
1

Prázdný hrob

… dožili jsme se dalších Velikonoc. Kolikáté Velikonoce už to jsou v našem 
životě s Pánem Ježíšem Kristem? Jsou něčím nové? Jiné? Mnozí jsme možná 
delší dobu věřící, mnozí jsme vychovaní od dětství s Biblí v ruce, známe bib-
lické příběhy. Žijeme v nějakých „jakž takž“ fungujících komunitách věřících. 
Žijeme, čas běží a prožili jsme další velikonoční neděli. Neděli vzkříšení. Ježíš 
žije – znělo z mnoha kůrů! Jaká radost! Máme Ho po ruce, víme a známe. 
Vlastně už mnoho let neznáme stav „bezbožnosti“ (jinými slovy „jasně, že 
v Boha věříme“, ani na minutu nepochybujeme o své víře v Boha). A pokud 
něco málo známe z té druhé strany – ze strany pochybností – tak jen chvíle, 
kdy se nám Bůh jeví snad jako hluchý, němý, pomalý, nevšímavý… litujeme, 
naříkáme, voláme, ale pořád víme! Víme, protože jsme si Ho zaškatulkovali, 
zařadili do života, patří k nám. Otázkou jen je, vedle čeho a s čím je zaška-
tulkovaný. Nic ale nenaznačuje, že bychom Boha neznali, nebo s Bohem 
nežili. Naopak.
Tady tento dlouhý křesťanský „běh“ (zvláště v prostředí nabitém křesťanstvím – 
jako je církev, misie, sbor atd.) přináší do života jednotlivce spoustu zkušenos-
tí a zážitků. Především zkušeností druhých, zážitků druhých. Sdílení na sku-
pinkách a u kafe s dalšími věřícími, společně prožívaný čas k tomu inspirují. 
Jsou to situace a zkušenosti naše i druhých, které najednou formují náš 
život a stáváme se „mistry řemesla“. Cítíme se povolaní učit, radit, psát články, 
psát knihy, přednášet, sdílet a povzbuzovat zkušenostmi, už víme, jak Bůh 
vede a jak Bůh jedná, a co si ze které situace vzít dobrého, čeho se vyvarovat.
Mluvím o tom proto, že právě toto „klima“ výborně prospívá bonsajím. Stro-
mečky jsou to krásné, žádané, ale moc nerostou, jsou to zákrsky. Jsou a jsou 
dlouho, jejich bytí stačí udržovat pár kapkami vody. Bonsaj potřebuje mini-
mum živin, plochý a mělký květináček. V žádném případě nesmí pořádně 
zakořenit.
Proč ukazuji na bonsaje? Protože myslím na duchovní bonsaje. Protože čím 
dál méně potřebujeme biblické vzdělávání, čím dál méně potřebujeme číst 
Bibli, čím dále méně potřebujeme společně nad Biblí uvažovat. A když to 
nepotřebujeme, tak to ani nehledáme. Bibli přece známe dost a kdybychom 
ji tak moc, jak moc ji známe, dokázali praktikovat, žít více vírou, říkáme ra-
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Chcel by som vás do rádia pozdraviť 
a poďakovať Romanovi a jeho man-
želke za krásne svedectvo a ich služ-
bu závislým. Je to v  súčasnej dobe 
veľmi potrebná služba, lebo veľmi 
veľké percento mladých, a dokonca 
aj maloletých, je závislých už aj 
na  tvrdých drogách, ktoré sú dnes 
príliš ľahko dostupné. Je hrozné pri-
zerať sa, ako to ničí mladé životy. 
Chcel by som im popriať Božie po-
žehnanie a  mnohých ľudí, ktorí aj 
vďaka ich práci prestanú s  drogami 
a  alkoholom a  navrátia sa k  Pánu 
Bohu. Lebo Pán Boh má pre nás pri-
pravené niečo oveľa oveľa lepšie ako 
ten „rádobyživot“ v  závislostiach 
a vzbure proti Nemu. Sám som prežil 
niečo podobné ako Roman, azda až 
na  tie ihly a  liečebne... Chlast, dro-
gy... Ale potom, raz jedného dňa, Pán 
Boh urobil úplne nečakane a  neza- 
slúžene zázrak, ktorý sa ani nedá 
opísať. Roman ten okamih opísal 
vcelku výstižne – niečo bolo inak 
a závislosť bola preč. Je úžasné a ne-
napodobiteľné ako Pán Boh s  nami 
koná. Odvtedy ma už Pán previedol 
naozaj cez kus života a rôzne skúse-
nosti. Ďakujem za  všetky vaše relá-
cie, sú veľkým povzbudením.  Váš 
poslucháč Peter zo Slovenska   Do- 
brý večer, dlouhé roky bylo mým 
snem, aby můj manžel přestal pít al-
kohol, aby měl stálou práci, aby-
chom neměli dluhy a  nemuseli se 
bát dalších upomínek a exekucí, aby 
manžel miloval mě a naše děti a pře-
devším, aby pozval Pána Ježíše 
do  svého života a  začal chodit spo-
lečně se mnou a  s  dětmi do  církve. 
Mnoho let jsem bojovala ve  víře 
na  modlitbách a  Pán Ježíš mi tento 
sen vyplnil. Dokonce, jak je napsáno 

ději! Vzdáváme se další stravy, protože 
nestačíme trávit. Raději méně Bible a více 
praxe. A kruh plytkosti se uzavírá. 
Ale přece šťastně a krásně žijeme. Biblic-
ké hodiny nám nic nedávají, jsou aktuál-
ně důležitější věci, teorie Bible nás unavu-
je, život je přece praktický!
Jak to souvisí s Velikonoční nedělí? Prv-
ního dne po sobotě, za časného 
jitra, přišly k hrobu s vonnými 
mastmi, které připravily. Nalezly 
však kámen od hrobu odvalený. 
Vešly dovnitř, ale … Ježíše nena-
šly. A jak nad tím byly bezradné, 
stanuli u nich dva muži v zářícím 
rouchu. Zachvátil je strach a sklo-
nily se tváří k zemi. Ale oni jim 
řekli: „Proč hledáte živého mezi 
mrtvými? ... Vzpomeňte si, jak 
vám řekl …“ Tu se rozpomenuly 
na jeho slova. (Lk 24,1-8)
Prázdný hrob. Ženy, které s Ježíšem často 
chodily, zvykly si na Něho a už všechno 
věděly... slyšely to přece (vzpomněly si 
na to – až potom). Silné zážitky upoutá-
vají mysl i srdce, silné prožitky mají logic-
kou reakci a reakce na prožitek: Jdeme 
k hrobu. Už víme, jak to bylo dál.
Chci říct, že žít ze zkušeností je jen dopl-
něk. Nesytit se základní potravinou – chle-
bem, Božím slovem, znamená přežívat, 
časem zakrnět, nezapouštět kořeny, nerůst 
– a pak přijde nečekaná nadílka sněhu.
Už jsme čekali jaro a místo toho kala-
mita. Tak přichází ty chvíle, kdy se nám 
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zdá, že Bůh se jeví jako hluchý, němý, po-
malý, nevšímavý… ale to proto, že jsme 
si Ho ze zkušenosti a situační logiky za- 
škatulkovali „do hrobu“. A tam Ho jdeme 
hledat. A On tam není! Ne vždy u toho 
hrobu bude čekat anděl s cedulí, kam jít 
Pána Ježíše hledat. Ježíš žije a chce na-
plnit naše srdce, protože hrob lidské logi-
ky, zkušeností a prožitků vyprázdnil. On 
je Slovo – máš ho na stolku. Otvírej, jez 
a tvá víra zakoření. 

Aleš Bartošek

Ahoj holky a kluci!

Speciálně pro vás připravuje Rádio 7 po-
řad Kormidlo. Proč Kormidlo? Protože 
je to program pro všechny, kdo v životě 
hledají a chtějí udržovat správný směr. 
Tak jako každá loď musí mít kormidlo, 
aby se dala řídit, tak i my v životě po-
třebujeme něco spolehlivého, co by nám 
pomohlo v rozhodování mezi dobrým 
a zlým. Tím kormidlem jsou dobré Boží 
rady a doporučení. Ale i kormidlo bez 

v Božím slově, mi dal ještě mnohem 
víc – co převyšovalo moje představy 
a chápání. Dnes je můj manžel zod-
povědný člověk, který mě a naše děti 
miluje, především miluje Pána Boha, 
stal se starším sboru a  je vedoucím 
chval v naší církvi, má úžasnou práci 
a  naše rodina je již bez dluhů. Pán 
Bůh je dobrý. Věrka z  jižních Čech 

 Aj napriek tomu, že pred každou 
Listárňou počúvame, že do  nej ne-
môžeme písať, či telefonovať, ja tak 
predsa len robím. Veľmi vám chcem 
poďakovať za vysielanie tejto relácie. 
Vaším prístupom viete ľudí „vypro-
vokovať“ k reakcii na vysielané relá-
cie, dodávate im reálne odvahu  
komunikovať s  „niekým z  rádia“ 
(niektorí ľudia z toho môžu mať oba-
vy). Podľa rôznorodosti otázok a re-
akcií vidno, že máte široký okruh pria- 
znivcov a nie len to, ale vaše poslanie 
činiť učeníkov z nás, Čechov a Slová-
kov, má aj svoje ovocie. A to je úžas-
né! Podľa Listárne viete aj vy aj my 
poslucháči, že ste ŽIVÉ RÁDIO. Tiež 
oceňujem, že sa neobávate prečítať 
aj kritické reakcie a  nechávate nás, 
vašich poslucháčov, aby sme si sami 
urobili na danú kritiku názor. Prajem 
Rádiu 7 veľa dalších poslucháčov, nie 
len priaznivcov dobrej hudby a slova 
ako filozofického smeru, ale takých, 

1. HROCH....................................................................................................14:22
2. OPICE.......................................................................................................12:33
3. KROKODÝL.............................................................................................12:53
4. PŠTROS....................................................................................................12:18
5. SLON .......................................................................................................14:40 

Celkový čas: ...........................................................1:06:46

Poděkování patří všem, kteří sháněli a přidávali potřebné ingredience, míchali, pekli a servírovali: kolegům 
Lídě Hojkové a Vlastimilu Kolegarovi za chuť ujmout se svých hereckých rolí, členkám křesťanského maňás-
kového divadla DEN (Marcelce Dürrové, Petře Drbalové a Zuzce Zemanové), které věnovaly svůj volný čas 
a energii na vznik těchto relací, Danielu Zemanovi za ochotu a vynalézavost při realizaci všemožných zvu-
ků, Miroslavu Kubíčkovi za navšední a osobitý výtvarný návrh a Štěpánu Exnerovi za celkové grafické zpra-
cování. A samozřejmě a především našemu Vrchnímu Šéfkuchaři - Pánu Bohu - za požehnání a inspiraci. 
Bez Něj by to nebylo k jídlu.  

Recepty: Petra Drbalová, Petra Eliášová, 
Zuzana Zemanová
Pekařský tým:
Cestovatel Kryštof: Vlastimil Kolegar 
Papoušek Žakelína: Petra Eliášová
Hroch, slon, lovec: Daniel Zeman
Krokodýl: Petra Drbalová
Pštros: Marcela Dürrová
Opice: Lída Hojková

Zdobení : Miroslav Kubíček
Poleva: Štěpán Exner

Vedoucí pekárny: Petra Eliášová a Daniel Zeman 
Hudba: Petra Eliášová, Jiří Eliáš, 
Klára a Karel Eliášovi, Daniel Zeman

Vyrobilo TWR-CZ pro dětský pořad Kormidlo vysílaný na 
Rádiu 7 v roce 2011/2012.

V této edici dříve vyšlo také: CD Piškotky - ZVÍŘATA, 
CD Piškotky - STROMY a CD Piškotky - PŘÍSLOVÍ.
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Tyto Piškotky byly upečeny spolu s dalšími  lahodnými kousky. Vaše uši mohou ochutnat také
 CD Piškotky – ROSTLINY a CD Piškotky - ŘEMESLA.

 Objednávejte na twr@twr.cz  nebo volejte 544 233 771.

1. RYBÁŘ......................................................................................................13:16
2. VOŇAVKÁŘ.............................................................................................13:04
3. HRNČÍŘ....................................................................................................12:39
4. ŠPERKAŘ.................................................................................................14:16
5.   TESAŘ.......................................................................................................13:27

 Celkový čas:...........................................................1:06:42

Poděkování patří všem, kteří sháněli a přidávali potřebné ingredience, míchali, pekli a servírovali: kolegům 
Jitce Hovořákové a Vlastimilu Kolegarovi za chuť ujmout se svých hereckých rolí, členkám křesťanského 
maňáskového divadla DEN (Petře Drbalové a Zuzce Zemanové), které věnovaly svůj volný čas a energii na 
vznik těchto relací, Danielu Zemanovi za ochotu a vynalézavost při realizaci všemožných zvuků, Mirosla-
vu Kubíčkovi za navšední a osobitý výtvarný návrh a Štěpánu Exnerovi za celkové grafické zpracování. A 
samozřejmě a především našemu Vrchnímu Šéfkuchaři - Pánu Bohu - za požehnání a inspiraci. Bez Něj by 
to nebylo k jídlu.
                               

Recepty: Petra Drbalová, Petra Eliášová, Zuzana Zemanová
Pekařský tým:
Prodavač ryb, voňavkář, tesař, hrnčíř: Vlastimil Kolegar 
Rybář, obchodník s drahokamy, tesařský pomocník, prorok 
Jeremiáš: Daniel Zeman
Buf, velbloudice Lajla: Petra Drbalová
Myška, Marie: Petra Eliášová
Boží hlas: Jitka Hovořáková

Zdobení : Miroslav Kubíček
Poleva: Štěpán Exner

Vedoucí pekárny: Petra Eliášová a Daniel Zeman 
Hudba: Petra Eliášová, Jiří Eliáš, 
Klára a Karel Eliášovi, Daniel Zeman

Vyrobilo TWR-CZ pro dětský pořad Kormidlo vysílaný na 
Rádiu 7 v roce 2012. 

V této edici dříve vyšlo také: CD Piškotky - ZVÍŘATA, 
CD Piškotky - STROMY a CD Piškotky - PŘÍSLOVÍ.
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Tyto Piškotky byly upečeny spolu s dalšími  lahodnými kousky. Vaše uši mohou ochutnat také
 CD Piškotky – DŽUNGLE a CD Piškotky - ROSTLINY.

 Objednávejte na twr@twr.cz  nebo volejte 544 233 771.

1. TULIPÁN..................................................................................................13:35                        
2. BODLÁK..................................................................................................15:46
3. BLATOUCH.............................................................................................12:47
4. CHRPA......................................................................................................11:40
5. SLUNEČNICE..........................................................................................10:43  

Celkový   čas: ...........................................1:04:30

Poděkování patří všem, kteří sháněli a přidávali potřebné ingredience, míchali, pekli a servírovali: kolegyni 
Lucii Endlicherové za chuť přijmout roli Ještěrky, členkám křesťanského maňáskového divadla DEN 
(Marcelce Dürrové, Hance Horákové a Zuzce Zemanové), které věnovaly svůj volný čas a energii na vznik 
těchto relací, Danielu Zemanovi za ochotu a vynalézavost při realizaci všemožných zvuků, Miroslavu Ku-
bíčkovi za navšední a osobitý výtvarný návrh a Štěpánu Exnerovi za celkové grafické zpracování. 
A samozřejmě a především našemu Vrchnímu Šéfkuchaři - Pánu Bohu - za požehnání a inspiraci. Bez Něj 
by to nebylo k jídlu.
                               

Recepty: Zuzana Zemanová

Pekařský tým:
Marcelína: Marcela Dürrová
Ještěrka: Lucie Endlicherová
Včelka: Hana Horáková

Zdobení : Miroslav Kubíček
Poleva: Štěpán Exner

Vedoucí pekárny: Petra Eliášová a Daniel Zeman 
Hudba: Petra Eliášová, Zuzana Zemanová, Daniel Zeman

Vyrobilo TWR-CZ pro dětský pořad Kormidlo vysílaný na 
Rádiu 7 v roce 2009

V této edici dřív vyšlo také: CD Piškotky - ZVÍŘATA, 
CD Piškotky - STROMY a CD Piškotky - PŘÍSLOVÍ.
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Tyto Piškotky byly upečeny spolu s dalšími  lahodnými kousky. Vaše uši mohou ochutnat také
 CD Piškotky – DŽUNGLE a CD Piškotky - ŘEMESLA.

 Objednávejte na twr@twr.cz  nebo volejte 544 233 771.
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ktorí sa VAMI dajú inšpirovať POSL-
ÚCHAŤ BOHA. Som veľmi vďačná 
Bohu, že ste, Rádio 7! Vaša sestra Šte-
vka z Košíc   Moji milí, nejde jinak, 
než reagovat, a to hned. Pak už se to 
jen odkládá a  odkládá... Před chvílí 
jsme si s  manželem u „čaje o  páté“ 
krátce povídali, jak je nám líto, že to-
lik lidí, kteří vyznávají Pána Ježíše 
Krista, mají pro Něj tak málo času 
a místa ve svých životech! Člověk se 
tak ochuzuje opravdu o  velké věci 
ve  svém srdci a  ve  svém životě. … 
Děkuji v  modlitbách za  vaši službu 
a  nasazení vás všech do  neustálé 
práce, práce a práce... Děkuji za po-
vzbuzení  tímto modlitebním dopi-
sem (a  nejen). Vždy jej ráda čtu 
a modlím se. Nadchla mě vaše výzva 
podporovat mladé rodiny v  dávání 
a vést k  tomu i své děti. Doma o to 
usilujeme a  těšíme se z  toho,  když 
s  našimi  dětmi o  tom mluvíme 
a modlíme se a hledáme příležitosti. 
Je těžké si v  dnešní době odpírat 
(a taky dětem) vše, na co si ukážeme 
a co můžeme mít téměř hned v  ru-
kou. Kéž vaše modlitby a výzvy při-
nesou do  mnohých rodin změnu 
a  touhu se cele vydat Pánu Bohu, 
milovat Jej a  následovat! Napjatě 
vždy s  vámi sleduju „otevřené nůž-
ky“, které potřebujete uzavřít a jsem 
s  vámi v  modlitbách. Je úžasné po-
zorovat, jak Pán Bůh jedná a učí nás 
stále žít vírou, důvěrou v  Něj! Moc 
vám fandím. Raduji se z  těch dvou 
uvedených reakcí – finanční podpo-
ry TWR. Je to opravdu úžasné, Bůh je 
dobrý! Zdravím všechny a přeji Boží 
pokoj. Šárka, Zlín    Ahoj a  dobrý 
den, protože jsou Vánoce!... světýlka, 
blikátka, žranice... dárky... připravi-
li jsme pro vás něco z trochu jiné vár-

kormidelníka by bylo k ničemu. Kormidel-
níkem je Kapitán, sám velký Pán a Bůh. 
Když nastoupíte na naši rozhlasovou 
palubu, můžete pod vedením Kapitána 
zažít výpravu do džungle, na starověké 
tržiště, pod mořskou hladinu... no... nej-
lepší bude, když se přesvědčíte sami. 
Kormidlo na R7 uslyšíte každou neděli 
ve 12:30. 
Vašim mladším sourozencům můžete 
na Rádiu 7 naladit večerní pohádku před 
spaním – Kanafásek vysíláme každé 
pondělí, středu a pátek v 18:15.
A ještě něco: Málem bychom zapomně-
li – pokud nestíháte Kormidlo naladit 
v čase přímého vysílání, připravili jsme 
pro vás překvapení: Nedávno jsme vyda-
li sérii dalších tří cédéček, na kterých na-
jdete Piškotky aneb Rozhlasové mlsání 
pro děti (Rostliny, Řemesla a Džungle). 
Piškotky tvoří hlavní část každého dílu 
Kormidla a ty nejpovedenější jsme vybrali 
i pro vaše domácí poslouchání. Cédéčka 
si můžete objednat u nás v redakci (twr@
twr.cz) pro sebe a třeba i jako dárek pro 
vaše kamarády. 

Rádio 7 jede za vámi!

Nic není pro rozhlasového pracovníka 
tak vzácné jako vidět své posluchače J. 
I proto jsme se rozhodli v prvních měsí-
cích roku 2013 naplánovat více výjezdů 
do sborů a církví po celé ČR. Naším dal-
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ky J. A to sestřih z kázání Jakuba Li-
mra „Vánoce a  odpadky!“, který 
najdete ve  zcela nové rubrice 
naTWRdo. Sem chceme každý týden 
dávat k poslechu jeden... dva... z vy-
braných pořadů, které u nás vysílá – 
jak přes internet, tak i  přes satelit – 
Rádio 7/TWR, kde je možné slyšet 
Evangelium! (nadčasově nejlepší 
zprávu). A my mu tu chceme udělat 
trošku „nereklamu“. Tedy upozornit 
na něj a přitom neklamat J. Přejeme 
vám (nejen) vánoční dny plné blíz-
kosti a pokoje! Caine a Assa (písničkář 
Caine na  svých internetových strán-
kách skutečně zveřejnil rubriku, 
do  které vkládá k  poslechu vybrané 
pořady TWR/R7 – přesvědčit se může-
te i  vy; pozn. redakce)    Vážená re-
dakce. Než popřeji do  dalšího roku 
vše dobré, musím napsat na vás stíž-
nost. Moc by mě zajímalo, kdy má 
člověk normálně žít, protože s vaším 

ším přáním bylo křesťanům v naší zemi při-
pomenout, že Rádio 7 není projekt party 
nadšenců, ale snaha šířit dalším způso-
bem evangelium v naší zemi, a proto je 
nutné, aby Církev věděla, že může vysí-
lání pro zvěstování používat a také, že 
ho může formovat. To prakticky znamená, 
že ve vysílání zní jenom to, co jednodu-
še řečeno křesťané dají – svá svědectví, 
zamyšlení a úvahy, přijedou jako hosté 
do živě vysílaných pořadů atd. Křesťanů 
je v naší zemi menšina, a tak je velice dů-
ležité, jestli se budeme doplňovat, nebo si 
pojedeme každý po své koleji.
I proto jsme přemýšleli, co víc nabídnout 
církvím a křesťanským společenstvím, 
abychom se skutečně doplňovali, tedy 
něco, co máme a umíme. Mimo nabídky 

Katka Hodecová a Jitka Hovořáková informují ve sboru BJB Příbor.
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rádiem to nelze. Zapnu si ho, no 
a pak chci poslouchat to i to a tamto 
by mě zajímalo. Ale musím s dcerou 
do  hudebky, s  malýma dvojčatama 
ven, doma uvařit, uklidit, věnovat se 
ostatním dětěm a prostě poslouchat 
nemohu. Prostě ještě se mi nestalo, 
že bych vaše rádio vypnula z důvo-
du, že by mě to nezaujalo. Ale co po-
sloucháme pravidelně a nenecháme 
si ujít, je četba na pokračování. Jed-
nu dceru mám ve  škole doma a  to 
pro čas četby vždy vybereme něco 
na vybarvování a podobně a poslou-
cháme. Já si uvařím kafe, dám si 
něco k  tomu a  je to ten náš super 
čas, na  který se těšíváme. Takže 
do dalšího roku přeju mnoho a mno-
ho podobných stížností. S  díky 
Majda   Milí z Rádia 7, chci vám pře-
devším poděkovat za  vaše krásné 
vánoční vysílání, které mi zpříjemni-
lo vánoční svátky. Velice se mi líbila 

Ve sboru AC Havířov.

Marek Prosner káže ve sboru AC Hustopeče.
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www.zivotviry.cz
včetně objednávkového formuláře on-line
KMS – Život víry, Primátorská 41, 180 00 Praha 8
e-mail: predplatne@zivotviry.cz, tel.: 284 841 922 (pí Zimová)
www.facebook.com/zivotviry

 p ovzbuzení ve víře 
rozhovory se zajímavými osobnostmi, příběhy čtenářů... 

 z pravodajství o dění v církvích
reportáže, zprávy z domova i ze světa...

 i nformační servis 
chystané akce, křesťanské aktivity a organizace, inzerce...

 e vangelikální pohled na společenské dění
komentáře, analýzy...

 a ktuální témata 
pestře a prakticky pojaté tematické celky...

 a navíc   články o Izraeli   biblické studie   povídky  
  recenze   inspirace k modlitbám   humor... 

ŽIVOT VÍRY
nejrozšířenější protestantský měsíčník u nás

předplaťte si ještě dnes!
vychází i v elektronické verzi (eŽV)

KMS inz ZV - Antena 2013-03 - 08.indd   1 5.3.2013   13:22:48
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kázání a následné prezentace práce rá-
dia můžeme nabídnout osobní rozhovory, 
seminář o práci s hlasem a o formulaci 

návštěva v  rodině Loulových a moc 
hezké bylo vaše silvestrovské čtení 
z Matoušova evangelia. I jiné pořady 
byly příjemné. Díky moc. Váš poslu-
chač Pavel   Dobrý večer, právě po-
slouchám váš pořad a chci vám po-
děkovat za  velké povzbuzení, kdy 
delší dobu procházím nejtěžším ob-
dobím ve  svém životě. Posluchačka 
Věra   Všem vám moc děkujeme (já 
i  moje přítelkyně Markéta) za  bez-
vadné sváteční vysílání! Většinu jsme 
ho poslouchali a jen občas nás vyru-
šil někdo telefonem. Přineslo radost 
i  podněty k  zamyšlení, pomohlo 
nám ještě lépe poznat Pána Boha 
i  sebe samé. Některé písničky bych 
sice z playlistu vyhodil, ale chápu, že 
hudební vkus je hodně individuální 
záležitost. Každopádně si myslíme, 
že jste odvedli velmi dobrou práci 
a děkujeme vám i Bohu za všechno, 
co nám Rádio 7 přináší! David    Do-

Petr Raus v rámci prezentace TWR-CZ káže ve sboru 
CB Ústí nad Labem.

Lída Hojková a Lenka Malinová představují práci ve sboru AC Kopřivnice.
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stala jsem se po nějakém čase na in-
ternet, abych si, mimo jiné, stáhla 
něco z  archivu – a  jsou tam úplné 
poklady! Nemám teď možnost vás 
přes den poslouchat (ještě, že exis-
tuje archiv pořadů, jsem totiž na va-
šem vysílání závislá J. Chtěla jsem 
vás taky poprosit, jestli byste mi 
mohli poslat na mail rozpis pořadů, 
abych si ho mohla vytisknout – ten, 
co mi přišel v Anténě, jsem totiž ně-
kam zašantročila a nemůžu ho najít... 
Taky jsem se dívala na váš rozpočet, 
ještě nedávno tam bylo velké mínus 
a  teď je to vyrovnáno, není to snad 
zázrak? Loučím se s díky za všechno 
a s přáním, abyste věrně stáli v Boží 
vůli a v Jeho službě a aby to i pro vás 
osobně a  prakticky bylo požehná-
ním, které zbohacuje beze všeho trá-
pení. Marie    Jsem moc vděčná 
za  noční vysílání a  z  celeho srdce 
zdravím Petra Vaďuru. Jiřina    Dě-
kuji Bohu a  vám všem na  TWR 
za všechno, co od vás mohu poslou-
chat. Jmenuji se Luboš, jsem 10 roků 
věřící. Poslouchám TWR jenom přes 
internet ze zvukového archivu, asi 
tak 3/4 roku a jsem z vašich pořadů 
nadšený, jste zatím nejlepší, co jsem 
objevil a s čím jsem se v této oblasti 
setkal.  Hlavně bych chtěl vyzved-
nout pořad Slova života a  pravdy 
– Adam Surjomartono a jeho Watch-
man Nee a Witness Lee. Je neuvěři-
telné, co se v  tomto pořadu doví-
dám, je to pro mě vysoká škola víry, 
křesťanství. Díky vám všem za  to. 
Bůh vám žehnej, ať můžete v  této 
práci pokračovat a  dále ji rozvíjet. 
Žijte si jako na zámku, užívejte si ži-
vota v  Božím království a  nadále, 
jako doposud, se podílejte na  jeho 
rozvoji. Pokoj vám. Luboš    Dobrý 

a veřejném projevu, Gina je ochotná po-
sloužit zpěvem. 
A tak v době psaní této „reportáže“ už 
za sebou máme návštěvu celkem na de-
víti místech (v Malenovicích v KAMu, 
v Kopřivnici, Příboře, Ústí nad Labem, 
Zábřehu, Havířově, brněnské Betanii, 
na Misijním víkendu v Praze). Specialitou 
byla prezentace práce Rádia 7 v nedě-
li 20. ledna v Hustopečích, kde nejprve 
proběhla ve sboru AC řádná ranní boho-
služba (včetně kázání našeho spolupra-
covníka a člena Rady TWR-CZ Marka 
Prosnera), po ní prezentace a odpoled-
ne jsme se na 3 hodiny živě z Hustopečí 

Vlastimil Kolegar s vděčnými a šťastnými posluchači 
Rádia 7 ve sboru CB Ústí na Labem.
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den do  studia, neslyšel jsem od  za-
čátku a nevím, kdo je dnes hostem, 
ale zdravím ho. Děkuji za vaše názo-
ry a  rady o  mužství a  otcovství. Já 
sám mám tři syny a snažím se je vést 
k tomu, aby se stali Božími muži. Čím 
dál tím více zjišťuji, že nejsilnější vliv 
je skrze slovo a vlastní příklad. Když 
muži nebudou Boží, tak kdo to po-
tom má být... Škoda, že se o  tom 
v  církvích tolik nemluví. Zdraví Ma-
rek   Dobrý den, zdravím vás a pro-
tože ráda poslouchám na  Proglasu 
úterní pořady Lídy Hojkové (od 9:15 
hod), obracím se na  vás s  prosbou. 
Ten dnešní, velmi zajímavý, mi utekl, 
slyšela jsem jen závěr. Můžete mi 
prosím přeposlat jeho písemné zně-
ní nebo nahrávku nebo odkaz, kde 
přesně si ji mohu stáhnout? Předem 
moc děkuji a  přeji požehnaný den 
a  radostné vysílání. Jarka    Pěkně 
zdravím a děkuju velice redaktorům 
Zpráv z misie za informování o uvěz-
nění pastora Saeeda v dnešní relaci. 
Jsem vděčná za  prostor, který jste 
tomu věnovali, a za vnímavost a dů-
raznost, s jakou jste to podali. Hodně 
mi ten případ leží na srdci, tak děku-
ju za  vaše přispění, že se nás teď 
v modlitbách třeba spojí víc. Ať Pán 
Bůh žehná vašemu dílu, Dana. 

  Děkujeme za  krásné odpoledne 
s  vysíláním Rádia 7.  Ivan a  Marie 

  Dobrý den, už několik týdnů si 
plánuju, že vám poděkuju za knížku 
Miloše Šolce Jak život šel. Vždycky 
jsem to odsunul na večer, zítra a příš-
tě, ale teď jsem zaslechl vaší výzvu 
„Pište, povzbuzujte, napomínejte”, 
a tak tedy píšu. Knížka je prostě úžas-
ná! Soubory z DVD jsem si překopí-
roval do MP3 přehrávače a nikdy je 
nesmažu, abych je měl stále k dispo-

propojili do vysílání. Formou rozhovorů 
s lidmi z místních společenství – mládeží, 
seniory, faráři a kazateli a také s panem 
starostou Ing. Lubošem Kuchynkou – jsme 
posluchačům zprostředkovali návštěvu 
na jižní Moravě. Tohle byl (v takovém ča-
sovém rozsahu) náš první externí zážitek 
a díky zkušenému Danielu Zemanovi vše 
proběhlo bez větších problémů.
Jsme potěšeni, že v církvích zájem o se-
tkání s námi je, a tak se i ve druhém čtvrt-
letí chystáme za vámi – kam přesně, to 
najdete na titulní straně našich webových 
stránek. Jsme skutečně vděční za všech-
na osobní setkání a rozhovory i za mož-
nost sloužit a naopak se nechat inspirovat 
ve službě. 
A tak, bratři a sestry, vy, kterým jsme už 
rukou potřásli, a i vy, na které se teprve tě-
šíme, buďme věrní ve zvěstování evange-
lia. Věříme, že podle rady apoštola Pavla 
stojíte pevně a nedáváte se zviklat tím, co 
se kolem děje, ale s pohledem upřeným 
na Ježíše běžíte ten správný závod. I my se 
neustále přesvědčujeme o tom, že je potře-
ba vydržet a obstát, uchovat, co nám bylo 
svěřeno a předat to zase dalším. A v tom 
je dobré se navzájem povzbuzovat.

Další místa výjezdů:
 14. 4. AC Oldřichovice
 21. 4. CB H. Krupá
  5. 5.  CB N. M. n. Metují  
 26. 5. KřSb Opava
 16. 6. BJB Brno + KřSb Brno
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Ekonomika 2012 

Děkujeme!

Bylo to napínavé, ale radovali jsme se… Děkujeme VÁM, naši dárci, 
podporovatelé, dobrovolní spolupracovníci, hosté, přímluvci a modli-
tebníci… Ani po více než dvaceti letech práce samostatné redakce Trans 
World Radia v České republice nepřestáváme žasnout nad zázrakem 
finančního zabezpečení a krytí této služby. Jsme vděční a máme radost! 
Jsme na tom mnohem lépe než náš státní rozpočet J. Nejen, že jsme 
neskončili v mínusu, ale k 31. 12. 2012 máme řádně uhrazeny všechny 
naše závazky. Není to samozřejmost. Víme to a vaší podpory si vážíme, 
ale byla by to jen ta druhá půlka našeho poděkování. Chceme, aby si 
Bůh přečetl i tyto řádky, aby totéž četl i v našem vděčném srdci a abyste 
vy všichni věděli, komu patří první poděkování.
Právě Tobě, náš milý Pane Bože. Slyšíme Tvoji výzvu, abychom nesli 
poselství o Pánu Ježíši lidem, a to se snažíme dělat celým srdcem i tě-
lem, jak nám síly stačí. Tobě dáváme do rukou to ostatní a Ty nás dnes 
a denně, rok co rok, ujišťuješ o svých slibech praktickými zázraky. Víme, 
že to není samozřejmé, víme, že to je Tvoje milost a víme, že můžeš 
kdykoliv říct „dost“. Nechceme mít zadní vrátka, učíme se opravdu cele 
spoléhat na Tebe a jsme dojati Tvou věrností i v této, tak hmatatelné 
věci. Děkujeme Ti, že jsi povzbudil tolik jednotlivců i sborů k dávání. 
Děkujeme Ti, že Tě poslechli a vyprošujeme pro každého Tvoji radost. 
A pro nás vyprošujeme moudrost k hospodaření se svěřenými prostřed-
ky – vše před Tvojí tváří i s bázní před Tebou. 

Děkujeme!
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Výdaje 2012:

Nákupy drobného majetku + materiál na opravy přístrojů 
a zařízení
(upgrade počítačů ve vlastní režii, náhradní počítačové 
komponenty – nové zdroje a harddisky, paměti, zvukové 
karty, WEB kamera, 3 nové židle, nové zimní pneu, držáky 
na mikrofony, routery, kabeláže) 

56,8 tis. Kč 

Počítačové programy 21,5 tis. Kč
Spotřební materiál
(tonery, papíry, kancelářské potřeby, média pro výrobu 
a archivaci pořadů, knihy, hudební CD, odborné publikace, 
studiové potřeby – elektromateriál, baterie do mikrofonů 
a cestovních minidisků, driverů, potřeby pro provoz auta, 
občerstvení, čisticí, prací a údržbové prostředky, reklamní 
bannery) 

70,1 tis. Kč

Práce a služby + energie
Z toho:
–  poštovné
– telefony 
–  internet, domény, nájemné, přihrádečné, provoz www 

stránek, odpady, revize komínů a hasicích přístrojů, 
rozhlasové a TV poplatky, technické zabezpečení live 
vysílání, občerstvení, údržba nemovitosti

–  elektřina, plyn, voda
–  údržba aut: oprava spojky u Hondy, výměna brzd 

u Citroenu, olejová vana
–  pohonné hmoty, cestovní příkazy

602,6 tis. Kč

72,2 tis Kč
35,3 tis Kč

210,3 tis. Kč

187,5 tis. Kč
25,1 tis. Kč

72,2 tis. Kč
Daně a poplatky, pojištění + ostatní náklady
(bankovní poplatky, dálniční známky, pojistné majetku, 
zákonné pojištění, členské poplatky, desátkový projekt, 
provozní zálohy, kurzové rozdíly)

145,3 tis. Kč

Tisk
(časopis Anténa, programy TWR a propagační materiály, 
složenky, PF, CD Piškotky – Řemesla, Džungle, Rostliny)

138,4 tis. Kč
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Zákonné pojištění a mzdy
(hrubé platy stálých zaměstnanců (13 osob), náhrady 
za dny pracovní neschopnosti, odměny externistů, honoráře, 
povinné sociální a zdravotní pojištění organizace hrazené 
za zaměstnance, ostatní zákonné sociální náklady)

3210,3 tis. Kč

Technický provoz Rádia 7 336,7 tis. Kč
Celkové výdaje v roce 2012 4 581,7 tis. Kč

Příjmy 2012:

Dary z České republiky 3 702,7 tis. Kč
Dary ze zahraničí a podpora smluvně vysílaných programů 851,3 tis. Kč
Ostatní (úroky, drobný prodej, plnění pojišťovny, kurzové zisky) 96,9 tis. Kč
Příjmy v roce 2012 pro českou redakci 4 650,9 tis. Kč

Speciální dary určené na podporu redaktorek TWR v Africe : 37,5 tis Kč.
K 31.12.2012 jsme měli všechny závazky řádně uhrazeny. Díky Bohu za to!

Na našich internetových stránkách www.twr.cz je v rubrice Ekonomika ak-
tuální grafický přehled 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 finančně jsme.

Manželé Horští se svým hostem, Hanou Stránskou, před pořadem 
Rozmarýna. 

Zima dlouhá a tuhá… Lenka 
uklouzla na chodníku a během 
pár minut měla koleno v ortéze.
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Modleme se…

Už pro vás cizí člověk někdy něco udělal? Stáli jste například ve frontě v ná-
kupním centru a když už na vás přišla řada, zjistili jste, že vám schází 10 korun 
a člověk za vámi je za vás zaplatil? Mně se to stalo, ale už je to opravdu hod-
ně dávno. Martin (můj manžel) jel nedávno vlakem. Objednal si kávu a něco 
na zub. To samé udělali i ostatní cestující do Prahy. Když došlo k placení, jeden 
ze spolucestujících zjistil, že může platit jen dvoutisícovkou. Stevardka neměla 
nazpět, takže muž se pomalu smiřoval s tím, že pojede hladový. Martin jeho 
malou svačinu zaplatil. Muž vyštrachal pár drobných z kapes, velmi děkoval, 
a na to Martin zareagoval: „Není přece vůbec za co, už se těším, jestli budu 
v podobné situaci já, že někdo pomůže mně.“ Pak se odmlčeli a když muž vy-
stupoval, daroval Martinovi DVD letošního záznamu automobilového závodu 
Ralley Afrika. Ten muž byl totiž jeden ze slavných závodníků. Ale o to ani nejde. 
DVD možná zůstane v knihovně a zbude jen vzpomínka na setkání.
Připomněl se mi však princip dávání. Pouštěj svůj chléb po vodě, 
po mnoha dnech se s ním shledáš. (Kazatel 11:1) Nebo: Při činění 
dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. 
(Gal. 6:9)
Možná čekáme, že nám za dobré věci, které jsme lidem udělali, ti samí lidé 
jednou vrátí to stejné. Často se to neděje. Vidím v očích mnoha starých lidí 
smutek a postesknutí si: Celý život jsem dávala svým dětem a oni se ke mně 
zachovali tak špatně.
Možná se to dobré vrátí jinou cestou. Ztratíme třeba děti, ale získáme jiné. 
Dáme cizímu boty, ale jednou někdo jiný přinese kalhoty. Dali jsme, protože 
měl někdo nouzi, ale až my budeme ve stejné situaci, Bůh zajistí někoho, kdo 
pomůže. Jsem naivní? Nemyslím. Mnohokrát se to stalo. 
Tohle vědomí nás může uvolnit. K čemu? Abychom dávali nezištně a jednali 
tak, jak my bychom si přáli, aby lidé jednali s námi. I vůči cizím nebo do-
konce nepřátelům můžeme být laskaví a štědří. Nikdy totiž nevíme, jestli se 
náš nepřítel jednou neobrátí k Bohu. Pak mu bude líto, jak se k nám choval. 
Nechceme se přece poté cítit zahanbeni. 
Neochabujme tedy v činění dobra. A jestli už se cítíme unavení, připomeňme si, 
že jednou se s tím, co jsme dali, shledáme. Možná ještě v tomto čase, možná 
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až tam. Ale shledáme. Než vás požádám o modlitební podporu, ještě poslední 
povzbuzující verš na závěr: Tak tomu bude s mým slovem, které vy-
chází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, 
co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Izajáš 55:11)

 Jiřina Gina Čunková

Děkujeme Bohu za: 
- všechny dary v roce 2012. Přesně 29. 12. 2012 pokryly přijaté 

dary všechny výdaje TWR-CZ! Považujeme to za zázračně proje-
venou milost

- mnohá pozvání do místních sborů v celé republice, během prvního 
pololetí navštívíme nejméně 15 sborů, což je více než za posled-
ních 5 let celkem, a máme při tom možnost být s druhým „koncem“ 
zvěstovacího řetězce, vnímat zpětnou vazbu a vidět i kousek z ovo-
ce této služby

- možnost upozornit na službu TWR-CZ v místních sborech a rozšiřo-
vat tak řady posluchačů i spolupracovníků

- přečkání zimy bez větších zdravotních problémů
- ochranu redaktorky Lenky Malinové, která uklouzla na zledovatě-

lém chodníku a škaredě spadla
- to, že vedení Křesťanských sborů v ČR laskavě umožnilo účast 

na biblickém vzdělávání starších bratří i všem zájemcům z kolektivu 
TWR-CZ

Prosíme Pána Boha za:
- nové externí moderátory Rádia 7. Dlouhodobý nedostatek ochot-

ných dobrovolníků ubírá na síle a barvitosti vysílání
- milost, projevující se v Boží moci a síle evangelia šířeného rozhlasem
- mladou generaci věřících, aby Bůh proměňoval jejich srdce k ra-

dostné podpoře Božího díla a ochotě dávat i potřebným. (Chceme 
i naše programy zaměřit na rodiče, učitele a starší sborů, aby tuto 
oblast výchovy mladých věřících neopomíjeli.)
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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)

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 zahraničí 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 pří-

padným dalším rozlišením –
10 znaků podle uvedeného rozpisu – pokud číslo neznáte nebo ne-

máte, obdržíte ho na vyžádání 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 tak, že na prvních pět pozic 
napíšete své osobní číslo, které od nás dostáváte + dvě nuly + třímístný kód.
Variabilní symbol vyplňujete v nepředtištěných složenkách a u příka-
zů k bankovnímu převodu.
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Na poslední tři místa můžete napsat jeden z nabídnutých třímístných kódů. 
Zde je jejich seznam, ze kterého si můžete pro konkrétní určení daru vybrat 
a vepsat ho na poslední tři místa variabilního symbolu (u předtištěných slože-
nek typu A do Specifického symbolu).

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

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

Poznámka 
Pokud se rozhodnete použít poštovní poukázku typu A, nejlépe uděláte, pou-
žijete-li složenku, která je od nás předtištěná. Nemáte-li tuto složenku, případ-
ně jich potřebujete více, rádi vám zašleme další. 
Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí tvo-
řené třemi nulami, 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 jeden z vybraných projektů. To stále platí, ale protože před-
tištěné nuly nelze škrtat a opravovat, můžete své určení daru 

- - - - - 00 124 ... Lídy Hojkové
- - - - - 00 126 ... Pavla Surého
- - - - - 00 127 ... Hany Žíhové
- - - - - 00 128 ... Honzy Konečného
- - - - - 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
- - - - - 00 116 ... Jiřiny Čunkové
- - - - - 00 118 ... Lenky Malinové
- - - - - 00 119 ... Petry Eliášové
- - - - - 00 121 ... Lucie Endlicherové
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zici. Poslouchat ten neuvěřitelný pří-
běh o Božím jednání, o tom, jak Bůh 
provede člověka skrz azylový dům 
a bídu až k povolání kazatele, to mě 
nikdy neomrzí. Navíc v podání pana 
Hromádky je ten poslech moc pří-
jemný. Pavla Hromádku mám rád! 
Doteky čte výborně a  i  když mě už 
napadlo zkusit si najít Charlese Stan-
leyho na internetu, raději jsem to ne-
udělal. Věřím, že pan Hromádka je 
lepší než originál! Jestli ho někdy 
uvidíte, poděkujte mu za  vynikající 
načítání! Je super, když lidé dělají to, 
pro co je Pán vybavil! Jak vás mám 
povzbudit? Pro mě a  pro Markétu 
jste ohromně užiteční. Nevím, kolik 
lidí poslouchá vaše vysílání, ale jest-
liže mají vaše pořady dopad na náš 
život, určitě ovlivňují i  ostatní. Já 
jsem díky své zrakové vadě prefero-
val rádio vždycky. Díky TWR jsem 
v  roce 1982 uvěřil, že Bůh existuje. 
Pokřtít jsem se dal až v roce 1989, ale 
vysílání TWR na tom mělo významný 
podíl. Jsem pevně přesvědčený, že 
česká redakce Rádia 7 odvádí vyni-
kající práci a jen Bůh sám ví, jaké vý-
sledky vaše vysílání má. Je moc fajn, 
že vysíláte bez reklam, bez negativ-
ních zpráv z  domova i  světa a  vaše 
jingly nejsou rušivé. Některým jsem 
se i  zasmál. Často přemýšlím nad 
tím, jak Rádio 7 levně propagovat. 
Na  svém Facebooku píšu o  vašich 
pořadech, některé vaše příspěvky 
sdílím. To je ale moc málo! Vaše 
stránka má přes 600 fanoušků. Kdy-
by třeba jen polovina z  nás sdílela 
veškeré vaše upoutávky na  pořady, 
dozvědělo by se o nich několik tisíc 
lidí a nic by to nestálo. Je mi jasné, že 
jako rádio žijící z darů nás, lakomých 
posluchačů, nemáte peněz na  roz-

označit trojčíslím, které vepíšete 
do další kolonky – S. symbol (Spe-
cifický symbol). Využití této možnosti je 
na každém z vás. Tento údaj není povin-
ný – je to jen možnost, jak označit, na co 
konkrétně je váš dar určen.
Stále platí, že pokud potřebujete 
pomoci, zavolejte k nám do re-
dakce (544 233 771) a Vlastimil 
Kolegar, případně Jitka Hovořá-
ková vám rádi pomohou. 

Problémy s příjmem 
internetového vysílání

Na přelomu února a března t. r. někteří 
posluchači zaznamenali problémy s pří-
jmem našeho internetového vysílání. Jed-
nalo se hlavně o příjem na samostatných 
internetových přijímačích nebo v aplika-
cích pro mobilní telefony a tablety. Příjem 
vysílání na počítači přes webový prohlí-
žeč, stejně jako satelitní a kabelové vysí-
lání tímto problémem dotčeny nebyly.
Krátce k vysvětlení těchto potíží:
Šíření našeho vysílání po internetu zajiš-
ťuje (podobně jako pro celou řadu dal-
ších českých rádií) společnost play.cz. 
Signál z našeho studia putuje na servery 
této společnosti, odkud je pak distri-
buován koncovým posluchačům, kte-
ří se na servery play.cz připojují přes 
odkazy umístěné buď přímo na portá-
lu play.cz nebo na našich webových 
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hazování. Přesto bych doporučil in-
vestovat do  propagace stránky, pří-
padně sponzorovat aspoň některé 
upoutávky. Ale je možné, že v tomto 
směru uvažuji příliš lidsky. Když Bůh 
chce, aby někdo něco slyšel, zařídí si 
to i bez placené reklamy! Přeju vám 
hodně Božího požehnání! Ještě jed-
nou moc díky za  knížku, ale i  za  tu 
spoustu zajímavých, inspirujících 
pořadů! David    Dobrý večer pra-
jem! Život bez problémov? Nie! To 
určite nie! Ale stále a  stále, pri kaž-
dom probléme a bolesti, ktoré preží-
vam, počujem od Pána Ježiša Krista: 
Neboj sa, len ver! A tomu dôverujem, 
lebo sa mi to potvrdilo v živote mo-
jich nebohých rodičov, ale aj v  mo-
jom osobnom živote. A preto verím 
a  radujem sa z  toho, že Pán Ježiš 
ma  nikdy  neopustí a zakaždým, keď 
mi bude ťažko, tak ako doteraz  bu-
dem počuť: „Neboj sa, len ver!“ Ďa-
kujem Pánovi za  vaše vysielanie. 
Nech vás povzbudzuje a požehnáva 
náš Pán Ježiš Kristus! Vaša stála po-
slucháčka Jolana   Hezký večer, ra-
ději nevolám, protože o tématu bych 
dokázal mluvit do  konce vysílání. 
Zkusím tedy jen krátce: Když jsem 
v  roce 1993 dostal od  kamaráda 
knížku s  názvem Moc podvědomí, 
byl jsem z  ní unesený! Odkazů 
na Bibli tam bylo hodně a všechno to 
vyznívalo, jako že za všechny problé-
my může buď moje nedostatečná 
víra, nebo negativní sugesce z mého 
okolí. Trvalo mi léta, než jsem pocho-
pil, že Bůh je natolik svrchovaný, že si 
z Něj nejde udělat automat na přání 
a  že to nezměním ani sebepozitiv-
nějším přístupem k  životu. Skrze 
problém jsem pochopil Boží lásku! 
Věřili byste tomu, že jsem byl dvacet 

stránkách. Vysílání na všech těchto od-
kazech bylo a je stále zcela funkční.  
Zcela nezávisle na výše uvedeném exis-
tuje na internetu řada serverů, které 
udržují vlastní databáze internetových 
radiostanic. Tyto servery jsou využívány 
různými programy nebo samostatnými 
internetovými radiopřijímači na to, aby 
do nich uživatelé nemuseli ručně vklá-
dat odkaz na vysílání své oblíbené sta-
nice, ale mohli si ji pohodlně vybrat ze 
seznamu – menu – v programu nebo 
přístroji. Na některých z těchto serverů, 
které jsme našli (protože neexistuje žád-
ný jejich oficiální seznam), jsme již před 
lety registrovali odkaz na naše vysílání.  
Vše dlouhou dobu fungovalo až zhruba 
do poloviny letošního února, kdy server 
play.cz změnil bez předchozího upo-
zornění jméno jednoho ze svých serverů 
(tuto chybu v komunikaci uznali). To 
na samotné vysílání nemělo vliv – odka-
zy na portálu play.cz a na našem webu 
byly aktualizovány automaticky. Horší to 
ovšem bylo s provozovateli zmíněných 
databázových serverů. Na ně se změna 
v řadě případů automaticky nepřenesla, 
a vysílání na výše zmíněných přístrojích 
tak přestalo fungovat. Přestože jsme se 
okamžitě po zjištění problému snažili 
správce těchto serverů kontaktovat s žá-
dostí o nápravu, řada z nich zareagova-
la s poměrně velkým, až několikatýden-
ním zpožděním. Žel, nad těmito službami 
nebdí žádný regulační orgán, který by 
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let křesťanem, ale nechápal jsem, jak 
je to s Boží láskou? Věřil jsem, že nás 
Bůh miluje. Věřil jsem, že za nás Pán 
Ježíš zemřel na kříži, ale pořád mi ne-
docházelo, že v tom „za nás“ je obsa-
ženo i za mě. Děkoval jsem Bohu, že 
nás miluje, ale ne za to, že miluje mě. 
Proč by taky měl, že jo? Až před pár 
lety jsem zažil jeden hrozný den. 
Tehdy nás okradla moje dcera 
z  mého prvního manželství. Došlo 
mi, že je na  drogách a  že už to je 
špatné. Říkal jsem po  pár dnech 
Bohu: „Jak tohle můžeš dopustit? Víš 
přece, že i když je to feťačka a já tě-
mito lidmi pohrdám, že ji nedokážu 
přestat mít rád! Víš přece, jak tímhle 
trpím!“ No a když jsem v tomto roz-
položení usínal, zaslechl jsem Boží 
hlas: „Davide, už mi rozumíš? Přesně 
takhle bezpodmínečně mám já rád 
tebe!“ To mě dokonale probudilo! 
Řekl bych, že opravdovým křesťa-
nem jsem až od tohoto zážitku, přes-
tože jsem za dvacet let předtím pro-
žil s Bohem mnoho silných chvil. Tím 
vším chci říct, že kdybychom problé-
my neměli, leccos bychom nechápa-
li. Nevím, proč Bůh dopouští některé 
těžkosti, jimiž procházím. Věřím ale, 
že v konečném důsledku mi budou 
k dobrému! Bůh žehnej vám i Rádiu 
7! David   Dobrý den, poslouchám 
váš pořad s paní Martou a ráda bych 
se podělila o svůj příběh. Po pěti le-
tech od operace, kdy mi byla náhod-
ně objevena rakovina ledviny, mi při 
kontrole bylo objeveno lytické ložis-
ko na  páteři s  podezřením na  me-
tastázy. Díky této události si mne 
Bůh přitáhl k  sobě zpět. Tak nějak 
hloupě jsem se za  poslední rok 
od  Boha velice vzdalovala a  prosila 
jsem Ho, aby mi ukázal cestu, aby 

mohl autoritativně zasáhnout, proto jsme 
kromě modliteb a opakovaných urgencí 
neměli jiné „páky“ k urychlení nápravy.
Na našem webu jsme alespoň uvedli  
návod, jak si naši stanici do přijímače vlo-
žit ručně.
Situace se změnila k lepšímu zhruba 
v půlce března, kdy jsme v rámci opako-
vaných kontrol shledali, že řada serverů 
již odkaz na naše vysílání aktualizovala. 
Problém ovšem je, že různí výrobci a za-
řízení čerpají seznamy stanic z různých 
serverů, a vzhledem k tomu, že neexistuje 
žádný jejich centrální seznam, je možné, 
že o některém z nich ani nevíme, a nemů-
žeme se tedy pokusit učinit krok k nápra-
vě. Pokud vám tedy na vašem přijímači 
Rádio 7 stále nehraje, napište nám, a po-
kud možno uveďte i značku a typ přístro-
je, kterého se problém týká, pokusíme se 
udělat, co bude v našich silách.
Vzniklý problém, přestože byl mimo sféru 
našeho přímého vlivu, nás velmi mrzí a je 
nám líto, pokud jste jím byli dotčeni. Přesto 
věříme, že vám tato nepříjemnost nezabrá-
nila zůstat i nadále posluchači Rádia 7.

Vzdálený host

V minulé Anténě, v článku „Pomoc 
od techniků“, jsme zmínili chystaný pro-
jekt pod pracovním názvem „projekt 
vzdálený host“. Jednalo se o propojení 
živého vysílání s improvizovanými studii 
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změnil můj život. Díky tomuto nále-
zu jsem opět začala denně navštěvo-
vat bohoslužby, prosila jsem o uzdra-
vení a  velice litovala posledního 
roku, kdy jsem žila, jako by Bůh ne- 
existoval. Prožila jsem s Bohem pře-
krásný advent, dával mi pokoj a dů-
věru v  Jeho pomoc. Přestože lékař-
ské přístroje CT a nukleární potvrdily 
nález na páteři, stále jsem nepřestá-
vala doufat a věřit v Boží milosrden-
ství, v Jeho Lásku a dobrotu. Po dvou 
měsících mých proseb, po opětném 
návratu do  Boží náruče, mi 5. 12. 
2012 při polední modlitbě Bůh sdě-
lil, že jsem uzdravena... Plakala jsem 
vděkem i  radostí. Následovalo po-
slední kontrolní vyšetření a poslední 
snímek. 17. 12. jsem si šla pro výsled-
ky a  paní doktorka na  onkologii mi 
potřásla rukou a  blahopřála, že se 

v nejrůznějších místech naší země. Hlav-
ním cílem tohoto záměru bylo umožnit 
živé zapojení do vysílání pravidelným 

Host připojený dálkově do živého vysílání vidí 
na svém monitoru všechny pokyny a údaje z režie.

… a pokud má host na svém místě i kameru, může režie sledovat i gesta a pokyny hosta a lépe reagovat.
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nejedná o metastázy, jen o nějakou 
krevní sraženinu. Bůh mne uzdravil 
dřív, než se nemoc rozběhla. Srdcem 
i  ústy chválím našeho Pána Ježíše 
Krista a  s  důvěrou Mu odevzdávám 
celý svůj život. Posluchačka Eva 
z  Brna    Přeji dobrý večer, myslím, 
že celý život se učíme poslouchat 
Boha. Je to tak trochu nesdělitelné. 
Někdy Bůh mluví prostřednictvím 
Bible, jindy si použije člověka nebo 
okolnosti. Líbí se mi, že když se Šala-
moun modlil za  moudrost, dal mu 
Bůh i bohatství a slávu. Marie   Milá 
redakce, poslouchám váš pořad 
o  výchově dětí. Zajímalo by mě, 
v jaké církvi váš host působí. Nabádá 
ke čtení Bible. To se mi líbí. Podělím 
se s vámi o zážitek z naší – katolické 
– církve. Paní katechetka si sehnala 
podklady ke čtení Bible dětem – 30 
příběhů, ke  kterým měly malovat 
obrázky. U  příběhu krále Davida se 

hostům, kteří to k nám do Brna mají ně-
kdy i stovky kilometrů daleko, a každé 
takové vysílání tedy znamená vynaložení 
značných časových a finančních nákladů. 
Díky Bohu, po půl roce od vydání minulé 
Antény můžeme konstatovat, že se „pro-
jekt vzdáleného hosta“ úspěšně rozjel, 
a byla takto realizována již řada pořadů. 
Prvním odvážným, kdo do vysílání pro-
mlouval tímto způsobem, byl náš dlou-
holetý spolupracovník a člen rady TWR, 
Marek Prosner. Ten, kromě toho, že je 
výborným kazatelem a moderátorem, je 
také velkým nadšencem do zvukové a roz-
hlasové techniky. Navíc žije na druhém 
konci republiky – v Klatovech – a tak bylo 
nasnadě, že první, kdo do vysílání promlu-
vil živě takto na dálku, byl právě on. Jako 

Záběr z přímého přenosu besedy v Hustopečích. 
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mi zastavil dech. Cituji paní kate-
chetku: „No takovou hrůzu nemůžu 
dětem ani říct! Tento příběh vyne-
cháme!“ Mám děti dvě, do nábožen-
ství je již neposílám a Bibli si čteme 
doma sami. Přeji klidné a požehnané 
dny. Jitka    Dobrý deň, ja som sa 
vám chcela veľmi pekne poďakovať 
za rozhovor s pánom Macákom, kto-
rý hovoril o „single“. Ďakujem veľmi 
pekne a prajem si, aby na túto tému 
bolo viac vyučovania, aby cirkev vy-
učovala, že to je jedna z  možností 
a  je normálna. Ešte raz veľmi pekne 
ďakujem. S  pozdravom vaša poslu-
cháčka Jana   Zdravím do vysílání, 
chtěla bych napsat o  ženě, která se 
Bohem nechala vychovat. Byla to 
opravdu stará babička, která uměla 
Bohu na modlitbách děkovat oprav-
du za všechno a já ji obdivovala. Ří-
kala jsem si, že ještě musím na sobě 
pracovat. Když jsem se s ní blíže se-
známila, vyprávěla mi o svých život-
ních zkouškách a já pochopila, že ne 
vždy reagovala správně – ale necha-
la se Bohem dovést do  toho, aby 
nám mohla být vzorem. Marie 

 Dobrý deň. Chcela by som sa opý-
tať, podľa čoho môžem u  seba roz-
poznať, či „manipulujem“ alebo „or-
ganizujem“? Nechcem sa stať ženou 
manipulátorkou. Niekedy váham, 
keď chcem v  rodine niečo „zaviesť“, 
aby som mojich milovaných nema-
nipulovala. Mám však organizačné 
sklony a neviem, či niekedy nechtiac 
nepôsobím zranenia deťom, či man-
želovi. Prosím, posvietite mi svojou 
radou a Pravdou na túto moju otáz-
ku? Veľmi ďakujem. Stefanie    Milí 
bratři, děkujeme za všechny vaše po-
řady, které ani nestačíme všechny 
poslouchat. Moc se nám líbí cyklus 

studio posloužil, po vykázání ostatních čle-
nů rodiny, obývák Prosnerových. 
Před prvním vysíláním bylo potřeba 
na několikrát vychytat nějaké mouchy 
a technické detaily, ale vlastní ostré vysí-
lání už pak probíhalo a probíhá poměrně 
hladce. Tímto způsobem jsme už několi-
krát vysílali pořad Kudy kam, jedno vy-
dání Na sobotní frekvenci Progla-
su i celý půlden Tematické soboty, 
do níž si Marek přizval i svou manželku. 
Dalším pravidelným „vzdáleným hostem“ 
v našich pořadech se stal královéhradecký 
pastor Jakub Limr, kterého můžete také pra-
videlně slýchat v pořadech Kudy kam.
Ještě zmíním, že technické řešení „pro-
jektu vzdáleného hosta“ se od běžných 

Šéftechnik Daniel Zeman ladí komunikační  „kanály“ 
dálkového připojení hosta do živého vysílání.
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přímých přenosů, jaké děláme již řadu let 
z různých míst – zejména jde o sváteční 
bohoslužby – liší tím, že se jedná o pře-
nos obousměrný, navíc s minimálním 
zpožděním signálu, tak, aby si obě strany 
– moderátor sedící ve studiu v Brně i vzdá-
lený host – mohly povídat, jako by seděly 
naproti sobě. Na tomto modelu jsou totiž 
založeny pořady, o které hlavně jde.
Této vlastnosti jsme využili i při prvním ve-
řejném interaktivním přenosu z modlitebny 
AC v Hustopečích, konaném 20. 1. 2013. 
Po prezentaci práce TWR a ekumenické 
bohoslužbě místních církví, která byla 
také přenášena, následoval blok, v němž 
se u mikrofonů v modlitebně střídaly růz-
né skupiny účinkujících – o životě s Bo-
hem prožívaném ve svém městě vyprávěli 

Světem Bible.    Nedávno jsem 
na jednom blogu četl větu, která se 
mi líbí. „Chceš-li Pána Boha rozesmát, 
vyprávěj Mu chvíli o svých plánech!“ 
Mám pocit, že když člověk příliš plá-
nuje, nenechává prostor pro Boží 
vůli. Bůh vám žehnej a  díky za  fajn 
povídání! David   Milí přátelé v re-
dakci TWR, jsem pravidelný poslu-
chač pořadu Na  sobotní frekvenci 
Proglasu. Je to výjimečný pořad, 
protože v něm slýcháme řadu hostů, 
kteří odpovídají na  otázky z  Božího 
slova a je o čem přemýšlet. Ale poza-
stavuji se nad tím, proč v  hodinové 
relaci jde téměř polovina času 
na písničky. Myslím na tuto sobotu, 
kdy jsme byli „přinuceni“ poslouchat 
sedm písní. V  dnešní poblázněné 
době je možno slyšet na všech roz-
hlasových stanicích spoustu hudeb-
ní „vaty“. Všude je „přepísničkováno“. 

Rádio 7 připravilo přímý přenos bohoslužby AC Hustopeče a následně blok rozhovorů s různými 
hosty, včetně starosty města Hustopeče (jeden ze vstupů do vysílání).
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zástupci mladší i starší generace, pastoři, 
faráři a kazatelé místních církví, a ke slovu 
se dostal i hustopečský pan starosta. Role 
moderátorů se ujali Kateřina Hodecová 
a Marek Prosner, v brněnské režii mixážní 
pult obsluhovala Lucie Endlicherová, kte-
rá jednotlivé vstupy doplňovala písněmi 
a znělkami. Ty mohlo díky obousměrnému 
přenosu slyšet i obecenstvo v hustopeč-
ském sále, stejně tak jako na obrazovce 
vidět Lucii, časomíru, světelnou signalizaci 
a sledovat vzájemnou komunikaci režie 
s moderátory. Všichni přítomní tak mohli 
být plně vtaženi do děje a na vlastní kůži 
zakusit, jak to vypadá v zákulisí živého 
rozhlasového vysílání.

Rádio 7 v mobilech 
a tabletech

Rádio 7 můžete poslouchat na stále po-
pulárnějších mobilních zařízeních.
Pro systém Android máme i vlastní aplika-
ci, kterou vyvinul náš externí kolega Jožka 
Kohoutek. Pod názvem Radio 7 ji najde-
te v „obchodě“ GooglePlay (aplikace je 
zdarma). Kromě vlastního poslechu Rádia 
7 aplikace nabízí okamžitý přístup k no-
vinkám a aktuálním anoncím na pořady, 
našemu videokanálu na YouTube a Face-
booku (viz obr. na zadní straně obálky).
Pro uživatele iPhone je na iTunes k dis-
pozici univerzální aplikace play.cz, v níž 
naše rádio najdete v seznamu stanic.

Doufám, že jsem byl dobře pocho-
pen. Myslím si, že tři písně by v tom-
to pořadu byly dostačující. Eduard 

 Dobrý den, četla jsem ve zpravo-
daji TWR Anténa výzvu ,,Posádko, 
ozvi se“ – výzvu k reakci na vysílání 
pořadu pro děti Kormidlo. Rozhodla 
jsem se vám tedy napsat. Je mi 12 let 
a  Kormidlo poslouchám snad 
od  svých 8 let. V  těchto letech mě 
poslouchání tohoto pořadu povzbu-
zovalo a zbavovalo obav a strachu – 
začala jsem tehdy chodit sama 
domů ze školy a hodně jsem se bála. 
Vždy, když jsem přišla plná strachu 
domů, jsem si poslechla Kormidlo, 
které mi maminka nahrávala do MP3 
a strach mě úplně opustil a já jsem se 
uklidnila. Kormidlo jsem začala po-
slouchat pravidelně a  stále ho po-
slouchám, i  když by se mohlo zdát, 
že už jsem na to velká. Tento pořad 
mě stále naplňuje jistotou ve  víře, 
vím, že u  Boha je bezpečný přístav. 
Adéla   Zdravím v redakci, jsem ba-
bička, a  i  když Rozmarýna není tak 
úplně pro mě, nenechám si jí ujít. 
Rozhovor se Stanislavem Kaczmarc-
zykem byl jako pohlazení. Vyrostla 
jsem v rodině, kde jsem o Bohu skoro 
neslyšela, mé děti na  tom byly lépe, 
mí vnoučkové znají Pána Ježíše a jsou 
důkazem toho, že S. Kaczmarczyk 
opravdu ví, o  čem mluví. Přeji všem 
rodičům naději v  Pánu Ježíši. Marie 

  Drazí v  Kristu. Srdečně zdravím 
a  především děkuji našemu Pánu 
za vás všechny a vaše vysílání, které 
napomíná, povzbuzuje a  též laská. 
Díky za tu studnici vody živé a tu bo-
hatou hostinu, ze které můžeme svo-
bodně brát. Děkuji i za zpravodaj An-
téna. Jsem vděčna za  všechny vaše 
relace, zvlášť za  Světem Bible, Kom-
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Odcháázííím… už ani 
nevím, jak se jmenuju

Takový zápis jsem před časem našla 
v našem moderátorském deníku, 
do kterého všichni moderátoři zapisují 
průběh své „směny“ za mikrofonem. 
Někdy tam jsou poznámky vtipné, často 
květnaté a někdy je to taky soupis 
problémů, které se ve vysílání objevily. 
Nicméně poslední dobou s trochou 
smutku hledím na stále se opakující jména 
pod těmito zápisy. Už víc než rok jedeme 
v nouzovém režimu, při kterém se členové 
redakce střídají i za mikrofonem, a tak co 
napíšeme nebo natočíme, zhusta také 
odvysíláme. Copak o to, vysílat dobré 
zprávy, to je radost, ale přece jen by to 
chtělo trochu nové šťávy a taky trochu 
nadhled.
A tak – nevíte o někom, kdo nemá úplně 
zřejmou výslovnostní vadu, zato má chuť 
mluvit s lidmi i k lidem skrze rádio? Kdo 
je tak plný Krista, že je pro něj radostí 
o Něm svědčit? Nevíte o někom, kdo je 
ještě i v dnešní době ochotný dát svůj 
čas a těšit se na odměnu až v nebi? 
Přesně takové blázny hledáme. Je jich 
málo, a to i v církvích. Ale kdybyste 
nám chtěli pomoci, vyvěste třeba u vás 
ve společenství na nějakou nástěnku 
inzerát, že V RÁDIU 7 HLEDAJÍ BLÁZNY 
PRO KRISTA!!

pas, Doteky, Studnu slova, Krok 
za  krokem a  Houpací křeslo Marie 
Frydrychové, která vždy vystihne ak-
tuální situaci jak ve světě, tak i u nás. 
Děkuji vám všem, kteří se na  tomto 
Božím díle podílíte, a  tak nás starší 
potěšujete. Přeji vedení Ducha svaté-
ho, radost a pokoj. Anna   A co víc 
přát do  nového roku než právě PO-
KOJ? Často je to jen slovo a  přitom 
po  ničem tak netoužíme, my často 
nervózní, roztěkaní. Přejeme-li si PO-
KOJ při Večeři Páně, čteme-li o něm, 
pak je vše v  pořádku. I  je-li dobře 
doma, ve sboru i ve světě, mezi kole-
gy, přáteli, pak je vše příjemné! Ale co 
až přijdou zkoušky? Toto vzácné 
OVOCE DUCHA se kamsi ztrácí, člo-
věk se vzteká, propadá beznaději, 
jako by předešlých krásných zážitků 
nebyl. Nakonec jen stručný dotaz 
na vás oba, případně i na posluchače: 
Jak si onen POKOJ udržet? S přáním 
všeho dobrého. Eva    Slyšela jsem 
sobotní relaci o bratrovi, který byl od-
minovávat bývalou Jugoslávii. Když 
se tenkrát o té akci povídalo ve zprá-
vách, modlila jsem se, aby tam byl 
někdo věřící nebo aby tam někdo 
uvěřil, protože bez Boha se mi ta prá-
ce zdá nemožná. Potěšilo mne, že 
bratr tam byl. podpis nečitelný 

 Dobrý večer, k tématu puklin toho 
mám tolik na  srdci, že nevím, čím 
bych začal. Narodil jsem se s  těžkou 
zrakovou vadou a  od  svých šesti let 
jsem chodil do školy pro děti se zbyt-
ky zraku. Domů jsem jezdil jen na je-
den víkend v měsíci a v prvním roce 
jsem to dost těžce nesl. Mým nejkrás-
nějším vánočním dárkem byl tranzis-
torový přijímač, který mi na internátu 
pomáhal přežít. Bylo mi asi 14 let, 
když jsem slyšel jeden pořad TWR 
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Sledujte nás na YouTube!
Již více než 2 roky nabízíme 
na našem YouTube kanálu 
videoupoutávky na aktuální 
pořady i videozáznamy 
některých odvysílaných relací. 
Můžete nás a naše hosty nejen 
slyšet, ale i vidět.
http://youtube.com/twrcz

z Monte Carla a  ten na mě silně zapůsobil. Začal jsem ty 
pořady poslouchat častěji a díky nim jsem dnes věřící. Ne-
vím, jestli bych někdy Pána našel, kdybych vyrůstal jako 
moji zdraví příbuzní u nás na vesnici. Prasklin a nedokona-
lostí mám celou řadu! S některými jsem se naučil žít, na jiné 
nadávám! Za zrakovou vadu jsem Bohu nikdy nepoděko-
val, ale možná bych to měl zkusit. David   Na Bílou sobotu 
(30. března 2013) jsme vysílali tematickou sobotu nazvanou 
Den, kdy Ježíš nebyl mezi živými. Mezi příspěvky se objevila 
i reakce pisatelky, jejíž e-mail začínal slovy „Uzdravení záleží 
jen na víře v moc Ježíšova jména“. Jedna z reakcí byla násle-
dovná: Dobrý den, také jsem měla víru, jakou měla ta 
žena,  která vám napsala, tím ji  samozřejmě nechci nějak 
hodnotit, akorát mám i jinou zkušenost. Bůh v tomto pro 
nás těžkém čase otřásl touto mojí jistotou. Též stále věřím, 
že Bůh chce uzdravit, ale také jsem získala větší bázeň nad 
Jeho svrchovaným jednáním. A to tehdy, když jsme bojo-
vali o život našeho pětiměsíčního vnuka Samuelka. Celou 
dobu jsme byli povzbuzováni  Božím slovem, děkovali 
za uzdravení, měli víru a v ničem jsme nepochybovali, že by 
Bůh Samuelka neuzdravil. Vším, čím si člověk umí předsta-
vit, jsme byli ujištěni o uzdravení, a přesto náš vnuk a syn 
naší dcery před třemi týdny zemřel. Modlila se spoustu lidí 
za  uzdravení, přicházelo  slovo ujištění o  jeho uzdrave-
ní,  dokonce i  sny, které ukazovaly na  jeho uzdravení – 
a přesto se stalo zcela něco jiného. Otřáslo to s námi hrozně 
moc, ale uvědomili jsme si všichni, jak my prarodiče, tak 
i  naše dcera a  její manžel, že je to Jeho svrchovaná moc 
a jen Bůh rozhoduje. Byl to náš prvorozený a bolí to stále 
moc, ale když jsme uviděli Boží jednání v rodině manžela 
naší dcery, bylo to neuvěřitelné. Bůh začal jednat tam, kde 
to předtím vůbec nešlo. O Bohu mluvit se setkalo vždycky 
s nulovou odezvou, a nic to nedokázalo prorazit, ale tato 
těžká věc otevřela jejich srdce a díky Boží milosti začali na-
slouchat a  věříme, že i  tato rodina má teď velikou nadě-
ji, aby i oni mohli být zachráněni a mohli dojít ke slávě Boží. 
Náš malý vnuk má Boží království jisté a velmi se tam již ra-
duje, ale ti, kteří tak odmítají Boha, jdou do  zatracení, 
do věčné záhuby. Bůh nás neskonale převyšuje a Jeho ces-
ty nejsou naše cesty a Jeho myšlení není naším myšlením, 
a tak stojíme dál v důvěře a lásce, i když to není vůbec jed-
noduchá věc a moc se nám stýská. Bůh je láska a nic, co se 
nám stane, není pro naše odsouzení, ale pro naši záchranu. 
V lásce Boží vaše sestra Monika


