiném místě Antény J. 
Připravil Pavel Kohl.

1) Jak dlouho trvaly následující události: průzkum zaslíbené země, Goliášovo vyhrožování 
či déšť při potopě?
a. týden
b. 21 dní
c. 40 dní
d. 60 dní

2) Kolik kapitol má kniha starozákonní kniha Rút? 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 

3) S kým pokračoval apoštol Pavel na své třetí misijní cestě z Antiochie (přes Sýrii, Kilikii 
až do Lystry)? 
a. Barnabáš
b. Silas
c. Jan Marek
d. Timoteus

4) U kterého města utrpěl Jozue velkou porážku?
a. Aj
b. Galgala
c. Hebron
d. Jericho

5) O kterém přírodním úkazu nečteme v Bibli?
a. duha
b. zemětřesení
c. kroupy
d. polární záře

6) Kolik je dohromady knih Starého a Nového zákona?
a. 54
b. 66
c. 73
d. 77

Biblický test 7) Který izraelský/judský král vládl nejdéle ze všech?
a. David
b. Šalamoun
c. Chizkijáš
d. Menaše 

8) Timoteovi rodiče byli:
a. oba židovského původu
b. otec Žid a matka Řekyně
c. otec Řek a matka Židovka
d. oba řeckého původu

9) Které církvi není adresován žádný novozákonní list nebo zpráva?
a. církvi v Beroi
b. církvi v Efezu
c. církvi ve Filadelfii
d. církvi v Galacii

10)  Kolik veršů má nejkratší žalm? (Který to je?)
a. 2
b. 3
c. 4
d. 7

11) Čemu se věnuje 11. kapitola listu Židům?
a. spasení
b. milosti
c. lásce
d. víře

12)  Izraelský král David měl:
a. šest starších bratrů
b. jedenáct starších bratrů a jednu sestru
c. sedm starších bratrů
d. šest starších a jednoho mladšího bratra

13)  Soudce Gedeon patřil do kmene:
a. Isachar
b. Juda
c. Dan
d. Manasses

 

Biblický test Biblický test



Trans World Radio
 je mezinárodní křesťanská rozhlasová misie.

TWR přináší evangelium, což je dobrá zpráva o věčném životě s Bohem
a současně zpráva o věčném posmrtném trápení v případě odmítnutí evangelia.

V evangeliu je zjevena možnost osobního vztahu s Bohem a odpuštění hříchů  
skrze Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

Pro naplnění tohoto záměru byla samotným Pánem Ježíšem vybrána církev, 
 jejíž hlavou je On sám a kterou tvoří jednotlivci, kteří se stali křesťany přijetím milosti  

a odpuštění hříchů vírou v Pána Ježíše Krista.
Trans World Radio je nástrojem církve Kristovy a česká redakce TWR je partnerem 

stejnojmenné celosvětové organizace.
V České republice máme pracoviště v Brně; připravujeme rozhlasový program pro stanici 

Rádio 7, kterou spoluvlastníme s naším slovenským partnerem.  
Tato stanice vysílá 24 hodin denně prostřednictvím satelitu, internetu a kabelových 

rozvodů. Česká redakce odpovídá za českou část programu. Upravené vysílání Rádia 7 
na slovenských VKV vysílačích a vynechání českého vysílání  

je věcí slovenské redakce (TWR-Media). 
Připravujeme také programy pro Radio Proglas.

ä

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

ä

Trans World Radio (TWR-CZ) se sídlem v Brně. 
IČO: 15526372

Registrované jako spolek u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 314.

ä

Název společnosti: Trans World Radio
Název stanice: Rádio 7

Založeno v ČR: 1990
Vysílání v českém jazyce: od roku 1970

Financování: dobrovolné dary (hospodaření zveřejňováno v dubnu každého roku)

ä

Kontakty do redakce:  Trans World Radio, P. O. Box 96, 656 96 Brno
   twr@twr.cz nebo radio7@radio7cz
   www.twr.cz, www.radio7.cz
   tel. do redakce: 544 233 771
Kontakty do živého vysílání: 515 535 485, SMS 608 566 773, studio@radio7.cz

Výsledek testu: 1c, 2c, 3b, 4a, 5d, 6b, 7d, 8c, 9a, 10a (Žalm 117), 11d, 12c, 13d


