Zpravodaj ãeské redakce Trans World Radia 1/2003
Návrh spoleãného slovensko-ãeského programového rozvrhu. Schéma pﬁedev‰ím ukazuje, kdy bude ãas
pro slovensk˘ a kdy pro ãesk˘ jazyk. Víkendové vysílání zam˘‰líme stﬁídat po t˘dnech tak, Ïe jeden víkend
bude ãesk˘ a druh˘ slovensk˘. Na podrobnostech dále pracujeme.

Dva snímky z pﬁedvánoãní
produkce Trans World Radia
na námûstí Svobody v Brnû.
Ná‰ program trval témûﬁ
hodinu a základní informace
byly doplnûny hudebními
a dramatick˘mi scénkami.
U mikrofonÛ úãinkuje skupina Terebint, která v tûchto
dnech dokonãuje v na‰em
studiu své druhé album.
S nûkter˘mi externími spolupracovníky jsme se setkali
na víkendovém pobytu v rekreaãní chalupû na Nivách.
Nedûlní ráno patﬁilo spoleãné Veãeﬁi Pánû. Na snímku
zpíváme na‰emu Pánu
oslavné písnû a ve zpûvu
jsme byli vedeni nádhern˘m
hlasem Jitky Rusové.
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Drazí v Kristu, stále Bohu děkuji za vaši požehnanou službu. Je
mojí modlitbou, aby Vás Pán posiloval a vedl, aby tak z rádia dáTWR
le mohla být zvěstována dobrá zpráva o spasení v Pánu Ježíši i sloBOX 96
vo růstu a povzbuzení pro Církev. Vaše relace mi stále pomáhají
656 96 BRNO
v duchovním růstu, ale také při evangelizaci. Několik nahrávek
Vašich pořadů spolu s programem TWR jsem již rozdal svým známým a přátelům. Nyní mám v plánu připravit další „misijní“ kazetu. Rád bych na ni nahrál některé Kompasy. Kompas je opravdu vynikající pořad. Přeji
Vám Boží milost.
Luboš, Volyně

TWR
BOX 96
656 96 BRNO

Vážená redakce, posílám Vám srdečný pozdrav z východního
Slovenska. Poslouchám Vaše relace pravidelně v noci na SV. Jsou pro
mne duchovním povzbuzením. Častokrát si člověk nepočíná tak, jak
by křesťan měl. Z toho důvodu rád poslouchám Vaše relace. Jsou to
myšlenky plné životních zkušeností.
Milan, Lehota

Jak žijeme
se jmenoval jeden ze ãlánkÛ minulého vydání Antény. Zimní období je pomûrnû krátké,
a pﬁece se v nûm odehrálo mnoho mal˘ch i velk˘ch vûcí. Z dopisÛ se dozvídáme, Ïe vá‰
Ïivot není o nic ménû napínav˘ neÏ ten ná‰ téwéráck˘. Sdílíte se s námi a my si uvûdomujeme, Ïe mnohé situace, kter˘mi procházíte, by námi ﬁádnû zatﬁásly. O nûkter˘ch z nich
se zmiÀujeme pﬁi ãtení úryvkÛ z dopisÛ na konci stﬁedovlnn˘ch relací Svûtem Bible, nûkteré si ãteme na na‰ich modlitebních chvílích, nûkteré kolují po stolech redaktorÛ a povzbuzují nás.
I my jsme toho za tûch pár zimních t˘dnÛ mnoho zajímavého proÏili. A protoÏe nûkdy ménû je více, rozhodli jsme se tentokrát Anténu ze‰tíhlit. Je tenká – to jste zjistili je‰tû dﬁíve,
neÏ jste ji otevﬁeli. Je tenká ne proto, Ïe by nebylo o ãem psát. Je o ãem psát a je toho moÏná více neÏ jindy. Procházíme bouﬁliv˘m obdobím, kdy kaÏd˘ den pﬁiná‰í nová a nová pﬁekvapení. Jsme Bohu vdûãni, Ïe se nic z toho negativnû neprojevuje v na‰ich poﬁadech.
Právû proto, Ïe plaveme na bouﬁlivûj‰ím moﬁi neÏ jindy potﬁebujeme se hodnû dobﬁe drÏet BoÏí ruky. Proto jsou tentokrát ãlánky struãné a doplnûné motivací k modlitbám. Víme,
Ïe zvûstovat evangelium nebude jednoduché, ale BoÏí v˘zva je jasná. Proto se spoleãnû
s Vámi povzbuzujeme k vytrvalosti a k modlitbám za vyuÏití ãasu a nástrojÛ, které nám BÛh
svûﬁil. Proto jsme na novoroãní blahopﬁání uvedli slova
z modlitby Pánû za nás:
Neprosím, abys je vzal ze svûta, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze svûta, jako ani
já nejsem ze svûta. PosvûÈ je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do svûta,
tak i já jsem je poslal do svûta. Sám sebe za nû posvûcuji, aby i oni byli v pravdû posvûceni.
Neprosím v‰ak jen za nû, ale i za ty, kteﬁí skrze jejich slovo ve mne uvûﬁí. (Jan 17, 15–20)
Nemáme nejmen‰í pochybnosti o tom, Ïe BÛh svého Syna v Jeho modlitbû vysly‰el.
Bytostnû se cítíme zahrnuti v jeho prosbû a tato slova jsou obrovskou silou a povzbuzením
do kaÏdého dne. Vyznávejme ve sv˘ch modlitbách svoji nemohoucnost a plnû spoléhejme
na BoÏí vedení. Prosme za umûní rozpoznat BoÏí zámûry a uãme se pﬁiloÏit ochotnou ruku
k BoÏímu dílu tak, abychom byli na‰ím Pánem pouÏitelní. Na‰e postavení ve svûtû nebude
nikdy jednoduché, ale ná‰ Pán na nás (i na ty po nás) pamatuje a Jeho zaslíbení jsou vûrná.
On je vûrn˘.

V kadeﬁnickém salónu
Sedím v kadeﬁnictví, pohlíÏím na sebe do zrcadla a ãekám, aÏ na mne pﬁijde ﬁada. Pokukuju po ostatních Ïenách a ﬁíkám si: „No nazdar, ty mají ránu. Zvlá‰È
támhleta s tou koupací ãepicí na hlavû, jak jí prostﬁíhan˘mi otvory trãí pramínky
odbarvovan˘ch vlasÛ jako jeÏkovi chuligánovi. Nebo ta zrzavá, ta má na hlavû nûco jako ko‰tû! Je‰tû tak nejobvykleji vypadá dáma, co má na hlavû jednu kremroli vedle druhé. Natáãky a kadeﬁnictví, tomu by ãlovûk je‰tû rozumûl. Co mû to ãeká?“ A uÏ jsem na ﬁadû. Kadeﬁnice si mne posadí do pohodlného kﬁesla pﬁed velké
zrcadlo. Dobﬁe si mû nasvítí a ostﬁe mne pozoruje. Cítím se velmi zvlá‰tnû.
Rozhodnû ne pﬁíjemnû. Zdá se mi, Ïe normálnû takhle nevypadám. ¤ekla bych, Ïe
obvykle vypadám nûjak… aspoÀ doufám … líp. No nic, teì uÏ nemÛÏu utéct.
Jdeme na mytí. S mokrou hlavou je to uÏ úpln˘ konec. Vlasy pﬁipláclé k hlavû, uÏ
jsem skoro zapomnûla, jak mi odstávají u‰i. Mastn˘ zarudl˘ obliãej, vydû‰en˘ pohled, tohle pﬁece ani nejsem já. Nastává stﬁíhání. Svrchní vlasy mám legraãnû zasponkované na vrcholku hlavy jako vodotrysk velryby, ty spodní prameny kadeﬁnice nelítostnû krátí: „Potﬁebujete to oÏivit, paní.“ Svírá mû úzkost, jak tohle dopadne? Proã jsem sem chodila? Chtûla jsem pﬁece vypadat líp… Teì uvaÏuji
o tom, jaké zvíﬁe sama sobû pﬁipomínám. Je dostﬁíháno, radûji se na sebe uÏ moc
nedívám. Jak jsem se jen té Ïenské s nÛÏkama mohla tak dÛvûﬁivû svûﬁit. Teì pﬁichází na ﬁadu fénování. Zas nûjaké sponkování, u‰i jsou úplnû ãervené. Náhle pookﬁívám. Hele, vlasy nab˘vají na objemu, úães získává tvar, i mÛj obliãej dostává
lep‰í v˘raz. Musím pﬁiznat, Ïe teì mi to opravdu slu‰í. Oddechla jsem si. Vida, dokonce se mi líbí, jak teì vypadám. PociÈuju k té Ïenû s hﬁebínky, nÛÏkami a fénem
hlubokou vdûãnost.
Po cestû z kadeﬁnictví mi nedává pokoje my‰lenka, Ïe to, co jsem proÏila, vlastnû uÏ odnûkud znám. KdyÏ BÛh zaãne nûco dûlat s mou duchovní frizúrou, vypadá to podobnû. Pﬁipadám si tak trochu poﬁád je‰tû hezká a poﬁádnû mû vydûsí, kdyÏ
mi myje hlavu. Zdá se mi, Ïe ztrácím svou pÛvodní podobu. „Tohle uÏ pﬁece nejsem já?“ divím se. „Ztrácím svou identitu, své typické vlastnosti, kdo teì budu?“,
dûsím se. Pak zavﬁu oãi, protoÏe nelze utéct, a pﬁesvûdãuju se, Ïe teì uÏ je to stejnû jedno. KdyÏ je znovu otevﬁu, Ïasnu. Tak tohle jsem teì já? Ta nová krásná
a ãistá bytost? „Jak jsi to, BoÏe, dokázal? Cos to ze mne udûlal?“ To je stokrát lep‰í, neÏ to bylo pÛvodnû. Jak jsem vdûãná. Pﬁí‰tû mi smí‰, BoÏe, um˘t hlavu, jak jen
bude‰ chtít.
Hana Pinknerová (ukázka z pﬁipravované knihy jejích fejetonÛ „Brusinky“)

