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Každý den na nás ze všech stran útočí re-
klama a jejímu vlivu je velice těžké uniknout. 
Mnohdy je velice agresivní a často ji vnímáme 
i nechtíc, jaksi podprahově. „Vše za poloviční 
cenu“ – kdo by to nekoupil, když je to tak vý-
hodné? Většina kupuje, a proč zrovna já bych 
v případě potřeby měl být ten, kdo bude platit 
v budoucnu víc? Vždyť je to tolik lákavá na-
bídka, že? „Dnes neplaťte, platit budete až 
příští měsíc“ – opět pro mnohé velká výzva. 
Důsledky takových zkratkovitých rozhod-
nutí často známe z našeho okolí – nešťast-
né a rozpadlé rodiny, případně až exekuce. 
Slogany, které nás lákají 
k ukvapenému nakupová-
ní, známe z každodenního 
života a objevují se na bill-
boardech všude okolo 
nás. Potřebuji ale vůbec 
všechny ty nabízené věci 
ke svému životu? Nebo 
je chci mít jenom proto, 
abych je měl, či dokonce 
aby mi druzí záviděli, že 
„na to mám“? A tak si čas-
to kladu otázku, co je těžší – umění mít, nebo 
umění nemít? Apoštol Pavel to zakusil sám 
na sobě a v listu Filipským 4:12 nám sděluje, 
jaký je jeho postoj k této problematice: Umím 
se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho 
jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hla-
dový, mít nadbytek i nedostatek. Zkusme si na 
chvíli představit Pavla, který hodně cestoval, 
jak je pozván k bohatým hostitelům, kde má 
dokonalý komfort. Jindy ale spí na zemi při-
krytý vlastním pláštěm a k jídlu má pouze 
skývu chleba. Neobviňuje ani lidi ani Boha, že 
se o něho málo starají. Jeho umění „nemít“ 

souviselo s jeho vírou. Pro něj to znamenalo 
„Mám dost a to, co mám, to mi stačí“.

V Bibli nečteme, že by nám Pán Bůh za-
kazoval něco mít a vlastnit. Také nemáme ni-
kde příkaz, že máme či dokonce musíme být 
chudobní. Už starozákonní doba znala lidi ve-
lice bohaté, bezúhonné, poctivé a bohabojné, 
například Job, Abrahám a mnozí jiní. Na druhé 
straně zase znala lidi oplývající bohatstvím, 
kteří ale měli tvrdá srdce a byli i lakomci. 
Že něco mám, to je projevem Božího požeh-
nání, ale může se to stát i velikým pokušením. 
Jeden mladý člověk, který měl velký majetek 

a dodržoval Boží přikázání, 
chtěl obdržet věčný život. 
Nedokázal se ale o své bo-
hatství rozdělit s chudými. 
Pán Ježíš dává ponaučení 
svým učedníkům: Tehdy 
Ježíš řekl svým učedníkům: 
„Amen, říkám vám, pro bo-
háče je nesnadné vstoupit 
do nebeského království“ 
(Mat 19, 23). Umění mít se 
dá vyjádřit asi takto: Mohu 

mít, abych mohl také dávat jiným, kteří potře-
bují podat pomocnou ruku, a přitom zůstat 
Božím člověkem.

Pocházím z velmi početné rodiny, nikdy 
jsme neměli nadbytek, ale vždy jsem viděl 
u svých rodičů, že dávali ještě z toho mála, co 
měli, potřebnějším a chudobnějším, než jsme 
byli sami. To, co nám Pán Bůh svěřil v hmot-
ných i nehmotných statcích, má sloužit k ší-
ření evangelia, podpoře chudých, opuštěných, 
nemohoucích a týraných lidí. Nezřízenou tou-
hu po penězích a majetku Bible nazývá hrabi-
vostí (Kol 3:5). Tato často až chorobná touha 
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nemá nad námi panovat, protože potom se 
může stát i pro nás modloslužbou, a to je 
hřích. Apoštol Pavel nikde neříká: Buďte rádi, 
že jste chudí. Učil prakticky ty, kdo něco měli, 
aby nemysleli jen na sebe. Sbírka pro chudé 
v Jeruzalémě je toho příkladem. Umění mít 
se může týkat i jiných oblastí našeho živo-
ta, než jsou jenom finance. Copak už nejsme 
vděčni za naše šťastná manželství, děti, 
za pokoj a mír v naší zemi, za práci, kterou 
máme, i když nemusí být mnohdy podle na-
šich představ? Jsme s tím spokojeni? Umíme 
s touto realitou, kterou s vděčností přijímáme 
od našeho Pána, radostně a spokojeně žít? 
Často vidíme, že lidé rozšířili a obohatili své 
inventáře, ale neobohatili svá srdce. Naopak 
jejich duchovní život utrpěl mnoho škod. Sly-
šíme v rozhovorech mnoho slov o vlastních 

úspěších – já jsem udělal, já jsem viděl, já 
jsem dosáhl, já jsem si koupil. Uvědomme si, 
že vše, co máme, je nám dáno jako požehnání 
od Boha a má sloužit k Jeho chvále. Umíme-li 
dávat, zakoušíme dvojí radost – naši vlastní 
coby dárců a radost obdarovaných. Umění mít 
v sobě také zahrnuje ubránit se samolibosti, 
povýšenectví, sobectví a lakomství.

Apoštol Pavel poznal, co znamená mít 
Krista. Jeho pravdu, Jeho milost a Jeho od-
puštění. Vše ostatní pak ve svém životě ode-
psal jako ztrátu. Nenechme se zmanipulovat 
dnešní nabídkou světa, která mnoho slibuje, 
ale nedává nám to nejdůležitější pro náš ži-
vot – pokoj s Bohem. Celý život se musíme 
učit tomuto umění mít a nemít.

Jaroslav Šupik

Mít a nemít

  Jaroslav Šupik je starším Křesťanského sboru Opava, který jsme navštívili na konci března (na fotce úplně vpravo)
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Pořád se něco děje. Díky Bohu se v naší 
budově stále střídá mnoho hostů a externích 
spolupracovníků; to je také stálý důvod naší 
vděčnosti, protože bez nich, tedy bez externi-
stů a bez hostů, ochotných jet často i z velké 
dálky, by to opravdu nešlo...

Od vydání minulé Antény, ve které jsme 
vás prosili o modlitby za nové spolupracovní-
ky, se skutečně mnohé pohnulo a právě o tom 
vám teď s radostí povíme.

Podzim loňského roku byl jako každoroč-
ně plný příprav na speciální vánoční vysílání. 
Do toho je ovšem potřeba stíhat běžnou práci 
a zároveň připravovat změny, které nastanou 
s přelomem roku. Prostě jako mnohde jinde 
velmi exponované období. Přesto se povedlo 
realizovat několik zajímavých věcí.

Tou první bylo natáčení rozhovoru s křes-
ťanským poradcem Pavlem Rausem a pasto-
rem Markem Prosnerem o sexu v manželství. 
Oba zúčastnění před natáčením prozradili, 
že – i když každý ze svého úhlu – vidí toto 
téma jako velice důležité, protože se s problé-
my v této oblasti u křesťanů často setkávají. 
Zvláštností bylo, že jsme díky laskavé pomoci 
Martina Bence tento rozhovor natáčeli nejen 
audio, ale také na kameru. Videozáznam tak 
můžete najít na YouTube pod uživatelským 
jménem Trans World Radio – CZ.

Na začátku adventu se nám ozvala sku-
pina věřících z jedné brněnské církve s pros-
bou o pomoc při realizaci vánočního dramatu, 
které si sami napsali. Pomohli jsme moc rádi, 
„herci“ přijeli do studia a za víkend bylo ho-
tovo – tedy zvuková stopa, kterou k drama-
tizaci potřebovali. Byli tak šikovní, že bychom 
s nimi do budoucna rádi spolupracovali. 

Speciálních adventních a vánočních pořadů 
bylo mnoho, a tak jsme vděčni, že se nám po-
dařilo je mít pohromadě dost dopředu na to, 
abychom stihli informovat posluchače ve vět-
šině církevních časopisů a také v Líšeňském 
zpravodaji, tedy v místních novinách jedné 
brněnské městské části. Měřitelné výsledky 
nemáme, ale doufáme, že aspoň někteří noví 
posluchači přibyli. Během adventu jsme také 
do Magazínu z kultury připravili čtyřdílný seri-
ál o českém betlémářství a betlémech, který 
na svých stránkách sdílely i některé betlé-
mářské spolky.

Vánoční vysílání se neslo v duchu motta 
Do Betléma! a byli jsme vděční, že jsme mohli 
nabídnout například setkání s těmi, kdo o Vá-
nocích pracují, rozhovor s Vandou Jaškovou, 

Z redakce

Z redakce

  Misionář Michal Kody Kislicki působící na Ukrajině je 
při svých cestách do Česka pravidelným hostem někte-
rého z našich pořadů
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jejíž manžel Petr byl v té době ve vězení 
v Súdánu, nebo záznam Pašijí zhudebněných 
Jarkou Bekovou. Nový kabátek dostal také 
rádiový Facebook – za spolupráci děkujeme 
mládeži z brněnského baptistického sboru. 
Žeň vybraných speciálních pořadů najdete 
také v archivu na našem webu. 

Jak už jsem psala na začátku, Bůh nám 
žehná a dává nové spolupracovníky, a to je 
dar, za který jsme opravdu vděční. Ale abych 
byla konkrétní: začnu staronovým pořadem 
Klika. Původní domluva s jeho autorem Pe-
trem Húštěm zněla na rok, proto nás potěšilo, 
že se Petr rozhodl ještě další rok pokračovat. 
Navíc uvedl do chodu web poradklika.cz, kde 
jsou všechny pořady Klika za rok 2016 vol-
ně k poslechu i ke stažení. (V programu Rádia 
7 poslouchejte Kliku v úterý v 9:15, ve středu 
ve 14:45 a v neděli v 16:30.)

Do týmu protagonistů relace Kudy kam se 
od ledna zapojil kazatel Církve bratrské v Ha-
vířově Roman Toušek; tento pořad tak má 
asi největší rozptyl po republice. Stejně jako 
Roman se pravidelně na dálku připojují Marek 

Prosner z Klatov, Petr Janoušek z Prahy a na-
opak se odmlčel Jakub Limr z Hradce Králové; 
ke „vzdáleným spolupracovníkům“ se přidává 
také „domácí“ Petr Raus z brněnského stu-
dia. (Ke slyšení ve středu ve 20:00 a v pondělí 
ve 13:00.)

Každou poslední sobotu v měsíci nabízí-
me Tematickou sobotu. Doposud se v mode-
raci střídali lidé z redakce, letos se od ledna 
chopil této služby Josef Knoflíček, důstojník 
Armády spásy, který v současné době pracuje 
na Slovensku. Každý měsíc na poslední sobo-
tu dojíždí do Brna, aby vám mohl představit 
ty, kteří ho v životě zásadně ovlivnili. Josefovo 
neobvyklé svědectví o cestě k Bohu jsme od-
vysílali na konci minulého roku. (Naladíte vždy 
poslední sobotu v měsíci od 9:15 do 11:00.)

Další novinkou roku 2017 je pořad Uši 
k duši, k jehož přípravě se scházejí moderá-
torka Lucie Endlicherová a psycholog Marek 
Macák. V patnáctiminutových rozhovorech 
se z mnoha stran věnují otázkám mezi člo-
věkem a Bohem, mluví o spiritualitě, identitě, 
směřování lidkého života, o svědomí a hříchu, 
zkrátka pokoušejí se sestavit křesťanskou 
antropologii. (Na Radiu Proglas má pořad pre-
miéru v pátek v 9:15; na Rádiu 7 je ke slyšení 
v sobotu v 7:30, v neděli v 16:00 a následující 
středu od 17:45.)

Během adventu jsme vám místo ranního 
čtení Bible nabídli tzv. Tichý čas, tedy kratinké 
zamyšlení nad některým biblickým úryvkem 
a také modlitbu, a protože se to nám a věří-
me, že i vám, zalíbilo, rozhodli jsme se v tom 
pokračovat i po Novém roce. (Vždy v úterý, 
čtvrtek a sobotu v 6:45.)

Nové tváře a hlavně hlasy se objevují 
i v pořadu Noční můry – po roční zkušenos-
ti pokračuje Mária Uhlíková, už několikrát se 
za mikrofonem objevil Dan Hammer, připojili 
se také manželé Zuzka a Pavel Kohlovi a nově 
se zapracovává i Kateřina Vávrová. (Přesvědč-
te se v pondělí ve 22:00, v repríze pak v pátek 
ve 23:00.)

Z redakce

  Jiří Sladký při natáčení dalšího pořadu s Kateřinou 
Hodecovou. V posledních měsících se zaměřují na křes-
ťanské osobnosti starověku
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Od září loňského roku jsme se modlili 
a hledali nového technika. V únoru se jím stal 
Michal Crhák z Bučovic, který o sobě prozra-
zuje více v rozhovoru na jiném místě Anté-
ny. Teď nás stejná anabáze čeká s hudebním 
redaktorem; místo po Jiřině Gině Čunkové 
je prázdné už dlouho a práce kolem hudby 
je v redakci dost a dost. I tady se modlíme 
a doufáme.

Za každého, kdo se statečně přidá a také 
vytrvá, jsme skutečně vděční a jak z výše 
popsaného vyplývá, vděčnost je skutečně 
na místě. Zároveň ale trvá potřeba nových ko-
legů za mikrofonem při moderování běžného 
proudu vysílání. Jestli máte odvahu to zkusit, 
určitě se ozvěte. Zkoušíme také oslovovat lidi, 
kteří by byli zpravodaji Rádia 7 v konkrétní 
oblasti naší republiky a natáčeli by ve svém 
prostředí svědectví, rozhovory, úvahy, repor-
táže... Ochotné spolupracovníky rádi zaučíme.

Radost máme i z toho, že používáte ar-
chiv pořadů na našem webu. Za rok 2016 
jsme vystavili stejně jako rok předtím 2000 
pořadů, celkový počet stažení („jen“ poslech 
není v tomto čísle započítán) dosáhl počtu 
1.145.496, to znamená, že každý pořad byl 
průměrně stažen cca 550x. Oproti loňsku jde 
tedy o nárůst cca 15 %.

O naší práci se snažíme informovat 
i na Facebooku – průměrně sem vkládáme tři 
příspěvky denně; najdete nás i na Instagramu. 
Patnáctiprocentní nárůst zájmu zaznamenal 
také náš YouTube kanál, kde bylo v roce 2016 
zveřejněno 33 „videí“ – z toho 29 pouze zvu-
kových záznamů pořadů.

Jsme rádi, že i letos může být Rádio 7 me-
diálním partnerem vybraných festivalů, kon-
ferencí a dalších křesťanských akcí. Kromě 
těch tradičních, jako je například Celonárodní 
čtení Bible před Velikonocemi nebo festival 
UNITED, se letos přidal i koncert irské křes-
ťanské kapely Rend Collective, který se chys-
tá na počátku června v Praze. 

Prostě – snažíme se vám být blíž, protože 
věříme, že pro vás máme dobré zprávy. Pokud 
byste se k jejich šíření (nejen za mikrofonem) 
chtěli přidat, určitě se ozvěte. Aktuálně nám 
chybí moderátoři vysílání, hledáme ochotné-
ho češtináře pro úpravu textů, potřebujeme 
zpravodaje a kontaktní osoby v různých kra-
jích, lidi schopné napsat recenzi, myšlenku na 
den nebo Základy (relace mapující základní 
věroučné články křesťanství). Práce je dost 
a nápadů ještě víc . 

Kateřina Hodecová 

Z redakce

  Natáčení speciálního pořadu o manželské sexualitě, jehož hosty byli pastor Marek Prosner (vlevo) a křesťanský 
poradce Pavel Raus (vpravo). Videozáznam tohoto pořadu najdete i na YouTube
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Petře, můžeš říci něco o sobě, kde jsi 
vyrůstal, co jsi dělal, než ses dostal 
k TWR?

Pochádzam z Bratislavy a vyrastal som 
v Rači (bratislavská mestská časť), kde môj 
otec slúžil ako evanjelický farár. Tam som 
prežil celé detstvo. Počas komunizmu byť 
farárskym synom nebola žiadna výhra. Bolo 
mi to svojím spôsobom nepríjemné, pretože 
som bol často terčom posmechu spolužia-
kov a vyrastal som s vedomím, že som iný 
ako väčšina spoločnosti okolo mňa, ktorá sa 
k viere veľmi nehlásila.

Moji rodičia ma spolu so starším bratom 
viedli k láske a poznaniu Pána Boha a dali 
mi silné základy pre službu v cirkvi. Obaja 
rodičia boli aktívni v službe, naša domác-
nosť bola veľmi otvorená a pamätám sa, že 
sme mali veľmi časté návštevy.

Jak jsi se dostal k Bohu?
Bol som ešte teenager, keď ma raz sil-

no zasiahla otcova kázeň na Veľkonočnú 
nedeľu. To je vlastne také zvláštne, preto-
že tých jeho kázní som predtým počul asi 
stovky a človek sa často stáva immúnym 
voči posolstvu od človeka, ktorého počúva 
od útleho dets tva, a zvlášť v pubertálnom 
veku. Verím, že sa vtedy spojila všetka 
tá rodičovská výchova k Bohu a samot-
né oslovenia Božím Duchom, a všetko mi 
zrazu dalo zmysel – že som hriešnik, ktorý 
potrebuje odpustenie a očistenie od svo-
jich hriechov, a cesta k Bohu vedie cez obeť 
Pána Ježiša.

Povíš něco i o své rodině? Vím, že jste 
loni měli přírůstek…

Mám krásnu manželku Vierku a štyri 
nádherné deti: syna Matúša, ktorý študu-
je na gymnáziu v Bratislave, potom Oskara 
a Miu, ktorí chodia na základnú školu v Kittsee 
v Rakúsku, a v lete sa nám narodila dcérka 
Luisa. Máme to doma pestré a veselé, preto-
že rozdiel medzi najstarším a najmladším je 
16 rokov. V lete tomu budú štyri roky, čo ži-
jeme v rakúskom pohraničí v medzikultúrnom 
prostredí.

Co Tě přivedlo k práci v TWR?
Nikdy sa mi nesnívalo, že by som robil 

v mediálnom prostredí. V skutočnosti som ani 
neuvažoval o tom, že by som bol v službe na 
plný úväzok. Musím sa priznať, že služba mo-
jich rodičov ma tak trochu od toho odrádzala, 
a chcel som, aby moja rodina bola „normál-
na“. Keď som sa však rozhodoval, čo budem 
po skončení školy robiť, oslovili ma jedni mi-
sionári v zbore, ktorí pracovali v TWR a spýtali 
sa ma, či by som neprišiel vypomôcť. Najprv 
som to bral ako niečo krátkodobé, no už som 
tu pomaly 20 rokov.

Dnes děláš ředitele TWR pro region 
východní Evropy. Co Tvá práce 
konkrétně obnáší?

Tá práca je veľmi rozmanitá nielen tým, že 
zaberá široký región vo východnej Európe, ale 
aj tým, že každá redakcia je niečim špecific-
ká a má iné dôrazy. Pracujem s redakciami 
v desiatich krajinách, ktoré pripravujú relácie 
spolu v 17 jazykoch. Mám na starosti prípra-
vu a rozvoj stratégie pre východoeurópsky 

Otázky  
pro Petera

Otázky pro Petera
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región, zabezpečenie vysielania, rozširovanie 
mediálneho portfólia pre vysielanie o nové 
platformy ako internet, mobilné apliklácie 
a sociálne médiá. Časť mojej práce spočíva 
vo fundraisingu (získavanie finančných zdro-
jov), pretože príprava relácií a hlavne samotné 
vysielanie je finančne nákladné.

Jak vypadají další východoevropské 
redakce, které máš na starosti? Čím 
se liší jejich fungování od té české?

Česká redakcia je vo východnej Európe po-
čtom zamestnancov určite najväčšia. V iných 
krajinách, ako napríklad Poľsku alebo Ma-
ďarsku, je služba do veľkej miery postavená 
na dobrovoľníkoch. Fungovanie redakcií je do 
veľkej miery závislé od finančnej a modliteb-
nej podpory miestnych poslucháčov. U vás 
v Čechách poslucháči a kresťania už celkom 

rozumejú tomu, že misijnú prácu treba fi-
nančne podporovať z vlastných zdrojov. Keď 
sa posunieme viac smerom na juh na Balkán, 
tak tam to povedomie o potrebe dávať a pod-
poriť misiu je nízke a poslucháči žijú v pre-
svedčení, že financie by mali prísť zo Západu. 
Samozrejme tá podporá závisí aj od ekono-
mickej sily obyvateľstva ako takého.

Jednotlivé redakcie sa takisto líšia v tom, 
v akom formáte a na akom médiu svoje re-
lácie vysielajú. V Litve a na Slovensku sa pek-
ne rozbieha celodenné vysielanie na VKV, ale 
v iných krajinách o takých možnostiach môžu 
len snívať, pretože prístup na VKV pre misijné 
organizácie je veľmi obmedzený. V Bulharsku 
naša redakcia pripravuje vysielanie v róm-
skom dialekte len 15 minút denne, v Mace-
dónsku len 30 minút týždenne.

Otázky pro Petera

  Setkání Rady TWR, Peter Kolárovský čtvrtý zleva
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S jakými problémy se rádia v tomto 
regionu nejvíce potýkají?

V Litve sa nám síce podarilo rozbehnúť ce-
lodenné vysielanie, ale veľkou výzvou bolo pre 
nás zabezpečiť kvalitnú kresťanskú hudbu 
v národnom jazyku. Kresťanská evanjelikál-
na komunita je veľmi malá a kvalitnej hudby, 
ktorá by bola vhodná pre vysielanie, sa vypro-
dukuje veľmi málo. Nakoniec sa nám podarilo 
nadviazať partnerstvo s jedným kresťanským 
rádiom na Floride, ktoré každý deň posiela 
do Litvy playlist s kresťanskou populárnou 
hudbou v angličtine. Pesničky v angličtine sú 
v litev ských rádiách bežné, a preto aj tento 
formát poslucháči prijali veľmi pozitívne.

Nájsť kvalitných redaktorov takisto nie je 
niekedy ľahké. Nie každý vie napísať rozhla-
sový scenár, ktorý by mal hlavu a pätu a zá-
roveň by priniesol jasné posolstvo evanjelia. 
Z toho dôvodu niektoré redakcie z veľkej časti 
preberajú zahraničné relácie, ktoré preložia 
a pripravia do vysielenia. 

Co tě na Tvé práci těší?
Pracujem s redakciami už niekoľko rokov 

a veľmi ma teší progres, ktoré vo svojej prá-
ci za uplynulé obdobie urobili. Spočiatku ná-
rodné redakcie v podstate len prijímali víziu 
a smerovanie medzinárodného TWR a fun-
govali ako „producentské centrá“. Dnes vidím 
posun v tom, že už samy vedia, čo chcú ro-
biť, majú vlastné ciele a smerovania, a pritom 
máme stále spoločnú víziu získať celý svet 
pre Krista.

Niekedy ma potešia a povzbudia aj také 
„prízemné“ veci ako úspešné obchodné roko-
vanie. Prednedávnom som rokoval s jednou 
FM stanicou v Záhrebe, kde mi dal Pán Boh 
milosť vyjednať veľkú zľavu na vysielací čas. 
Za ušetrené peniaze môžeme zafinancovať 
prípravu relácií v inom jazyku na celý rok. 

Najviac ma vie ale potešiť to, keď vidím, 
ako si Pán Boh používa našu prácu. Aj keď 

dnes poslucháči píšu oveľa menej ako pred 
20–30 rokmi, stále sa k nám dostanú sve-
dectvá o tom, ako ľudia cez vysielanie TWR 
prišli k Pánu Bohu.

Můžeš říci nějaké svědectví, které tě 
povzbudilo v tom, co děláš?

V Rumunsku som sa raz stretol s jedným 
mužom, ktorý sa obrátil k Bohu pri počúvaní 
relácie Světem Bible (TTB). Mal veľmi pochyb-
nú minulosť a jeho život sa zmenil od základu. 
V jednej relácii sa dozvedel, že veriaci by mali 
Pánu Bohu odovzdávať desiatky. Nikdy ne-
chodil do cirkvi a preto si tie peniaze začal od-
kladať. Po niekoľkých rokoch mu napadlo, že 
by azda mohol kontaktovať rumunskú redak-
ciu a navrhol im, že by tie desiatky dal im a tak 
podporil ich službu. Jeho snom je, aby celé 
Rumunsko mohlo počúvať TTB, a finančne 
podporuje vysielanie tejto relácie na 40 sta-
niciach VKV po celom Rumunsku.

TWR se postupně rozrostlo z jedné 
stanice do organizace působící 
po celém světě. Jaká je současná 
koncepce práce mezinárodního 
TWR (TWR-I)? Snaží se zřizovat 
vlastní redakce nebo chce fungovat 
na principu partnerství, jako je to 
i v případě české redakce?

Považujem to za zázrak a zároveň svedec-
tvo o veľkej Božej milosti, že napriek tomu, 
s akým rozpočtom pracujeme, sme najvačšou 
rozhlasovou sieťou na svete, ktorá vysiela 
vo vyše ako 230 jazykoch a pôsobíme vo viac 
ako 180 krajinách sveta.

Práca TWR väčinou začína založením 
vlastnej redakcie v danej krajine a po nejakom 
čase, keď už práca redakcie nejakým spôso-
bom dozreje, sa snažíme tu prácu pretrans-
formovať do partnerskej spolupráce. Zároveň 
vedieme redakcie k tomu, aby mali srdce ni-
elen pre prácu vo svojej krajine, ale aby mali 
aj misijný rozmer a podporovali misiu a prácu 

Otázky pro Petera
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TWR v iných krajinách, kde tá služba ešte nie 
je tak rozvinutá.

V kterých regionech se TWR-I 
dnes nejvíce angažuje a rozrůstá? 
Kde se naopak nedaří? 

V našom regióne sa práca úspešne rozvíja 
medzi Rómami. V Bulharsku a Rumunsku, 
ako aj južnom Srbsku, sme svedkami pre-
budenia medzi rómskym obyvateľstvom. Už 
len to, že zvesť evanjelia počujú vo svojom 
jazyku je pre nich niečo výnimočné. Zopárkrát 
som bol na modlitebných skupinkách Rómov, 
ktorý počúvali relácie TWR, čítali spolu Bibliu 
a modlili sa.

Práca sa takisto rozvíja v Strednej Ázii, kde 
koncom 80. rokov sme mohli spočítať počet 
miestnych veriacich na prstoch jednej ale-
bo dvoch rúk. Dnes aj vďaka vysielaniu TWR 
vidíme cirkev, ktorá je síce prenasledovaná, 
ale rastie.

Veľkou výzvou pre nás v súčasnosti je, ako 
zasiahnuť mladú generáciu v Európe. Mladí 
dnes žijú konzumným životom vo virtuál-
nom svete, často bez reálnych vzťahov. Mu-
síme hľadať formy, ako ich osloviť tam, kde 
sú – na sociálnych sieťach a mobiloch, lebo 
tradičné vysielanie ide akosi pomimo nich. Sú 
zvyknutí sledovať krátke ukážky, ale máloke-
dy majú trpezlivosť vypočuť si niečo dlhšie 
ako 5–10 minút. Preto stojí pred nami ná-
ročná úloha v tom, ako získať ich pozornosť 

a vedieť komunikovať evanjelium takým spô-
sobom, aby mu pozorumeli.

Uvedl bys nějaké potřeby TWR-I, 
za které by se čtenáři mohli modlit?

Veľmi nás v uplynulých mesiacoch po-
tešilo to, že naše rady sa rozšírili o niekoľko 
nových a mladých misionárov. Ale ako Pán 
Ježiš svojim učeníkov povedal: „Žatva je síce 
veľká, ale robotníkov málo.“ Zatiaľ čo ešte 
začiatkom 90. rokov pracovalo v TWR okrem 
bežných zamestnancov približne 120 misi-
onárskych rodín, dnes je to okolo 30. Takže 
veľkou potrebou je, aby Pán Boh povolal no-
vých pracovníkov.

Veľa redakcií žije a pracuje v neľahkých 
podmienkach, utajení a neustálom nebezpe-
čenstve. Sú to ľudia, ktorí zohrávajú nesmier-
ne dôležitú úlohu pri šírení evanjelia, a preto 
(a nielen preto) sa potrebujeme za nich kaž-
dodenne modliť, aby ich Pán Boh ochraňoval.

rozhovor připravil Luděk Brdečko

Otázky pro Petera

   Peter Kolárovský (* 1976) se narodil v Bratislavě 
ve věřící rodině. Když mu bylo 12 let, přijal do svého 
života Ježíše Krista.
K TWR-Slovakia se připojil v září 1996 jako technik sa-
telitního vysílání v Bratislavě. K týmu CEEM (Central East 
Europe Ministries) se přidal v dubnu roku 2008 jako 
projektový koordinátor a v únoru 2009 byl jmenován zá-
stupcem ředitele CEEM. Od dubna 2009 slouží jako ředi-
tel CEEM. Působí jako spojovací článek mezi TWR Europe 
a redakcemi TWR ve střední a východní Evropě - Albánie, 
Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Lo-
tyšsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko.
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Od Aše až po Košice a ještě mnohem dál 
je slyšet vysílání Rádia 7. Od Aše až k morav-
skému pomezí může být rádio i vidět! Trans 
World Radio jsou totiž lidé. A snad i víc. Věří-
me, že za léta působení vznikla rodina, daleko 
větší než tucet redakčních pracovníků, tech-
niků a administrativy. Rodina složená z řady 
externích spolupracovníků, pravidelných i ob-
časných posluchačů, modlitebních podporo-
vatelů, dárců, sympatizantů… A doufáme, že 
se tato rodina bude dál rozšiřovat.

To, že k sobě lidé patří, se pozná. Mají vě-
domí sounáležitosti, vědí o sobě, pomáhají si. 
A taky se navštěvují. Vážíme si toho, že nám 
dovolujete navštěvovat vás téměř denně – to 

když nás pouštíte do svých obývacích pokojů, 
kuchyní nebo ložnic – tam, kde nás poslou-
cháte. A s radostí vítáme i možnost osobního 
setkání. V minulých letech se začala množit 
pozvání od křesťanských sborů a my s chutí 
vyjíždíme, abychom se setkali s lidmi, kte-
ří nás znají a fandí nám, i s takovými, kteří 
o možnosti poslechu křesťanského rozhla-
sového vysílání ještě neslyšeli. Když jsme 
požádáni, sdílíme se v kázání o Boží slovo 
nebo nás dokonce místní „využijí“ k realizaci 
nějakého semináře; velké pozornosti se těší 
workshopy o tom, jak správně mluvit, sáh-
nout lze i po praktickém tréninku, jak vydávat 
osobní svědectví nebo jak psát biblické úvahy. 

Během našich návštěv přivážíme informa-
ce o vysílání, zajímavosti ze zákulisí, svědectví 
o vlivu programů na posluchače. Nechceme 
se ale jen ohlížet. Věříme, že šíření evange-
lia prostřednictvím rozhlasového vysílání 
má budoucnost, která ukrývá spousty do-
sud nevyužitých možností. Během společně 
stráveného času můžeme něco ze té škály 
objevovat, rozvíjet, vzájemně se inspirovat, 
povzbuzovat i podpírat. 

Od začátku kalendářního roku nás uvíta-
li v CB Kounicova v Brně (je tak milé vracet 
se mezi staré, dlouholeté známé!), ve sboru 
ČCE v Nosislavi, únor nás zastihl ve sboru CB 
v Milovicích. V březnu jsme stihli dvě návště-
vy – jednu na téma Misie a média na mládež-
nickém setkání BJB Brno a druhou na nedělní 
bohoslužbě Křesťanského sboru Opava. Další 
místa jsou v jednání.

Šikovnou novinkou je oznámení zamýšle-
né návštěvy v okolí sboru, kam se chystáme. 
Je radostným překvapením zjistit, že si naši 
příznivci udělali výpravu za námi. A tak by 

Od Aše  
až po Košice

Od Aše až po Košice

  I takto může vypadat nedělní shromáždění – na ná-
vštěvě v AC Ivanovice na Hané
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třeba v budoucnu mohly být naše výjezdy více 
ekumenickou záležitostí. Vždyť to je moment, 
ve kterém ekumena nabývá praktický vý-
znam – ve společném díle zvěstování evan-
gelia velkému množství lidí prostřednictvím 
médií – v našem případě rádia. 

Máme chuť a spousty nápadů, jak vyu-
žít rozhlasové vysílání, tuto cestu k lidem. 
Chceme si o tom s vámi popovídat, pozvat 
vás ke spolupráci, chceme v dalších krocích 
jít s vámi, Kristovou církví v České republice. 
Jejím jsme nástrojem, prodlouženou rukou, 
dotýkající se velkého množství lidí, kteří by 
do církve ve svém prvním kroku cestu ne-
našli. Jsme ovšem ruka, která není oddělená 
od těla. Potřebujeme vás a prosíme: Potře-
bujte nás! Používejte naše vysílání. Pro svůj 
osobní růst i jako zdroj pro lidi kolem sebe. 
Jsme tu 24 hodin, 7 dní v týdnu. 

Pokud budete chtít, pozvěte nás. Při spo-
lečném sdílení se můžeme dostat dál. 

Lída Hojková

    Nedělní setkávání křesťanů mohou mít různou po-
dobu – někde se scházejí ve vile u krbu (CB Milovice, 
dole), jinde v tradičním sboru s dlouhou historií (CB Br-
no-Kounicova, vpravo)
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Cink, cink
Zvonek v redakci ohlašuje poledne. Poma-

lu ustává činnost u strojů, redaktoři ukládají 
postříhané soubory, technici poslouchají, zda 
slovenská redakce přebrala v pořádku vysí-
lání (úterý a čtvrtek) nebo zda vysíláme z té 
naší české (pondělí, středa, pátek). Kromě 
moderátora se všichni přesouváme do zase-
dací místnosti. Usedáme na židle a nastává 
důležitý bod pracovního dne – rychlá porada 
a modlitební chvíle. Bez modliteb není žádná 
misijní činnost možná. Bez modliteb by naší 
práci něco důležitého scházelo. Pojďte na-
hlédnout a připojit se k našim modlitbám.

Modleme se za pronásledovanou církev 
(Židům 13, 3)

To zaznívá často na našich modlitebních 
chvílích jako připomínka boje, který vedou i jiní 
křesťané. A děkujeme přitom Pánu, že stále mů-
žeme v této zemi svobodně vysílat evangelium.

Připojil bych prosby za nemocné 
(Jakub 5, 14)

To se ozve z jedné strany naší „modlitební 
šišky“, jak pojmenovala náš „kulatý“ stůl v za-
sedací místnosti při jedné návštěvě nevidomá 
Markéta Bachmannová. I když děláme, co je 
v našich silách, a chceme být při síle, potýkáme 
se (a nejen my) s různými nemocemi a pro-
blémy. Denně se pro posílení v redakci vypije 
množství zázvorového čaje, ale i tak je někdy 
náročnější obsadit všechny služby.

Pane, povolej více spolupracovníků 
(Lukáš 10, 2)

I díky nemocem a rostoucím vizím se po-
týkáme s nedostatkem sil a pomocných ru-
kou. Práce je mnoho, a tak jsme vděční za 
každého, kdo je ochoten zapojit se v mode-
rování, přípravě pořadů, ale i po technické či 
praktické stránce nebo sbíráním informací. 
Již delší čas vyprošujeme do týmu hudebního 

Modlitební  
podněty

Modlitební podměty

  Fotka z polední modlitební chvíle (Nikdo nevěděl, že Marek Prosner fotí .)
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redaktora, a s dalšími plány je stále více mož-
ností, jak se zapojit. 

 Bože, kam směřuješ naše kroky? 
(Přísloví 16, 7)

Neustále hledáme způsoby a možnosti, 
jak rozšířit službu rádia mezi další lidi. Jak se 
dostat s evangeliem k dalším lidem, zvláště 
nevěřícím, pomoci těm, kteří jsou obtíženi, či 
vyzbrojit ty, kteří jsou povoláni. „Ježíši, při-
mlouváme se za vysílané slovo, aby se dotý-
kalo posluchačů.“

Hospodine, prosím ochraňuj techniku 
a vysílání, ať vše funguje, jak má 
(Žalm 18, 3)

Někdy se to nezdá, ale počítače a jiné sou-
částky si žijí vlastním životem a často se pěk-
ně zapotíme (hlavně hlavní technik Dan) při 
jejich nastavení do fungujícího stavu.

Nemáte někdo tip na hosta 
do pořadu?

I takové prosby máme a sdílíme. Jsme 
vděční za ochotné lidi, kteří mají co říci a 
chtějí se s posluchači o tu svou část víry po-
dělit. Žel někdy není domlouvání úplně jed-
noduché, a někdy zase modlitby vysíláme za 

zdárnou cestu hostů. Podobně se přimlouvá-
me i za výjezdy lidí z rádia, a je jedno, zda jde 
o jednání s úřady nebo nahrávání na druhém 
konci republiky.

Kéž vám Pán odplatí tyto oběti 
(Matouš 6, 6)

Každé poledne děkujeme Bohu za všech-
ny dárce, díky kterým může rádio fungovat, 
a vyprošujeme jim Boží blízkost a požehnání. 
Jsme vděční i za modlitebníky, kteří podporují 
činnost v rovině duchovní. Obojí je zapotřebí. 
Díky, díky, díky.

Pojďme číst
Zazní pokyn k otevření Hesel Jednoty bra-

trské, která každé poledne připomínají Boží 
slovo a inspirují k modlitbám. A mnohdy se 
dané slovo stane živým a promluví přesně 
do naší situace. Můžete je otevírat společně 
s námi a v poledne se zastavit před nebeským 
trůnem.

S různými osloveními, za různé podně-
ty, ale přesto jednotní, pozvedáme své díky 
a prosby vzhůru k Bohu a Jeho Synu Ježíši, 
kterého zvěstujeme, a který nás zahrnuje 
svou péčí a milostí. Jemu patří chvála a díky.

Amen.

Modlitební podměty
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Michale, znal jsi TWR před tím, než 
ses ucházel o místo technika?

Přiznám se, že ne. Rádio poslouchám 
pouze v autě a to, pokud mohu prozradit, 
Radiožurnál. Tuto stanici mám naladěnou 
hlavně kvůli zpravodajství. Doma rádio skoro 
neposlouchám. 

Proč Tě tato nabídka zaujala, čím Tě 
oslovila?

Informaci, že rádio TWR shání technika, 
jsem dostal od našeho někdejšího bratra 
faráře Milana Vostřela. Poté, co jsem od něj 
dostal mail s odkazem na TWR, jsem se za-
čal více zajímat, o jakou organizaci se jedná 
a co by pozice technika měla obnášet. Zaujala 
mě možnost práce v křesťanském kolekti-
vu a především možnost podílet se na šíření 
evangelia. 

Kdo jsi? Co bys na sebe prozradil 
čtenářům Antény?

Jmenuji se Michal Crhák, je mi 32 let, jsem 
ženatý a pocházím z Bučovic na Vyškovsku. 
Co se mého duchovního života týče, jsem 
členem Církve československé husitské. Můj 
život byl doposud vcelku rozmanitý. Ještě 
během studia oboru Archeologie na Masa-
rykově univerzitě v Brně jsem začal pracovat 
na Ministerstvu obrany ČR. Zde jsem vyko-
nával práci referenta na oddělení vydávání 
osvědčení – 3. odboj. Pro mnohé název to-
hoto oddělení může znít poněkud neurči-
tě, ale skrývá se pod ním agenda vydávání 
osvědčení účastníkům protikomunistického 
odboje. Musím říct, že se jednalo o velice za-
jímavou práci, která mě v mnoha ohledech 

nutila k zamyšlení. Setkal jsem se s mnoha 
životními příběhy lidí, kteří byli perzekvováni 
komunistickým režimem, mezi nimi i s mnoha 
příběhy křesťanů. To vše mě nutilo přemýš-
let, jak v naší společnosti mohlo docházet 
k takovému bezpráví pod zástěrkou budová-
ní socialismu. Musel jsem se ptát sám sebe, 
zda bych v té době obstál a v rámci ulehčení 
svého života neustoupil od praktikovaného 
křesťanství k soukromé zbožnosti, která by 
režimu nepřekážela. Studium období komu-
nistické totality vyvolává mnohé otázky, ale 
především z něho vyplývá, že pokud se ze 
své historie nepoučíme, budeme nuceni si ji 
zopakovat. Vzhledem k práci v Praze a dalším 
aktivitám, které mě stály víc a víc času, jsem 
studium na univerzitě nedokončil. Vnímám, 
že mi tato věc není ke cti, ale věřím, že mi 
Pán Bůh připravil jinou cestu. Koncem roku 
2014 jsem vrátil zpět do Bučovic, kde jsem 
jako vyvrcholení svého osmiletého působení 
v městské samosprávě začal zastávat funkci 
místostarosty. Cesty Páně jsou však nevyz-
pytatelné, a tak došlo koncem roku 2015 k si-
tuaci, kdy jsem byl zradou dvou zastupitelů 
z našeho sdružení z funkce odvolán. Cenná 
životní zkušenost, ale především zásah Hos-
podina, že se můj život má ubírat jiným smě-
rem. Přes tuto těžkou zkoušku, kdy jsem se 
ze dne na den ocitl bez práce se stigmatem 
člověka, který měl něco špatného provést, ale 
nikdo neřekl, co, se mi v roce 2016 dostalo 
dvojího požehnání. V červnu tohoto roku jsem 
se oženil se svou ženou Hankou a od srpna 
očekáváme narození našeho prvního dítěte. 
Přes okoušení dobrého i zlého mě nakonec 
Pán přivedl k práci v rádiu.

Rozhovor s Michalem 
Crhákem

Rozhovor s Michalem Crhákem
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Jaká byla Tvá cesta k Bohu?
Poměrně dlouhá. Přestože pocházím 

z převážně nevěřící rodiny, již od střední školy 
jsem začal více hledat Boha. Potřeboval jsem 
mít v životě něco jistého, něco, v co mohu 
věřit. Čím dál tím víc pro mě bylo nemyslitel-
né, že věci, které se dějí v mém životě, jsou 
založené jen na náhodě. Možnost obracet se 
k Pánu Bohu mi začala dodávat klid a jistotu, 
že se na Něj mohu spolehnout. Někdy v po-
sledním ročníku gymnázia, které jsem stu-
doval ve středočeských Říčanech, jsem začal 
chodit na první bohoslužby v Církvi českoslo-
venské husitské. V prvním 
ročníku na vysoké škole, 
když jsem s jedním zná-
mým diskutoval, kam cho-
dí na bohoslužby, mi řekl, 
že je ve Slavkově u Brna 
fajn husitský farář. Jednou 
v neděli jsem do Husova 
sboru ve Slavkově zku-
sil zajet na bohoslužbu 
a oslovilo mě to. Tak jsem 
se seznámil s bratrem fa-
rářem Milanem Vostřelem. S bratrem farářem 
jsme se čas od času scházeli i mimo boho-
služby a povídali si o víře. Ke křtu jsem dospěl 
v roce 2011, ve svých dvaceti šesti letech. 
Stalo se tak po rozchodu s přítelkyní, se kte-
rou jsem byl ve vztahu pět let. Poté, co jsem 
zůstal sám, jsem začal uvažovat, že bych do 
svého srdce pustil Ježíše Krista. Přítelkyně 
byla striktně nevěřící a ke konci našeho vzta-
hu jsem cítil, že pokud s ní zůstanu, nemohu 
se ve víře posunout dál. Ovšem řekl bych, že 
jsem stále na cestě k Pánu Bohu. Pána Ježí-
še jsem sice pustil do svého srdce, ale stále 
s Ním upevňuji vztah. Občas je jednoduší pod-
léhat dnešní sekulární společnosti a v rámci 
bontonu nedávat svou víru příliš najevo. Ov-
šem vím, že snadná cesta není vždy ta správ-
ná a jsem si vědom i toho, že Pán Ježíš řekl: „Já 

jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází 
k Otci než skrze mne.“ (Jan 14, 6)

S manželkou očekáváte narození 
prvního miminka. Často se mluví o tom, 
jak takové období prožívají budoucí 
maminky. A co budoucí tatínci?

Je to pro mě období plné různých zkoušek, 
především důvěry k Pánu Bohu. Lhal bych, 
kdybych řekl, že nemám občas strach. Strach, 
jestli vše dobře dopadne, jestli bude manželka i 
miminko v pořádku, jestli budu dobrý táta. Ně-
kdy cítím, že se v mém srdci přetlačuje strach 

s vírou. Jsou chvíle, kdy víra 
strach vytlačuje a vnímám 
jistý klid a radost z Boží 
milosti, jindy naopak vítězí 
strach a já se modlím, aby 
nám Pán pomohl a vše bylo 
v pořádku. Když bych to 
měl shrnout, je to pro mě 
velká zkouška důvěry Pánu 
Bohu, a občas nezbývá, než 
jen prostě věřit.

Pohyboval ses už na různých pozicích 
a v různých kolektivech; jaké dojmy 
máš z lidí, z práce, kterou děláš?

Každý kolektiv a pracovní pozice mi při-
nesly jiné zkušenosti, někdy dobré, jindy horší. 
Zde v rádiu mám pocit, že pracuji s lidmi, před 
kterými si nemusím na nic hrát a mohu být 
sám sebou. Mohu sdílet svou víru a nemusím 
si ji nechávat jen sám pro sebe, abych příliš 
nevybočoval. Dojmy mám veskrze pozitiv-
ní. Rád se učím novým věcem. Stříhání nebo 
mix pořadů je pro mě nová zkušenost, ale 
určitě mě to baví a zdokonalování se v práci 
mi přináší i radost a další motivaci posouvat 
se o něco dál. Jako bonus vnímám možnost 
poslouchat při natáčení zajímavé myšlenky 
a pasáže z Písma. 

Rozhovor s Michalem Crhákem

Občas  
nezbývá, 
než jen  

prostě věřit.
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Stíháš nejen zpracovávat zvuk, ale 
taky poslouchat obsah pořadů? 
Zaujal už Tě nějaký?

Při stříhání většinou na poslech obsahu 
pořadu není moc prostor. V tomto ohledu si 
více užívám natáčení. Z pořadů, které jsem 
v poslední době natáčel, mě velice zaujal 
Kompas s Mariánem Možuchou. Zabýval 
se hříchem a pokáním krále Davida, mnohé 
myšlenky byly výborně prolnuty s aktuálním 
děním v naší společnosti. Ovšem těžko se 
vybírá, co mě zaujalo nejvíce. Předčítání knihy 
Když Bůh mlčí Vladimírem Hauserem ve mě 
vyvolalo vzpomínky na obdobné situace, 
které jsem v životě zažil, což byl velmi silný 
zážitek.

Co bys přál rádiu i jeho posluchačům 
ve velikonočním čase?

Rádiu bych popřál, aby mu stále přibývali 
posluchači. A posluchačům, aby pro ně bylo 
naše rádio ve velikonočním čase duchovní 
stravou a prostředkem, jak si udělat takový 
menší jarní úklid i ve svém nitru. Ono nako-
nec je skoro důležitější, jak jsme na Velikono-
ce připraveni vnitřně, než jestli máme doma 
naklizeno a napečeno. Od stavu naší duše se 
odvíjí, jestli se připomínka smrti a vzkříšení 
Pána Ježíše Krista dotkne v čase Velikonoc 
našich srdcí. Věřím, že pořady našeho rádia 
tomu správnému vnitřnímu naladění poslu-
chačům pomohou.

rozhovor připravila Lucie Endlicherová

Rozhovor s Michalem Crhákem

  Není se co divit, že Michala, jako historika, přitahují krásy Mikulova
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Jarní vydání Antény znamená také ohléd-
nutí za finančním hospodařením roku minu-
lého a jako dříve i nyní musíme vyznat: Je to 
Boží milost. 

Kromě zajištění denního vysílání – a s tím 
spojených výdajů na přenosové linky, internet, 
energie, mzdové náklady, běžný provoz tech-
nického zázemí a kanceláří, jízdné za natáče-
ním apod. – jsme se loni zakousli do opravy 
fasády, která už volala po nutné opravě, jak 
se podrobněji můžete dočíst na jiném místě 
tohoto vydání. Větší opravy si vyžádala i elek-
troinstalace a na střídačku začaly zlobit kotle. 
Do opravy fasády jsme se pustili i přesto, že 
se nůžky mezi příjmy a výdaji začaly rozeví-
rat již v únoru a nesevřely se až do posledních 
dnů v prosinci, jak jste mohli sledovat (a mno-
zí i sledovali) spolu s námi na našich webo-
vých stránkách. A to nejen, že se sevřely, ale 
dokonce příjmy převýšily výdaje!

U jednotlivých skupin výdajů průběžně 
sledujeme, zda není možné ušetřit, protože 
podmínky poskytování služeb a jejich ceny 
na trhu se stále mění. V loňském roce jsme 
proto změnili poskytovatele internetu, letos 
nás to vedlo k tomu, že jsme založili nový 
účet pro příjem darů u FIO banky, abychom 
minimalizovali výdaje za bankovní poplatky 
(viz článek „Nový účet pro příjem darů“).

V příjmové části pomohla i roční dotace 
úřadu práce na pracovní místo Pavla Kohla, 
který k nám nastupoval coby absolvent v čer-
venci 2015. Pavel u nás zůstává i nadále jako 
redaktor. 

Letos v únoru jsme s radostí přivítali půl 
roku vyhlíženého nového technika, který na-
stoupil na uvolněné místo po Dominiku Kra-
tochvílovi. I jeho zaměstnání podpořil úřad 

práce, tentokrát čtyřměsíční podporou – to 
však uvidíte až v přehledu za letošní rok. Jak 
je ale i z přehledu patrné, tyto podpory jsou 
z hlediska celkových potřeb pomocí (a jsme 
i za tu možnost rádi), ale naše náklady jsou 
kryty převážně z darů ochotných dárců, a to je 
něco zcela mimořádného.

Jak na tom momentálně finančně jsme, 
můžete sledovat na našich internetových 
stránkách www.twr.cz – v rubrice Ekonomika 
je aktuální grafický přehled příjmů a výdajů 
v podobě teploměrů a grafu. 

S velikou vděčností za minulý rok se dívá-
me i do budoucna. Letos nás čekají další – pro 
nás velké – věci: oprava kotle a koupě nové-
ho, zdravotní prořezávka stromů okolo domu, 
a hlavně druhá část opravy fasády včetně 
opravy terasy.

Děkujeme!
Snad i vy, když čtete tyto řádky, máte ra-

dost z toho, že se podařilo finančně překle-
nout další rok beze ztráty. Nevnímáme to 
jako naši zásluhu, ale jako velikou Boží milost. 
Jemu patří díky. Děkujeme i vám, že v této 
práci nestojíme sami, ale spolu s vámi – naši-
mi modlitebníky, dobrovolníky, hosty pořadů, 
externími spolupracovníky, dárci, podporova-
teli. Toužíme po tom, aby se zpráva o spasení 
v Ježíši Kristu dostala k co nejvíce lidem. Kéž 
i další rok služby Trans World Radia je k Boží 
cti a slávě a k užitku lidem. K tomu si vyprošu-
jeme i nadále Boží milost, ochranu, požehnání 
a vedení.

Jitka Vyležíková

Ekonomika

Ekonomika
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Rok 2016 v příjmech a výdajích

Výdaje:
Oprava fasády 385 tis. 

Ostatní údržba nemovitosti 42 tis.
Revize a opravy elektroinstalace, jističů, hasicích přístrojů, výměna varné desky, opravy 

kotlů, nátěry oken atd.
Nákupy drobného majetku + materiál na opravy přístrojů a zařízení 74 tis.

2 studiové mikrofony, stojan k mikrofonům, výměna monitorů, 2 nové počítačové sestavy, 
fotoaparát, satelitní přijímač, satelitní karta, oprava kopírky, oprava sítě

 Počítačové programy 6 tis.

Spotřební materiál 75 tis.
Tonery, papíry, kancelářské potřeby, záznamová média pro výrobu a archivaci pořadů a pro 

záznam pořadů pro posluchače (CD, DVD), obálky, knihy, čisticí, úklidové, prací a drobné 
údržbové prostředky, údržba auta, drobné studiové potřeby – baterie, sluchátka

Tisk 83 tis.
Anténa, programy, potvrzení k dani, složenky, PF, vizitky

Poplatky, pojištění, kurzové rozdíly 78 tis.

Práce, služby, energie 464 tis
Z toho: Poštovné 67 tis.; Telefony 23 tis.; Elektřina, voda, plyn 130 tis.; 

Pohonné hmoty a cestovné 70 tis.; Ostatní služby 174 tis.
Technické zabezpečení živého vysílání, internet, domény, přihrádečné, odpady,  
občerstvení hostů, rozhlasové poplatky, notářské služby, konferenční poplatky  

při výjezdech pro natáčení pořadů
Mzdy, zákonné pojištění a odvody 3.457 tis.

Pracovníci v řádném pracovním poměru, náhrady za pracovní neschopnost – všechny 
personální výdaje včetně odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, platby 

externistům, překlady, honoráře 
Rádio 7 – technický provoz 404 tis.

Podpora redaktorek v Africe 47 tis.

VÝDAJE CELKEM 5.115 tis.

Příjmy:
Dary z České republiky 4.134 tis.

Z toho dary pro Afriku, přijaté v roce 2016 38,8 tis.
Příspěvky na odvysílání zahraničních pořadů z TWR-E + ostatní podpora 843 tis.

Dary ze zahraničí (Slovensko + celý svět) 112 tis.

Příjmy hudebního studia 0 tis.

Ostatní příjmy: Dotace úřadu práce na Pavla Kohla (již skončila), drobný prodej, náhrady, 
přepočet měnových kurzů a podobně

181 tis.

PŘÍJMY CELKEM 5.270 tis.

Pozn.: Tento přehled je vyhotoven před konečnou účetní závěrkou, potvrzenou daňovým poradcem. 
Jednotlivé položky jsou zaokrouhlovány a součet může být v jednotkách odlišný.
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Připomínáme: 
Souhrnné písemné potvrzení za dary při-

jaté v roce 2016, převyšující částku 300 Kč, 
jsme odeslali v polovině ledna 2017. Dary 
do 300,- Kč potvrdíme na vyžádání.

Chcete-li podpořit naši práci 
finančním darem, máte tyto možnosti:
 bankovním převodem (pro identifikaci dárce 
je nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)

 poštovní poukázkou typu A
 předáním hotovosti (uveďte své jméno a adresu)

Ekonomika

K poukázání daru ve prospěch Trans World Radia potřebujete znát alespoň některé z těchto údajů:

Nové číslo bankovního účtu pro příjem darů
74232621/2010 (platí pro Kč)
Fio banka
IBAN kód: CZ44 2010 0000 0000 7423 2621
BIC kód (SWIFT): FIOBCZPPXXX

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

Slovensko
2623010976/1100 (platí pro EUR – při převodu na Slovensku platí běžný domácí tarif, z ostat-
ního 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 případným dalším rozlišením – 10 znaků podle uvedeného 
rozpisu – pokud číslo neznáte nebo nemáte, 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
Horníkova 2562/36
628 00 Brno
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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 příkazů k bankovnímu převodu.
Na poslední tři místa můžete napsat jeden z nabídnutých třímístných kódů. Zde je jejich se-
znam, ze kterého si můžete pro konkrétní určení daru vybrat a vepsat ho na poslední tři místa 
variabilního symbolu (u předtištěných složenek typu A do Specifického symbolu).

Vaše osobní evidenční číslo  XXXXX 00 XXX  trojmístný kód – určení použití daru

Ekonomika

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, kontaktujte nás. Kontaktujte 
nás také v případě jakýchkoliv nejasností. 

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

Poznámka: 
Pokud se rozhodnete použít poštovní po-

ukázku typu A, nejlépe uděláte, použijete-li 
složenku, která je od nás předtištěná. Nemá-
te-li tuto složenku, případně jich potřebujete 
více, rádi vám zašleme další.

Protože námi dodávané předtištěné slo-
ženky mají vždy koncové trojčíslí tvořené tře-
mi nulami, jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ 
obecně. Někteří dárci však podporují kon-
krétní projekty TWR-CZ, nejvíce se pak podílí 
na mzdách jednotlivých pracovníků. 

Koncové trojčíslí vždy umožňovalo po-
užít místo tří nul některé jiné trojčíslí, které 
určovalo jeden z vybraných projektů. To stá-
le platí, ale protože předtištěné nuly nelze 
škrtat a opravovat, můžete své určení daru 
označit trojčíslím, které vepíšete do další ko-
lonky – S. symbol (Specifický symbol). Využití 
této možnosti je na každém z vás. Tento údaj 
není povinný – je to jen možnost, jak označit, 
na co konkrétně je váš dar určen.

XXXXXXX 000 – obecný dar pro podporu 
služby TWR-CZ

XXXXXXX 100 – mzdový fond TWR-CZ
XXXXXXX 101 – podpora Kateřiny Hodecové
XXXXXXX 102 – podpora Vlastimila Kolegara
XXXXXXX 107 – podpora Jitky Vyležíkové 

(Hovořákové)
XXXXXXX 109 – podpora Daniela Zemana
XXXXXXX 116 – podpora Jiřiny Čunkové 
XXXXXXX 118 – podpora Lenky Malinové
XXXXXXX 121 – podpora Lucie Endlicherové
XXXXXXX 124 – podpora Lídy Hojkové

XXXXXXX 126 – podpora Pavla Surého
XXXXXXX 127 – podpora Hany Žíhové
XXXXXXX 130 – podpora Pavla Kohla
XXXXXXX 131 – podpora Luďka Brdečko
XXXXXXX 133 – podpora Michala Crháka
XXXXXXX 201 – knihy
XXXXXXX 202 – kazety, CD a jiné 
XXXXXXX 401 – technické vybavení a rozvoj
XXXXXXX 501 – internet download
XXXXXXX 777 – celodenní vysílání
XXXXXXX 333 – podpora našich redaktorek 

v Africe

Stále platí, že pokud potřebujete pomoci, zavolejte k nám do redakce (544 233 771)  
a Vlastimil Kolegar, případně Jitka Vyležíková vám rádi pomohou.
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Nový účet pro příjem darů!
Otevřeli jsme nový účet pro příjem 
darů u Fio banky:

74232621/2010

Výhodou tohoto účtu je, že je veden bez po-
platků, tedy celý dar je připsán v náš prospěch.

U Komerční banky, kde stále vedeme běž-
ný účet, se nám nepodařilo tohoto stavu do-
sáhnout, banka zpoplatňuje pohyby na účtu 
podle aktuálního bankovního sazebníku (6 Kč 
za připsanou položku).

Patříte-li k těm, kdo pomáhají službu 
TWR - CZ nést finančně, a používáte-li pro 
poukázání daru bankovní převod, zvažte pře-
směrování bankovního příkazu na účet Fio 
banky. Stačí, když změníte směrový kód banky 
ze stávajícího 0100 (Komerční banka) na nový 
směrový kód 2010 (Fio banka). Variabilní sym-
bol je stále stejný – vaše osobní číslo + pří-
padné účelové odlišení daru. Běžný účet 
74232621/0100 vedený u Komerční banky 
však necháváme otevřen i nadále. Děkujeme!

BOX 96, 656 96 Brno, KONČÍ
Změna doručovací adresy

Rozvoj internetu, s tím spojená snadná do-
stupnost všech možných i nemožných infor-
mací a nový občanský zákoník, v jehož důsled-
ku se všechna občanská sdružení automaticky 
transformovala na spolky evidované ve veřej-
ném rejstříku u příslušného krajského soudu, 
přinesl různé dopady i na práci naší malé re-
dakce. Jeden z nich je i ten, že léta používaná 
doručovací adresa P. O. BOX 96, 656 96 Brno 
pozvolna končí a s koncem roku 2017 bude 
uzavřena úplně. Je to poněkud nostalgická 
záležitost. BOX 96 byl spojen s českou redakcí 
TWR od samého založení v roce 1990 a řadu 
let byl uváděn jako jediná možná kontaktní 
adresa. Důvodů bylo několik – jednak redakce 
zpočátku sídlila v různých pronájmech, které 
se poměrně často měnily podle toho, jak se 
nuceně stěhovala, a pak už to byla spíše obe-
zřetnost – zbytečně na sebe neupozorňovat.

Zápis do veřejného rejstříku s sebou přinesl 
jasnou identifikaci sídla společnosti a na interne-
tu najdete adresu i tam, kde jste ji nikdy nezadá-
vali. Podle tiskového zákona je povinnost uvádět 
sídlo společnosti i v tiráži zpravodaje, který prá-
vě držíte v ruce. Protože důvod a smysl užívání 
poštovního boxu pominul, adresa je veřejná, kdo 
si ji chce najít, najde, a pronájem boxu s sebou 
nese nezanedbatelný finanční náklad, rozhodli 
jsme se pro jeho ukončení k 31. 12. 2017. S au-
torem 127. žalmu si připomínáme, že nestřeží-li 
město Hospodin, nadarmo bdí strážný, ode-
vzdáváme se do Boží ochrany a péče – a jak už 
dnes zaznívá v našich pořadech: Na vaše dopisy 
a ohlasy se těšíme na adrese Trans World Ra-
dio, Horníkova 36, 628 00 Brno.

Informace
pro dárce

Informace pro dárce

  Štědrost má různé podoby – v těchto sklenicích jsou 
bylinné čajové směsi, které nám věnovala naše mode-
rátorka Jitka Sikorová
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Píšete nám
Dobrý den, srdečně vás zdravím. Chtě-
la bych moc a moc poděkovat za vaši 
denní práci, již mnohokrát jsem byla 
skrze vaše vysílání, pořady povzbuze-
na. Já se nikam moc nedostanu a už 
nějaký ten rok jsem díky vašemu vysí-
lání povzbuzována, poznávám nové lidi, 
věci, svědectví, místa... Je to moc fajn, 
že vůbec jste, vysíláte, že tomu obě-
tujete svůj čas a energii, klobouk dolů 
před vámi všemi... Je to úžasné, co dě-
láte a kolik toho „my posluchači“ neví-
me, nevidíme, ale já osobně jsem za vás 
všechny moc vděčná a těším se z vaše-
ho otevřeného, ochotného srdce i takto 
sloužit druhým. Chtěla bych ještě moc 
poděkovat dnešnímu hostu, myslím, 
že pořad byl v repríze, dnešní Rozmarý-
na a host Helena Burešová. Nesmírně 
vzácný host, tolik mi její slova, svědec-
tví jsou k velkému, ale opravdu velkému 
požehnání, vzácná a krásná žena! Bohu 
díky. Pokud je to možné, moc ji zdra-
vím a přeji jí a celé její rodině vše dobré. 
Pro mě velký duchovní zážitek a vůbec 
do mého života, rodiny, krásná povzbu-
zující slova, naděje a radost.

S přáním krásných podzimních dnů 
posluchačka Iva

Dobrý den, ráda poslouchám vaše po-
řady, hodně mi pomáhá studium Boží-
ho slova v pořadu Světem Bible. Děkuji 
za tohle vysílání.

Vaše posluchačka Hana

Milá redakce, zdravím vás. Jsem vděč-
ná za vaše vysílání. Pokud je to mož-
né, tak skoro celý den mám zapnutou 
vaši stanici a můj den je plný radosti, 
že jsem se dočkala takovýchto vymo-
žeností a svobody, kterou jsme neměli 
předtím. Chtěla bych vás poprosit, jestli 
byste mi mohli poslat na CD z vysílání 
Světem Bible, výklad z knihy Zjevení, 
pokud je to nějak technicky možné. 
Dále bych měla připomínku, že když 
dáváte anglické písně, jestli by se mohl 
říct stručný obsah písně, která se bude 
pouštět. Moc se mi líbí a je škoda, že jim 
starší posluchači včetně mě nerozumí. 
Určitě by to vysílání ještě oživilo. Děkuji 
vám za odpověď a přejí hodně Božího 
požehnání, aj všem, kteří vás budou 
poslouchat.

Vaše posluchačka Marta

Milé TWR! Moc vám děkuji za dnešní 
ranní vysílání. Je mi 40 let a mám to 
přesně tak jak sestra Bubiková. I já to 
tak mám s Bohem, i já jsem ještě sám 
a modlím se za svou budoucí ženu, ale 
když to vezmu do vlastních rukou a za-
čnu hledat sám, tak najednou zjistím, 
že to stejně není pro mne ta pravá. Bůh 
nejlíp ví, co je pro mne nejlepší. A vůbec 
zjišťuji, že Bohu se vyplatí důvěřovat 
plně ve všem, je to sice někdy těžké, ale 
vyplatí se to. Vyřiďte sestře Bubikové 
poděkování za otevřenost.

Děkuji, Bůh s vámi, Milan
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Dobrý den. Chvála Kristu. O tomto rá-
diu jsem se doslechl před dvěma roky 
na UNITED (multižánrový křesťanský 
festival). Musím říct, že o svých volných 
chvílích poslouchám jen toto rádio. Moc 
nádherné příběhy i svědectví. Všem 
přeji krásný, Kristem požehnaný den.

Bůh Vám žehnej, Jan

Dobrý den přeji, odvádíte skvělou prá-
ci a velice rád poslouchám vaše rádio, 
i když jsem mladík. Vážím si vašeho 
nasazení, které se odráží ve vysílání. 
Opravdu je radostí vidět, tedy slyšet, 
lidi na správném místě. Jeden z mých 
oblíbených pořadů je Klika. S ní mám 
spojený dotaz. Máte uschované díly 
od začátku roku až do nynějška? A po-
kud ano, je možné je zaslat? Velice by 
to pro mě znamenalo a rád bych toto 
povzbuzení z toho plynoucí poslal dál. 
Jako mladý muž hledám identitu oprav-
dového muže, Božího muže, a série 
o mužství mě zaujala, avšak jsem ji 
neprozíravě nestáhl. A není to pouze 
tato série, ale vskutku každé vysílá-
ní ke mně, odvážím se to říct, hluboce 
promlouvá. Děkuji vám za jakoukoliv 
odpověď a váš čas.

S přáním Božího doteku, Radim

(pozn. redakce: Pořady Klika za rok 2016 
najdete na webu www.poradklika.cz)

Dobrý večer, včera se mi stala taková 
divná a krásná věc. Ráno se naše ro-
dina připravovala na pohřeb milované 
švagrové Marušky, která před týdnem 
zemřela na rakovinu, nádor v moz-
ku. Zde na zemi zanechala manžela 
a dvě malé děti. Ačkoli Proglas v autě 
vůbec neposlouchám, tentokrát jsem 
ho naladil a zaslechl jsem jen malou 
část rozhovoru s Renátou Chlebkovou 
(mezi 8 – 9 hod., Na sobotní frekvenci 
Proglasu), která prožila něco podobné-
ho, co dnes prožívá můj bratr. Prosím, 
je k mání záznam tento rozhovoru? Byl 
velmi povzbudivý a rád bych, aby si ho 
bratr poslechl.

Děkuji za takové pořady, Petr

Milí přátelé, konečně se dostávám 
k tomu, abych vám poděkovala za po-
kračování čtení knihy Poklady pod sně-
hem. Četla jsem ji několikrát svým 
dětem. A jak se těším na každé po-
kračování, které si nenechám ujít. Je 
to pro mne úžasný zážitek. Díky za to 
obnovení v mém životě. S přáním Boží-
ho pokoje a požehnání do každého dne 
i ve dnech vánočních a do dalšího začí-
najícícího roku.

Vaše sestra Jarka

Dobrý deň! Chcem sa touto cestou po-
ďakovať za reláciu, ktorú ste odvysielali 
o tej sestre s telesným postihnutím. Je 
to opravdu pekné svedectvo. Pretože 
i ja som telesne postihnutý, bolo mi to 
dobre si vypočuť také pekné svedectvo.

Prajem Božie požehnanie a ostávam 
s pozdravom, Dušan

Jen chci velmi a velmi poděkovat celému 
rádiu a obzvláště pak slovenské redakci 
za slova povzbuzení, za to, že tak nená-
silně umí svůj život s Bohem přenášet 
na další lidi. Jste velmi požehnaní!!

Díky Bohu za vás, Marie
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V den vašeho vysílání 10. 12. 2016 jsme 
měli oslavu odchodu (pohřeb) mojí milo-
vané ženy Marušky. Byla to krásná mše, 
sice se slzami, ale nadějná. Stovky lidí 
mi dodávají energii. Vše probíhalo velmi 
podobně jako ve vysílaném rozhovoru 
(Na sobotní frekvenci Proglasu s Renátou 
Chlebkovou, pozn. redakce), ale akorát vel-
mi zrychleně – od nalezeni nádoru v hla-
vě až po nadějný, radostný odchod uply-
nul jenom měsíc a půl. Obrovská vlna 
přátel, známých, kteří se vším pomáhají, 
vaření, hlídání dětí (9 a 7 let). Já jsem to 
prožíval strašně vzdorovitě: proč? Z ja-
kého důvodu? K čemu? Tedy otázky jsou 
stále, ale věřím ve světlo, v lepší časy. 
A pak jsem jednoho dne dokázal říci: Buď 
vůle Tvá. Jediná modlitba, kterou jsem 
dokázal říkat a jsem za to rád, že to šlo 
a jde. Od té doby se v mém srdci objevila 
nečekaná věc – klid, naděje, i když jizva 
se nikdy nezacelí. Děkuji vám moc za po-
řad, to nemůže být náhoda, že se vysílá 
přesně v době symbolického rozloučení 
s mojí Maruškou. Ano, určite to bude/je 
těžké, ale On pomůže. Jak říkám, bez víry 
bych byl „namydlenej“.

Děkuji, Jan

Dnes jsem byl nadšený ze svátečního 
slova Jiřího Krejčí, když mluvil a vysvět-
loval cizí slova jako FOTO A GEO TRO-
PICKÝ ve světle slova Božího; takových 
by mohlo být více!!! Ale jednoduchost 
se mi také líbí, možná až dětinskost, 
kdy jsou slova Boží vysvětlována polo-
paticky! To se například děje v Kanafás-
ku. Děkuji moc Bohu i vám všem, kteří 
se na takovýchto pořadech podílíte. 
Buduje mě to!

S díky váš bratr v Kristu Martin

Milí pracovníci TWR, chci vyjádřit díky 
za vysílání mluveného slova, písní, po-
řadu Doteky a Světem Bible, které pra-
videlně poslouchám. Praktické rady 
věřícím v Dotecích jsou opravdu výbor-
né a povzbuzují k prohloubení vztahu 
s Pánem. Také výklady starozákonních 
biblických knih jsou pro mne přínosem 
k prohloubení vztahu k Božímu slo-
vu. Přibližují biblické postavy opravdu 
plasticky a živě. Jsem opravdu vděčná, 
že večery mohu trávit kromě osobní-
ho čtení Bible i posloucháním výkladu 
Johna Vernona McGeeho. Děkuji Pánu 
za vás a vyprošuji pro všechny spolu-
pracovníky do nového roku zdraví, sílu 
k zvládnutí všech úkolů. Zvláště dobré 
nápady a pořady s hosty, kteří svými 
zkušenostmi obohacují nás posluchače 
jako doposud.

Bůh vám žehnej! Draha

Šťastný nový rok 2017! Mám pro vás 
ohlasy, které jsem už chtěla napsat 
před týdnem. Díky za vánoční reprí-
zy. Šlo o programy, které by bylo ško-
da vysílat jen jednou, třeba rozhovor 
s Vandou Jaškovou nebo četbu z knihy 
se zajímavými životními osudy. Myslím, 
že se jmenovala Rezonanční příběhy. 
Moc se mi líbí pokračování programu 
Pravda pod mikroskopem a těším se 
na další pokračování pořadu Uši k duši. 
Jsem ráda, že jste mohli natočit další 
Na sobotní frekvenci Proglasu s dr. Ka-
salovou a ráda poslouchám i Houpací 
křeslo. Houpací křeslo 6. 1. začínalo 
písní o ženě, která šla pro vodu. Můžete 
mi sdělit název písně, abych si ji mohla 
nechat zahrát?

Marie
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Dobrý den, pane Kolegare, dovolte 
mi, abych vyjádřila svůj obdiv pro dal-
ší z Vašich pořadů. Tentokrát pro ten 
s paní doktorkou Zuzanou Kasalovou 
ze 7. 1. 2017. Znám ji už z několika 
dřívějších relací. Čekala jsem, zda opět 
nedá na sebe kontakt, ale stejně nevím, 
zda bych ho využila. Nedala. Ale zato 
mi dala tolik odpovědí a tolik námětů 
k meditaci, že bych Vás chtěla poprosit 
zase jednou o CD právě s tímto rozho-
vorem. A kdybyste byl tak laskav, pokud 
bude možné mi ho poslat a přidal slo-
ženku. (Desátky se mi hromadí a ráda 
bych podpořila právě Vás.) Doufám, 
že už se Vaše nachlazení, které bylo 
patrné i v tomto pořadu, zlepšuje. Ka-
ždopádně Vám přeji zdraví a sílu. A pře-
devším neustálé Boží požehnání. Pře-
dem moc děkuji za CD. Nezůstane jen 
u mne – podle uvážení ho půjčím dál.

Eva

(ohlas na Tematickou sobotu) Milá Lu-
cie a Lído, moc děkuji za milé povídá-
ní, ve kterém se nebojíte jít opravdu 
na dřeň. Život nikdy není lehký, ale po-
kud se můžeme navzájem sdílet, po-
vzbuzovat a podepírat, je krásný. Díky 
za vaše povzbuzení.

Krásný adventní čas, Marie

Dobrý den, v Radiu Proglas se mi občas 
podaří poslouchat vaše pořady. Je to 
skvělé, že nabízíte do vysílání tak skvě-
lé relace. V posledních týdnech se mi 
podařilo ve středu zachytit pořad Prav-
da pod mikroskopem. Měla bych zájem 
o všechny díly, chci je využít do spole-
čenství mladých... Je možné nahrávku 
(nejlépe CD) koupit?

Přeji hojné Boží požehnání, Jana

Moji milí, moc ráda vás poslouchám, 
jste mi inspirací v mnoha směrech. 
Abych byla konkrétnější, moc se mi po-
slední dobou líbily tyto pořady: Za ob-
zor s Miriam Kuklínkovou o pobytu 
v USA (myšlenka, že Pán Bůh na nás 
„čeká v obýváku“ a když s ním netrá-
víme čas, tak ho necháváme čekat); 
Rozmarýna s Idou Pencovou na téma 
Jak budovat v dítěti zdravou identitu 
(zkušenost, jak pomoci dětem přijmout 
svoji povahu a pracovat na ní); Fortepi-
ano s Věrkou Pokornou na téma Není 
únava jako únava (životní příběh této 
sestry a praktické „tipy“, jak si s někte-
rými věcmi poradit). Děkuji moc za vaši 
práci a přeji Boží blízkost, moudrost 
a požehnání.

Alena

Dobrý večer. Ďakujem za vysielanie re-
lácie Světem Bible. Prosím o zachova-
nie vo vysielaní aj naďalej. Túto reláciu 
veľmi rád počúvam, keď mám možnosť, 
večer cez satelit, ale aj z mp3, keď ces-
tujem autom na dlhšie vzdialenosti. 
Je v nej veľa Božej múdrosti a požeh-
nania z počúvania, premýšľania nad 
Božím slovom. Prajem celému tímu, 
čo sa podieľa na vysielaní tejto relácie, 
ale aj na ostatných reláciách vysílaných 
na Rádiu 7, veľa Božieho požehnania 
a múdrosti pri zvestovaní evanjelia 
nášho Pána Ježiša. Ďakujem a ostávam 
s pozdravom a prajem pekný a požeh-
naný deň.

Ľubomír
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Dobrý den, ve středu 25. 1. 2017 byl asi 
vysílán pořad Pravda pod mikroskopem 
29. díl v rámci pořadu Zrcadlo. Ale ne-
byl tento pořad vystaven ve zvukovém 
archivu. Chtěl bych si ho poslechnout 
a stáhnout, pokud je to možné, proto-
že tento pořad moc rád poslouchám. 
Je to nějak možné? Předem moc děku-
ji za odpověď. Moc také děkuji za vaši 
práci, kterou děláte, rád poslouchám 
vaše pořady, teď nejraději Světem Bible, 
který je možné poslouchat stále doko-
la a neomrzí se, dále také Krok za kro-
kem, Kompas, Večer pod lampou a Četbu 
na pokračování, které jsou vždy dobrým 
tipem pro koupi zajímavých knih. Vděč-
ný jsem též za Studnu slova a i jiné po-
řady. Ještě jsem se chtěl zeptat, zda se 
v Kompasu ještě vrátíte k sériím Otaka-
ra Vožeha, kterým jsem přišel na chuť 
až ke konci, ale díky tomu že jsem si ně-
které stáhnul, tak je mohu poslouchat 
z mp3 přehrávače. Ale stahoval jsem je 
až od roku 2011, tak si myslím, že mi 
jich spoustu uteklo. Ještě bych chtěl 
připojit, že jsem ročník 1977, ale uvěřil 
jsem v roce 2002, takže rozhodně ne-
jsem nostalgickým pamětníkem doby, 
kdy Otakar Vožeh byl na TWR „pečený 
vařený“ . Moc rád bych měl například 
pořad Evangelium a věřím, že i existují 
jiné perly, které se od roku 2011 ne-
vysílaly. Moc se mi také líbí úvahy Da-
vida Nováka v pořadu Nejen chlebem. 
Omlouvám se, že jsem se tak rozepsal, 
ale měl jsem už dlouho na srdci vám 
napsat a také získat ten pořad, je-li to 
možné. Díky Bohu za vás a vaše rádio.

Zdraví vás posluchač Pavel

Dobrý den, musím již konečně rea-
govat na vaši výzvu ohledně poslou-
chání pořadu Světem Bible. Jsem Bohu 
i Vám všem vděčný za Vaši službu. 
Před 23 lety mne poslech, tehdy ještě 
tranzistorového rádia, pomohl se ori-
entovat krátce po uvěření v biblických 
pravdách. Bylo to tehdy ve špatné kva-
litě a mnohokrát s uchem u reproduk-
toru. Nyní je kvalita výborná a dokonce 
je možné si vybírat a zpětně přehrávat. 
Protože nemám možnost jezdit na bib-
lické hodiny do vzdáleného mateřského 
sboru Elim Písek, tak využívám posle-
chu výkladu Bible v pořadu Světem Bib-
le. Dokonce jsem si v minulosti i desítky 
pořadů nahrál do PC a systematicky je 
poslouchal. V současné době to mám 
složitější s nalezením času, ale mys-
lím, že tak 2x týdně pořad Světem Bible 
poslouchám. Za sebe tedy moc děkuji 
a přeji moudrost a Boží vedení v napl-
ňování Jeho vůle.

Ještě jednou moc děkuji, Jiří

Dobrý den, jsem spolu s celou rodinou 
vaší pravidelnou posluchačkou, jsme 
moc vděční zrovna za tento pořad, naše 
nejmladší dítě pravidelně večer s tímto 
pořadem (Světem Bible) spokojeně usí-
ná – pouštíme si ho z archivu a je to 
úžasné, jaké hlubiny a povzbuzení je 
tam obsaženo. Prosím zachovejte po-
kud možno tento pořad i nadále, bylo 
by nám to moc líto, kdyby zmizel. Tento 
pořad má moc rád i můj tatínek, kte-
rému je přes 80 a i jeho jménem vám 
mám říct, abyste pokud možno s jeho 
vysíláním pokračovali...

Vyprošujeme pro vás Boží vedení 
při vysílání, Lydie
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Drazí a milí pracovníci Rádia 7, srdečně 
vás všechny s manželkou pozdravuje-
me ze Slezska a přejeme Boží požeh-
nání ve vaší službě. Jsme oba už delší 
čas v důchodu, také jsme oslavili 50 let 
společného manželství. Z Boží milosti 
prožíváme spokojené stáří. Moje vzpo-
mínky jsou ještě na krásné vysílání TWR 
z Monte Carla s br. Vožehem. Pro nás 
je Rádio 7 velkým požehnáním. Rádi 
posloucháme skoro všechny pořady 
v češtině. Za všechny relace jsme vděč-
ní, zvláště za Světem Bible s br. Vopa-
leckým. Většinou posloucháme na počí-
tači a nebo přes satelit. Děkujeme Pánu 
Ježíši a modlíme se za vaši požehnanou 
službu, pro záchranu mnohých duší. 
Přejeme vám všem, mladým, starším 
i těm nejstarším pracovníkům Boží síly, 
zdraví, moudrost, trpělivost a požehná-
ní do dalších dnů!

Emil a Anna

Dobrý den. Chtěl bych vám poděko-
vat za pořady, které pro nás vytváříte. 
Na Rádio 7 jsem přišel díky „náhodě“ 
loni v létě a od té doby je to můj po-
slechový favorit. Pořady jsou tak dobré 
a poučné, že mnohé z nich si ani nemů-
žu pouštět při práci – často se úplně 
zaposlouchám. Některé si proto raději 
pouštím až z archivu. Velmi přínosný 
pro mě je pořad Světem Bible, ve kte-
rém je čtení z Písma doplněné o výklad 
v souvislostech. Probíhající čtení mně 
výrazně pozměnilo náhled na Starý 
zákon. Nejsem členem žádného sboru 
a tento pořad mi opravdu hodně pomá-
há. Myslím, že jeho srozumitelná forma 
je velmi dobrá pro všechny hledající. Je 
možné poslechnout si i starší pořady 
z cyklu Světem Bible? Dost se mne do-
tkl v současnosti čtený Nebeský muž. 
Nedávno jsem slyšel čtení paní Hojkové 
Jak to vůbec je? a už si tento pořad pou-
štím od začátku. Potíž je jenom na mojí 
straně, protože si neumím najít dost 
času. Stůl je plný dobrých věcí. Na nás 
je, abychom si je jenom vzali. Děkuji, že 
nám tak dobře prostíráte . 

Ať vám všem Pán žehná při práci 
i v životě, Václav

Milí v Rádiu 7, skoro denně vás se zá-
jmem poslouchám a děkuji za vaše po-
žehnané vysílání.

Ruth

Krásný dobrý den, zaujal mne včera po-
řad Kudy kam „Správně si to namíchej“, 
host Roman Toušek. Kdy se cca obje-
ví v archivu? Rád bych na něj přátelům 
poslal link. Překvapilo mne, že nebylo 
možné na něj živě reagovat také na Fa-
cebooku. Mám dotaz, zda máte i českou 
verzi Twitteru, našel jsem jen anglickou.

S pozdravem Pavel

(pozn. redakce: Twitter nemáme a ani 
o jeho zřízení neuvažujeme.)

Jsem za pořad Světem Bible hrozně 
vděčný, protože to je velký zdroj du-
chovního pokrmu, po kterém můj duch 
duše i tělo dlouhá léta prahlo, kdy jsem 
se vzdálil od Boha a hřešil. Nyní je to 
obrovská Boží milost, že můžu slyšet 
jeho slovo a vnímat jeho odpuštění.

Bůh vám žehnej v tom, co děláte! Michal
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Milé rádio TWR, velmi pekne ďakujem, 
že do vášho archivu dávate reláciu Svě-
tem Bible a že sa dá stiahnuť. Reláciu 
rád počúvam zo záznamu, je vynikajú-
ca! Ďakujem. Nech vás dobrý Pán Boh 
požehnáva!

Ivan

Milí přátelé v TWR, díky moc za Anténu. 
Hodně jsem si z toho vzala, a pokaždé 
vždycky něco nového. To, co mě hodně 
povzbudí a potěší, jsou zprávy o všem, 
co je pro nás posluchače nové a co bude 
pro další období. Taky jsou moc dobré 
dopisy posluchačů. Konečná stránka je 
dobrá s biblickým testem. Jsem vám 
vděčná za každé zaslání vašeho časo-
pisu. Žehnám vám všem ve vaší služ-
bě pro Pána, ve které stojíte, a modlím 
se za ty akce, které teď jsou aktuální 
a za vyrovnání celoročního rozpočtu.

Vaše sestra Jarka

Děkuji vám za vaši laskavou a starost-
livou péči, děkuji za tohle téma (o roz-
vodu, pozn. redakce), které vysíláte. Jen 
mne mrzí, že nemám v mém mobilu 
přístup na internet, abych si mohla 
poslechnout vaši stanici. Jestli můžu 
mluvit sama za sebe, jsem dvakrát roz-
vedená a teprve, až děti odrostly, snad 
vidím, jak jsem byla nezodpovědná... 
a fakt se stydím. Nechci se vymlouvat, 
že se mnou nikdo nemluvil o preven-
ci... jen vím, že sama bych to nezvlád-
la, vychovat tři děti. A tak děkuju Bohu 
za všechny ty lidičky, co mne podpíraly 
v životě, třeba jen laskavým slůvkem 
nebo obejmutím nebo jen úsměvem, 
modlitbou. Děkuji vám všem. Děkuji Ti, 
Pane Ježíši, že jsi nás skrze svého du-
cha ve své dobrotě a z velký lásky za-
vedl v těch nelehkých chvílích do církve. 
Děkuji za celou naši rodinu, chvála Tobě, 
Pane Ježíši...

Zuzana

Dobrý den, moji milí. Moc děkuji za všech-
ny pořady Na sobotní frekvenci Proglasu. 
Snažím se každé sobotní ráno pokud 
možno naprogramovat tak, aby mi nic 
z nich neuteklo – ovšem gauč nesl 
ve skutečnosti Někdo jiný  – toho 
jsem si vědoma jak v tomto případě, tak 
například na svých výletech, které jsou 
teď v době, kdy si užívám důchodu, dost 
podstatnou částí mého programu. (Ale 
zdaleka ne jedinou.) Na těch výletech 
bych se totiž často bez nenápadné po-
moci „shůry“ vůbec neobešla – a někdy, 
zvláště když bloudím někde sama, to je 
pomoc dosti markantní... Dnes máme 
s manželem 46. výročí svatby. Máme 
spolu sedm dětí. Protože jsem se vdala 
těsně po svém obrácení velmi neuvá-
ženě za muže, který celý život vyzná-
vá naprosto jiné (hlavně materiální) 
hodnoty, je to kamenolom, to mi věřte. 
Tehdy jsem se – teď už vím, že velice 
naivně – domnívala, že stejně jako já, 
i on hravě zvládne přijmout tu ohrom-
nou Pravdu, kterou mu zvěstuji. ZATÍM 
nepřijal – a já tím víc potřebuji čerpat 
někde jinde. Máloco a málokdo mi do-
káže tolik prospět jako právě vy a tento 
váš pořad. Moc za to děkuji Bohu i vám.

Vaše věrná a vděčná posluchačka Eva
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Letos budeme mít s mojí ženou Helenou 
20. výročí svatby. Tehdy před 20 lety, jak už 
to chodí, jsem i já před svatbou žádal rodiče 
o její ruku. Vybral jsem si k tomu jeden dub-
nový den – pátek 25. Po práci jsem si půjčil 
od svého budoucího švagra auto a vyrazil 
z Brna směr Valašsko. Nejel jsem však přímo, 
ale zastavil jsem se ještě v Líšni, kde jsem vy-
zvedával Helenu. 

Tím, že to byl významný den v našem 
společným životě, utkvěla mi z něj v paměti 
spousta detailů, i to, proč byla tehdy Helena 
právě v Líšni. Ten den se totiž neoficiálně ote-
vírala nová budova TWR. 
Po zdárné kolaudaci 18. 4. 
a posledních dokončova-
cích pracích se od tohoto 
dne začalo stěhovat, bu-
dova zabydlovat a používat 
ke svému účelu. 

Spojení těchto dvou 
věcí v jednom dni mi po-
máhá, že nezapomínám 
ani na jednu z nich. Datum 
není pro mě jenom připo-
mínkou událostí jednoho dne, ale i důvodem 
k vděčnosti. Jsem Bohu vděčný za krás-
né manželství a jsem mu vděčný i za to, jak 
po celou dobu podepírá práci TWR. 

Chci toto 20. výročí dokončení a otevře-
ní nové budovy připomenout i vám. Někte-
ří z vás jste s TWR déle než těchto 20 let 
a možná jste prožívali náročné období spoje-
né se stavbou spolu s těmi, kteří v tom byli 
přímo zainteresováni.

TWR v té době sotva zvládalo finančně 
i kapacitně tehdejší provoz rádia. A pak dal 
Bůh do srdcí lidí myšlenku na novou budovu, 

jejíž náklady byly naprosto mimo rámec mož-
ností rádia. Dal zainteresovaným osobám 
nadšení a neutuchající vytrvalost v překoná-
vání všech překážek, kterých nebylo málo. 
A položil také lidem na srdce, aby tento záměr 
podpořili finančně, praktickou pomocí a mod-
litbou. Když se potom dílo podařilo, všichni 
věděli, že to nebylo jejich dílo, ale že se v tom 
angažoval Bůh sám.

Mít vlastní budovu je pro práci TWR ob-
rovské požehnání, protože neustálé stěho-
vání a zapojování techniky v řádu jednotlivých 
let i měsíců, ke kterému docházelo předtím, 

značně znesnadňovalo 
práci. A tak se radujeme 
z tohoto jednoho z mnoha 
požehnání, která může-
me při své práci prožívat, 
a chceme tuto radost sdí-
let i s vámi, kteří tomuto 
dílu fandíte.

* * *
S vděčností za budovu, 

ve které můžeme neruše-
ně pracovat, souvisí i naše 

zodpovědnost za péči o ni. Dvacet let je doba, 
po které již vyvstává potřeba provést opravy 
některých částí. Jak jsme informovali v minu-
lé Anténě, loni jsme se pustili do první fáze 
opravy fasády, která zahrnovala zpevnění 
praskající hrubé omítky a novou vrstvu vrch-
ní probarvené akrylátové omítky. V této první 
fázi jsme opravili čelní a jednu boční stranu 
fasády, a to včetně dvou zatékajících balkonů 
a povrchové úpravy mříží a zábradlí, pro kte-
rou jsme zvolili trvanlivější pozinkování. 

Náklady na tuto první fázi byly 384,5 ti-
síc. Jsme vděční za to, že jste na to mysleli 

Budova

Budova

25. dubna 
budeme 

v naší budově 
už 20 let.
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a posílali kromě běžných příspěvků i extra 
peníze na pokrytí těchto nákladů, takže jsme 
v loňském roce nemuseli skončit se schod-
kem rozpočtu. Díky vám i Bohu.

V letošním roce nás podobně čeká oprava 
zbývajících dvou stran fasády, včetně fasády 
garáže. K tomu se ještě přidává komplexní 
oprava ploché střechy garáže, do které rov-
něž zatéká. Náklady na tuto druhou fázi pro-
zatím odhadujeme řádově o 100 tisíc vyšší 
než loni. Budeme rádi, když vám nebudou 
lhostejné ani tyto potřeby a zapojíte se svou 
pomocí i tentokrát. 

Luděk Brdečko

  Letos nás čeká druhá etapa opravy fasády, včetně 
terasy

  Řadu týdnů se budova TWR skrývala pod lešením. 
Nakonec se alespoň ze dvou stran vyloupla v celé kráse
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V jednom letošním pořadu Na sobotní frek-
venci Proglasu byl hostem Honza Heřmanský 
z organizace HledámBoha.cz. Mluvil o tom, 
jak se především skrze e-mailovou komuni-
kaci snaží navázat kontakt s lidmi, kteří hle-
dají Boha, a jak se snaží jim pomoci Ho poznat 
a přijmout do svého života. 

V rozhovoru padla i otázka, co vlastně lidé, 
se kterými se dostanou do kontaktu, nejví-
ce hledají. Jeho odpověď byla pro nás trochu 
překvapující. Říkal, že lidé se téměř vůbec ne-
zajímají o smysl života, ale nejčastěji hledají 
pomoc ve svých problémech.

Ta jeho odpověď mi leží v hlavě, protože se 
týká i naší práce. I my chceme skrze vysílá-
ní pomáhat lidem na cestě k Bohu. Na rozdíl 
od organizace HledámBoha.cz se tak snadno 
nedostáváme k otázkám, na které nevěřící 
lidé hledají odpovědi. Přesto na ně chceme 
v našem vysílání odpovědi dávat. Nebo lépe 
řečeno, chtěli bychom lidi učit, jak mohou od-
povědi na své otázky sami u Boha nacházet.

Smysl života je základní otázka, na kterou 
Bible dává odpověď – a přitom lidé se po něm 
neptají. Jiná otázka, která s tím úzce souvisí, 
je: co s naší hříšností? Rovněž touto otázkou 
se Bible dost podrobně zabývá, ale lidé si ji 
v dnešní době nekladou. Co s tím?

Asi bychom si mohli zanadávat na dnešní 
dobu a říci, že lidé mají smůlu, protože si ne-
kladou ty správné otázky. Mají svobodu, nic 
jim nebrání, aby si takové otázky kladli. Je to 
jejich věc, že se zajímají o podřadné otázky.

Možná si zavzpomínáme na některá ob-
dobí velkých probuzení, ve kterých byli lidé 
ve velkém usvědčováni z hříchu. Tehdy po-
važovali otázku Co s vlastní hříšností? za vel-
mi důležitou. Bylo jim jasné, že mají velký 

problém. Prožívali i to, jak moc se proti Bohu 
provinili. Vyznávali hříchy, prožívali hlubokou 
lítost. To se to evangelizovalo v takové době. 
Ale co teď, když lidi hřích netrápí? 

Takové probuzení je darem od Boha. Bůh 
se sám rozhoduje mocně působit a usvědčo-
vat lidi z hříchu. On se dotýká lidských srdcí 
tak, že nemohou odolat Jeho působení. Za ta-
kové probuzení se můžeme modlit, ale nemů-
žeme ho vyvolat, ani si ho nemůžeme vynutit. 
Je to Boží milost. 

A tak stejně musíme řešit původní otázku: 
Co když si lidé kolem nás nekladou ty správné 
otázky? Jak s nimi máme jednat? 

Můžeme se podívat do Ježíšovy doby. 
V evangeliích si můžeme všimnout Jana Křti-
tele, po jehož kázání se lidé obraceli k Bohu 
a vyznávali hříchy. Když ale sledujeme Ježíšo-
vy rozhovory s lidmi, nevidíme, že by lidé byli 
primárně připraveni řešit otázku svého hříchu. 

Pozornost lidí nebyla směřována k tomu, 
co mají udělat s vlastní hříšností. Lidé sice 
očekávali Spasitele-zachránce, ale také oče-
kávali, že je zachrání z jiných věcí, než jsou 
přímé důsledky jejich hříchu. Měl nastolit 
politickou spravedlnost. Měl je ochránit před 
nepřáteli. Měl je vysvobodit z područí Římské 
říše a obnovit původní Izraelské království 
z dob krále Davida.

Ježíš toto přání lidí nenaplňoval. Neměl pro 
ně řešení problému, který si přáli vyřešit. Při-
nášel jim něco jiného, než po čem se ptali. Ne-
vzdal to, i přes nezájem lidí o otázku, co s je-
jich hříšností. Místo toho trpělivě hledal cestu, 
jak obrátit jejich pozornost k těm správným 
otázkám.

Ježíš volal lidi k tomu, aby se obrátili celým 
srdcem k Bohu a poslouchali Ho. Nechtěl, aby 

Správné
otázky

Správné otázky
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jejich víra byla povrchní, založená na prázd-
ném plnění náboženských obřadů, ale chtěl, 
aby se naučili opravdově, z celého srdce milo-
vat Boha i lidi kolem sebe. Aby Jeho vyučování 
mohli přijmout, musel sám jednat stejným 
způsobem. Musel jim ukázat, jak taková Boží 
láska vypadá, musel každého z nich bezpod-
mínečně milovat.

Ježíš dával odpověď na otázku o smyslu 
života. Učil, že jsme byli stvořeni Bohem a pro 
vztah s Ním. Učil o hříchu, který se dostal 
mezi člověka a Boha a vytvořil vážný problém. 
Učil i o cestě, jak z toho ven. Učil je, že spása je 
v Něm samotném. 

Toto všechno by ale nepřipravení lidé stěží 
přijímali, a tak Ježíš dělal ještě něco. Ukazoval 
jim prakticky Boží lásku.

Ježíš nikomu neodmítal pomoc. Pomá-
hal nemocným, pomáhal posedlým. Pomá-
hal i farizeům, přestože k nim hovořil tvrdě. 

Jeho tvrdá slova byla nejspíš to jediné, co je 
mohlo probudit z jejich zahleděnosti do sebe 
a obrátit jejich pohled zpět k Bohu. Ježíš často 
používal zázraky, aby lidem pomohl, ale Jeho 
základní postoj k potřebným lidem byl postoj 
lásky a soucitu. Byl v něm plný zájem o každé-
ho konkrétního člověka, se kterým se setkal.

Ježíš sice neodpověděl na otázku Spasi-
tele – politického vysvoboditele, ale dokázal 
svým jednáním ukázat, že Bůh, o kterém vy-
učuje, je dobrý a milosrdný. Našel cestu k li-
dem tak, aby k nim mohl promlouvat a učit je 
i o věcech, na které se přímo neptali. Pomáhal 
jim v bídě jejich života, která je skutečně trápi-
la, kterou si moc dobře uvědomovali.

Lidé si nekladli správné otázky ani v době 
proroků, ani za Ježíšovy doby, ani jindy. Kdyby 
si je kladli sami, nepotřebovali by, aby jim Bůh 
někoho posílal.

V dnešní době si lidé také nekladou správ-
né otázky. Když jim řekneme, jaké otázky by si 
měli klást, většinou to nezafunguje. Musíme 
k nim najít cestu. A tou cestou jsou jejich pro-
blémy, které vnímají jako zásadní oni. Jejich 
problémy jsou příležitostí, jak s nimi navázat 
kontakt, provázet je v nich, ukázat jim, že o ně 
máme opravdový zájem. V otevřeném lásky-
plném vztahu je pak možné mluvit i o složi-
tých a nepříjemných otázkách, jako je třeba 
otázka hříchu. Když jim pomůžeme s problé-
my, které vidí jako zásadní oni, můžeme jim 
pomoci vidět problémy, které jsou zásadní 
v Božích očích.

Milovat někoho upřímně je mnohem ná-
ročnější než odříkat mu ve zkratce evange-
lium. Vyžaduje to čas, úsilí, osobní oběť. Ale 
vyžaduje to také, abychom se my sami měnili, 
protože naše láska není dokonalá a teprve 
v praxi se projeví její nedostatky.

Možná si lidé neumí klást ty správné otáz-
ky, ale jednu věc umí rozpoznat – jestli naše 
láska k nim je upřímná či nikoli. V tom je naše 
nebezpečí i šance. Tak ji využijme.

Luděk Brdečko

  Letní natáčení vánočních biblických úvah Aloise Bo-
háčka (v doprovodu s manželkou)
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Každý z nás to asi zná – spousta činností, 
které si říkají o pozornost, a mnohdy nevíme, 
kde nám hlava stojí. Prožívám to v poslední 
době často. V práci mi utíkají myšlenky domů, 
doma zase na programy, které mě čekají. 
Pak je tu ještě sbor a práce v něm, modlitby 
za město, za rodinu a přátele. Všechno to 
jsou možná ušlechtilé činnosti, ale problém 
nastává, když se sejdou všechny najednou, 
tedy alespoň v mé hlavě. Ta je potom zahlce-
na přemýšlením o mnoha věcech současně, 
a ubývá sil v čemkoliv pokračovat. 

Uvědomil jsem si to v okamžiku, kdy jsem 
přišel v pátek domů a prospal 12 hodin a ještě 
se mi nechtělo vstávat. Tělo nemělo energii. 
Chyběl mi duchovní benzín pro službu. Držel 
jsem sešlápnutý plyn svých aktivit, a zapo-
mněl doplňovat palivo. Pomalu se mi vy-
tratil čas s Bohem, čtení Bible jsem omezil 
na několik veršíků a modlitba se stala jakousi 

povinností. Pomohl mi výlet s přáteli a revize 
mých aktivit. Stále je to boj, ale už vím, že je 
třeba oddělit čas pro jednotlivé činnosti. Mís-
to paralelní výroby přejít na sériovou, tedy 
pěkně postupně. Podobně jako král David, 
který nejprve porazil Goliáše, a potom až dal-
ší obry. Navíc na to nebyl sám, ale měl kolem 
sebe lidi, kteří byli ochotni mu v boji pomoci. 

Někdy bojujeme na mnoha frontách sou-
časně, ale v církvi kolem sebe máme duchovní 
rodinu, která nám může v našem zápolení po-
moci. Nejsme na to sami. Navíc máme Ježíše, 
který jako věrný přítel očekává, kdy k Němu 
přijdeme pro radu a pomoc. A když bereme 
Jeho jho a břemeno, tak je to jho příjemné 
a břemeno lehké. Modlím se proto za mou-
drost, abychom věděli, komu můžeme co 
svěřit, kde neseme zbytečně mnoho, a komu 
můžeme s tím jeho břemenem pomoci.

Pavel Kohl

O břemenu

O břemenu

  Celý tým kontroluje, jak technik Daniel Zeman a redaktorka Lucie Endlicherová zvládají přípravu vánočních jinglů do vysílání
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Problémy, kterými se v TWR zabýváme, 
nejsou jenom ty každodenní starosti o hladký 
chod činnosti redakce a hladký průběh vysí-
lání nebo o to, čím vysílání naplnit, aby dobře 
plnilo svůj účel. V poslední době nás situace 
nutí přemýšlet i o dlouhodobějších vizích, 
o tom, co bude s vysíláním TWR dál.

Stěžejní část naší činnosti dnes tvoří spo-
lečné česko-slovenské vysílání Rádia 7 na in-
ternetu a satelitu. Rozběh tohoto projektu 
před více než deseti lety byl velkým rozší-
řením vysílacích možností TWR. Projekt se 
snažil využít podobnost jazyků obou národů 
a také spojit síly a pro-
středky ke zvládnutí ná-
ročného kroku v práci obou 
redakcí. 

Dnes je před námi 
v dohledné době vypršení 
licence na společné sate-
litní vysílání. Zájmy slo-
venské redakce se v sou-
časné době ubírají spíše 
směrem k samostatnému 
VKV vysílání než k dalšímu 
pokračování spolupráce na tomto projektu, 
a tak nás to nutí přemýšlet o jeho budoucí 
transformaci.

Další důvod našeho přemýšlení o tom, jak 
dál, je rychlý vývoj technologií. Jenom během 
uplynulých 26 let fungování české redakce 
TWR došlo k několika změnám. V začátcích 
znělo naše vysílání na krátkých vlnách z Mon-
te Carla, později se přidávaly střední vlny 
z Tirany a také vysílací čas na velmi krátkých 
vlnách v Českém rozhlasu Plzeň a na Radiu 
Proglas. Později přibylo vysílání na satelitu 
a internetu a naopak vysílání na středních 

a dlouhých vlnách stejně jako na ČRo Pl-
zeň skončilo. Původně nosným vysíláním 
bylo satelitní, dnes se důležitost přesunula 
na internet. 

Pokud by měl společný projekt Rádia 7 
skončit, pravděpodobně bychom nechtěli zů-
stat jenom u tohoto jediného média – inter-
netu. Technologie se posunují dál, a tak jsou 
tu možnosti satelitního vysílání v ČR, VKV 
vysílání nebo využití digitálních technologií 
DAB či DVB-T. Na druhou stranu jste mož-
ná zaznamenali, že Norsko jako první země 
na světě ukončilo VKV vysílání a další země 

to mají v plánu v dohledné 
době.

I velké profesionál-
ní firmy by byly ochotny 
dát milióny za informaci 
o tom, jaké médium bude 
za deset let pro rozhlasové 
vysílání to nejvýznamněj-
ší. Jakou budou mít různé 
známé technologie bu-
doucnost v podmínkách 
naší země, ovšem ví jenom 

náš Pán. To je na jedné straně nevýhoda, pro-
tože to nevíme my, a na druhé straně výhoda, 
protože je to náš Pán a my s Ním spolupracu-
jeme na Jeho díle.

Všechno toto uvažování, jak dál, je zatím 
v začátcích, stejně jako přemýšlení o rozšíření 
českého vysílání na 24 hodin, které by si tyto 
změny nejspíš vyžádaly. Naše redakce pracu-
je v současné době nadoraz a podobné je to 
i s našimi finančními možnostmi. Věříme ale, 
že pokud budou případné změny ve shodě 
s Boží vůlí, Bůh dá ve správný čas dostatek 
prostředků i potřebné lidi všech možných 

Budoucnost
vysílání

Budoucnost vysílání

Nechceme 
přeslechnout 

Boží volání 
ke změně.
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profesí. Na druhou stranu existuje spousta 
slepých uliček, které nejsou podle Boží vůle 
a my se do nich můžeme dostat a ohrozit 
tak i to, co už bylo vybudováno a funguje. 
Nechceme přeslechnout nějaké Boží volání 
ke změně, které přichází třeba skrze zmiňo-
vané okolnosti, a na druhou stranu chceme 
být zodpovědní k tomu, co se dlouhou dobu 
budovalo.

I když víme, že konečné rozhodnutí, jak 
dál, bude na nás, můžeme být k tomuto roz-
hodnutí od Boha vybaveni. Náš nebeský Otec 
nás může vybavit svou moudrostí, pokojem 
a jednomyslností, které také dává jen On. Bi-
ble říká:

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať 
prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez 
výčitek, a bude mu dána.“

Přiznáváme, že máme nedostatek mou-
drosti pro všechna tato rozhodnutí a prosí-
me o ni. Byli bychom ovšem rádi, abyste se 
k těmto prosbám přidali i vy. Potřebujeme 
moudrost v tom, jak dál, potřebujeme rozpo-
znání, jaké kroky máme dělat ve víře a potře-
bujeme odvahu je činit. Potřebujeme i správ-
nou zodpovědnost k tomu, co už tu je. A tak se 
za nás prosím modlete. I vaše modlitby jsou 
v tomto rozhodování, jak dál, důležité. 

Luděk Brdečko

  Na „výměnu redaktorů“ k nám v březnu přibyl Tomáš 
Coufal, šéfredaktor Života víry. A protože ví, že přá-
telství se utužuje také u dobrého jídla a čtení, nepřijel 
s prázdnou

  Ještě než vypuklo jaro naplno, provedli jsme nutnou 
prořezávku stromů kolem domu. Určit, který ano a kte-
rý ne, nám pomáhal stromoznalec Michal Romanský 
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NEPRODEJNÉ!

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

V evangeliu je popsána možnost osobní-
ho vztahu s Bohem a odpuštění hříchů skrze 
Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

K šíření evangelia určil Ježíš církev, jejíž 
hlavou je On sám a kterou tvoří jednotlivci, 
kteří se stali křesťany tím, že přijali milost a 
odpuštění hříchů vírou v Pána Ježíše Krista.

Trans World Radio je nástrojem církve 
Kristovy; česká redakce TWR je součástí stej-
nojmenné celosvětové organizace.

V České republice máme pracoviště 
v Brně; připravujeme rozhlasový program pro 
stanici Rádio 7, kterou spoluvlastníme s na-
ším slovenským partnerem. Tato stanice vy-
sílá 24 hodin denně prostřednictvím satelitu, 

internetu a kabelových rozvodů. Česká redak-
ce odpovídá za českou část programu. Upra-
vené vysílání Rádia 7 na slovenských VKV 
vysílačích a vynechání českého vysílání je věcí 
slovenské redakce (TWR-Media).

Připravujeme také programy pro Radio 
Proglas.

Můžete nás sledovat také na webu www.
twr.cz, facebookovém profilu Rádio 7 – česká 
redakce a Instagramu radio7cesky. Pravidel-
ně doplňujeme záznamy pořadů na YouTube 
kanál Trans World Radio – CZ a vysíláme živě 
videa na Facebooku. Informace o připravova-
ných pořadech zveřejňují týdně internetové 
noviny Křesťan dnes a měsíčně časopis Život 
víry. 

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

O nás

O nás


