Změny ve vysílání
Říká se, že současná společnost čím dál hůře snáší změny. V době, kdy můžeme mezi jednotlivými programy v televizi, v rádiu nebo na počítači přecházet takřka bez mrknutí oka, se
zdá, že nám začíná chybět ochota a schopnost přizpůsobit se. Ne že bychom chtěli tuto vaši
schopnost testovat, ale dost možná, že budete mít v příštích týdnech při poslechu Rádia 7 pocit,
že přece jen ano.

Setkání zájemců o spolupráci z řad brněnských církví. Přednáší Lucie Endlicherová.

Nový kolektiv autorů pořadu Rozmarýna. Zleva:
Lída Pohanková, Bohunka a Josef Horští, Renáta
Žemličková, Libuše Pavelková.

Společný projekt české a slovenské redakce
Trans World Radia – Rádio 7 – dostal licenci
potřebnou k provozu satelitního vysílání v říjnu
roku 2005. Délka trvání povolení k vysílání je
standardně 8 let – a tak stojíme uprostřed této
doby. Proto se česká a slovenská redakce TWR
dohodly, že si navzájem vymění vysílací časy
v rámci jednotlivých dní. Protože k úpravám vysílacího schématu dochází tradičně se změnou
času, odehrál se onen „velký třesk“ v našem
vysílání v neděli 25. října. Počínaje půlnocí
tohoto dne bylo všechno jinak – ale snad jste
se příliš nedivili.
Na našich internetových stránkách jste
mohli najít všechny potřebné informace už
v mírném předstihu, Anténa trošku zaspala
přechod z letního na obvyklý čas právě kvůli
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Moc pěkně vás všechny zdravím a děkuji Pánu za to, že jste. Děkuji vám za ta všechna krásná
povzbuzení, pohlazení i napomenutí a varování v každou denní či noční dobu. Byť jsem již babičkou důchodkyní, ráda si poslechnu i pořady pro děti. Každá babička chce nejen pro své děti, ale
možná ještě víc pro svá vnoučata to nejlepší – být vlastnictvím Pána Ježíše, žít k Jeho chvále
a nedělat Mu ostudu – no a já nejsem výjimkou. A proto bych vás chtěla poprosit o sdělení autora a názvu knihy, kterou čtete na pokračování jako poslední část pořadu pro děti Kormidlo.
V knize se píše o chudých vesničanech chovajících stáda koní, o hrubém, pyšném a nesoucitném
princi Raulovi, odvážném, čestném a věřícím vesnickém chlapci Kýrovi atd. ... Určitě budete vědět
co mám na mysli. Ráda bych tuto knihu koupila svým vnučkám školačkám 7 a 10 let. Moc rády
čtou, což je v dnešní době chvályhodné, chodí do knihovny a já bych nerada, aby je zaujaly

oněm změnám – všechnu energii jsme vkládali do jejich
příprav a než jsme se nadáli, zjistili jsme, že je konec
října. Dokonce i sníh, který přišel letos nebývale brzo,
nás upozorňoval na to, že je třeba pustit se do díla.
Nabízíme vám tedy soupis těch nejzásadnějších změn –
ať to máte všechno pěkně černé na bílém.
Ve vysílání Rádia 7 se objeví mnohem více biblických textů než doposud. V průběhu celého dne vás
chceme zvát k tomu, abyste společně s námi Bibli otevírali a čerpali povzbuzení z této hluboké studnice. Kromě
tradičního ranního čtení z Bible objevíte stejnou
Štěpán Exner hlavně natáčí, tentokrát ale
rubriku také v odpoledním bloku v 16:15 – v pondělí,
roztáčí koberec při rekonstrukci své režie.
ve středu a v pátek budeme uvádět novozákonní texty
v překladu Bible 21. Navíc budete moci v proudu písní zachytit také vybrané biblické verše.
Nově se v našem programu objeví relace Základy, která chce v krátkých promluvách
nabízet základní informace týkající se nejdůležitějších otázek křesťanství. V premiéře budete
moci tento program zachytit každé pondělí v 18:30, reprízy jsou pak připraveny ve středu
v 15:45 a v sobotu v 11:30. Autorem prvního cyklu krátkých základních zastavení bude Karel
Řežábek; oslovovat ovšem chceme i další autory.
Po několikaleté pauze se mezi relace vracejí Modlitby podle Bible. Na jejich přípravě se
bude podílet Helena Brdečková, kterou si možná z našeho vysílání ještě mnozí pamatujete.
Svou premiéru budou mít tato zastavení v neděli v deset večer, repríza je přichystána v pondělí
v hodině před půlnocí.
Máte rádi starší a staré písničky? Vždyť se hodí občas se otočit zpět a vzpomínat. My vás
k takovému vzpomínání budeme zvát každou neděli v 15:30, kdy dáme nahlédnout do našeho
archivu. Písničky z archivu budou pak znít v repríze ve středu v 15 hodin. Máte-li jaké
oblíbené melodie, které vám v našem vysílání chybí, neváhejte se ozvat.
Možná už jste zaregistrovali jednu změnu, kterou přinesl začátek školního roku. Protože
se kolegyně Petra Eliášová odebrala na mateřskou dovolenou, nahradila ji v týmu Lída
Hojková. S ní se také místo programu Zadáno pro dámy objevila čtvrthodina inspirovaná
jednou dětskou hrou. Jak to funguje, když se hraje na Tichou poštu, můžete vyzkoušet v úterý
v 9:15 ve vysílání Radia Proglas a Rádia 7; reprízu pak R7 uvádí ve středu ve tři čtvrtě na tři
odpoledne.
Pak jsou tu relace, kterých se dotkly výrazné změny:
Pokud máte rádi pořady, kterým se říká „kontaktní“, tedy takové, do kterých můžete telefonovat nebo jinak vstupovat svými připomínkami, vězte, že mnohé z nich najdete v našem programu
v novém, příznivějším čase. Program Kudy kam budeme vysílat každou středu už od 20:00;
obsazení moderátorů se nemění, kromě Aleše Bartoška, Jakuba Limra a Marka Šuby
můžete do Vánoc poslouchat sérii setkání Kateřiny Hodecové s psychologem Pavlem
Rausem o manželství.
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nějaké plytké dívčí románky. Děkuji vám za pochopení babičkovských problémů a do další vaší
práce vám srdečně přeji hodně Božího požehnání, Duch svatý ať vás obdaří spoustou podnětných námětů pro nové pořady, které by „v posledních dnech“ oslovily ještě mnohé ty, kteří ještě
nejsou Božími dětmi. Miluška * Chcem sa vám veľmi poďakovať za túto reláciu! Ťažko môzem
popísať pocity, ktoré vo mne vyvoláva; na jednej strane je to vynikajúci prístup pána Vopaleckého,
ktorý svojím hlasom robí sprievodcu tohto „projektu“, a na druhej strane učiteľ John Vernon
McGee, s múdrosťou, úžasným prehľadom a nadhľadom, svojimi úvahami a príbehmi. Jeho vysvetľovanie Božieho slova je také občerstvujúce, dávajúce odpovede na otázky (hovorím teraz
z vlastnej skúsenosti). Tým, že sa striktne drží pravidla „vykladať Bibliu Bibliou“, si získal moju
dôveru, samozrejme, že aj naďalej rozsudzujem podľa Božieho slova všetko, čo počujem, svojím

Také Noční můry se přesunou nejen ve dnech, ale i v čase; své nové místo našly v pondělí
v čase po 22. hodině. K Lucii Endlicherové, Lídě Hojkové a Markovi Šubovi se v moderování přidá také Kateřina Hodecová.
Nedílnou součástí našich víkendových programů je už několik let tematická sobota;
speciálnímu povídání je vyhrazen vždy poslední víkend v měsíci. Tady se nemění nic, změní se
ovšem čas vysílání – k delšímu povídání o zajímavých tématech se zajímavými hosty vás budeme
zvát vždy dopoledne, od 9:15 do 11 hodin. Jistě jste si všimli, že jde o čas, který bezprostředně
navazuje na program Na sobotní frekvenci Proglasu – toho také chceme využít a některé
hosty poprosit, aby ve studiu setrvali déle.
Pořad Ke kořenům má také nový vysílací čas – i zde věříme, že příznivější. Premiéru
zachytíte v pátek v 19 hodin, reprízu pak uvádíme v sobotu v 9:15.
K malé změně dochází také v případě magazínů, ve kterých vás chceme informovat
o aktuálním dění kolem nás. Svou premiéru budou mít nově v pondělí, ve středu a v pátek – čas
se nezmění, od 16:30. Také repríza zůstává stejná – po sedmé ráno uslyšíte opakování v úterý,
ve čtvrtek a v sobotu. V pondělí ovšem čekejte magazín z kultury, ve středu magazín
z misie a v pátek magazín z regionů.
Chyběla vám repríza vašeho oblíbeného pořadu?
A bylo to Fortepiano? Ještě jednou si rozhovory Lenky Malinové se zajímavými hosty
můžete poslechnout v sobotu po desáté hodině. A nebo to byla bohoslužba? Chtěli jste se
vrátit ke kázání, které vás zaujalo? Můžete – nově vždy ve středu ve 23 hodin. A nebo Kudy
kam? I tady můžeme posloužit – záznamem, který budeme vysílat v pátek po desáté večerní.
Jestli jste si oblíbili poslech sobotních večerních repríz čtení na pokračování, vězte, že
ani o toto týdenní shrnutí nepřijdete. Hledejte ho ale v našem vysílání až v neděli ve 22:30 –
a nabídneme pospolu hned všechny tři díly četby, které odezní v pondělí, ve středu a v pátek
ve 12:15. V současné době takto nahlížíme do knížky Marie Anny Hirschmannové Hansi.
Poslední změna v programové nabídce je před námi. Společnost ITM, která dodává originály
pořadů Doteky, oznámila, že Česko patří k sedmi zemím, kde skončí k 31. 12. 2009 licence
pro jejich vysílání. Samozřejmě se snažíme jednat, ale pokud se podaří prodloužit smlouvu
alespoň do konce zimního období, byla by to velká věc. V každém případě se pak budeme
snažit alespoň o opakování už odvysílaných pořadů, kterých máme nejméně na pět roků, možná
i více. Pouze budeme muset změnit název relace. O tom však budeme informovat ještě později.
Jde o další finanční škrt ze strany zahraničních sponzorů, který se dotýká českých pořadů,
potažmo českého vysílání.
Samozřejmě, že změny se dotkly vysílacího času všech pořadů, zde se snažíme shrnout
alespoň ty nejvýraznější. Budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám nová podoba vysílání
Rádia 7 poslouchá, zda vám vysílací časy vyhovují, nebo je pro vás „zvyk železná košile“ a je
pro vás těžké najít ty své oblíbené programy na nových místech. Chceme si s vámi o vysílání
povídat, chceme s vámi být v kontaktu. Díky vám a vaší podpoře je tu Rádio 7 už čtyři roky –
a těšíme se na ty čtyři následující.
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širokým rozhľadom skladá mozaiku mnohých princípov, ktoré som doteraz možno len tušila,
a tým mi ukazuje na nesmiernu veľkosť, svätosť, a túžbu Boha po mne, a mne nezostáva nič iné,
len sa tej úžasnej Jeho láske poddať a nechať sa ňou „opantávať“. Ďakujem vám, že ste sa na takýto namáhavý projekt dali, myslím, že prinesie ešte množstvo úžitku a ovocia, lebo keď Boh sadí
svoje slovo, posadí ho preto, aby prinášalo 100% úžitok :). Aj môj manžel je z tejto služby veľmi
povzbudený, je viac nadšený pre svojho Pána. Ďakujeme! Števka z Košíc. * Ačkoliv jsem všechny
knihy Bible v pořadu Světem Bible ještě neslyšel (zatím jen větší část), je to zatím to nejlepší, co
se ke mně z biblických výkladů dostalo. A také mě potěšilo, že o některé výklady, jakož i o další
pořady TWR, projevili zájem také další. Přeji Pavlu Vopaleckému i vám všem v redakci TWR i vašim externím spolupracovníkům hodně Božího požehnání ve vašem díle. Bůh s vámi! Petr * Velice

Nebeský sen
Jiřina Gina Markovová
Když se nebeský sen vtiskne do srdce člověka a ten se ho ujme, začnou se
dít zázraky. Neznamená to však, že uskutečnit ten sen je tak snadné. Naopak.
S překážkami musíme počítat.
Na samém počátku vzniku TWR byl sen. Sen o rozhlasovém vysílání. Věřím, že nejdříve zněl
v Božím srdci. Potom jej Bůh sdílel s lidmi, o kterých věděl, že jej budou moci uskutečnit. Dále
na scénu přišli lidé s vírou, co se nebáli vykročit do neznáma. A tak jsou tu ti s vizí, ti s vírou, dále
ti, kteří se modlí, pak ti, co se podílejí finančně a díky těmto všem “zapáleným” může fungovat
TWR a Rádio 7. Není to zázrak? Čas od času žasnu, jak jedno na druhé na sebe navzájem navazuje a připomíná mi to fungování Kristova těla. Takto má správně fungovat. Není žádný úd těla
důležitější nebo méně důležitý. Všechny orgány v těle mají svoji důležitou úlohu. A když vypoví
jeden, pak celé tělo začne chřadnout a kde je ta síla, která byla na začátku?
Možná je dnes, více než jindy, důležité si znovu uvědomit, proč jsem se na začátku své
investice do modliteb, snění, dávání financí, pracovního nasazení rozhodla podílet se na chodu
TWR.
A tak se znovu dávám Bohu do rukou a toužím spolu s vámi naplnit ten Boží sen. Sen o spasených lidech, sen o růstu věřících, sen o změněném národu.
Potřebuji se znovu, den za dnem, rozhodovat k vytrvalosti, a to přes všechny překážky.
Prosím, stůjte v tom s námi a modlete se s námi za naplnění vize.

Naši moderátoři se radí. Zleva: Jiřina Markovová, Míša Na jaře nás navštívil prezident TWR-International LauRyšavá, Jirka Eliáš, Jitka Sikorová, Lucie Endlicherová.
ren Libby. Poskytl nám rozhovor a povzbudil nás do další práce. Jeho osobní prioritou je být neustále blízko
Pánu Ježíši a mít hodně odvahy.
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děkuji za výklad Božího slova zase jen Božím slovem (nikoliv lidskými názory), což v současné
době v křesťanském světě chybí. Děkuji Pánu Bohu, že i v dnešní době 21. století můžeme čerpat
z Božího slova i touto moderní počítačovou technikou, a to zcela svobodně.Vždyť jedině sycením
čistým Božím slovem můžeme růst ke Kristově kráse a každodenně se přibližovat Kristovu příchodu. Tak se modlím, aby vám Pán Bůh žehnal a dával hodně moudrosti ve vaší práci. Děkuji
za výklad Zjevení apoštola Jana, které v posledních dnech rozhlasovými vlnami přenášíte.
Dobroslav z Opavy * Dobrý den, jsem posluchač TWR/Rádia 7, a též si rád stáhnu i mnohé pořady, které si velmi často pouštím při jízdě autem do práce a jsem za tuto možnost velmi vděčný.
V současné době poslouchám pořad Světem Bible (Zjevení), který mě velice oslovuje a který si
též stahuji a opětovně poslouchám. Neslyšel jsem však tento pořad od začátku, a proto vás chci

Beseda s posluchači v Břeclavi. Pozvala nás sestra Zajícová.

Česká redakce adoptuje dvě redaktorky TWR v Africe
Dvě věřící ženy, které pracují jako redaktorky biblického vysílání TWR v severní Africe,
potřebují pro svou práci modlitební a finanční podporu. Žijí a pracují v prostředí, které není
přátelsky nakloněné jejich zvěsti a jsou vystaveny pronásledování. Jejich jména ani fotografie
nemůžeme z bezpečnostních důvodů zveřejnit. Pracují v silně muslimském prostředí, které nemá
pro křesťany pochopení, takže jména, která zde uvádíme, jsou jen přezdívky. Ale seznamte se
s nimi, chceme je „adoptovat“ do pomyslné rodiny redakce.
Sestra Tamara byla dříve překladatelkou Bible do svého jazyka, berberštiny. V současné
době připravuje rozhlasové pořady pro ženy se zaměřením na biblické učednictví v jazyce této
oblasti severní Afriky – severoafrické francouzštině.
Pro sestru Sunny je mateřským jazykem berberština, proto dříve spolupracovala při
přípravě křesťanských filmů jako překladatelka a interpretka. V současné době připravuje
rozhlasové programy pro mládež a také rodinné
relace ve svém rodném jazyce. Na oba programy
docházejí stovky reakcí, protože se v nich dotýká
témat, o kterých se v její kultuře zřídkakdy diskutuje.
Obě sestry pracují pro Trans World Radio v utajení před nebezpečím nepřátelského světa; finanční
pokrytí jejich osobních potřeb mají na starosti jiní.
Pracovníci české redakce se rozhodli tyto redaktorky symbolicky adoptovat. Co tím myslíme? Pár
slov úvodem: Společně jsme si řekli, že už 20
let od revoluce nám pomáhají jiní věřící, včetně
zahraničních dárců, kteří platí naše vysílače krát5

poprosit, zda by bylo možné…(posluchač prosil o zaslání konkrétních dílů tohoto programu, což
jsme samozřejmě rádi udělali. I vy si tak můžete o jakýkoliv program napsat – stačí, když se ozvete;
pozn. redakce). * Dobrý den, i když jsem muž, rád poslouchám váš pořad Zadáno pro dámy.
Dnešní relace mě zvlášť zaujala. Naneštěstí bych chtěl být v životě spíše tím výstavním jablkem
do ošatky než jablkem určeným k moštování. Také si ale občas připadám, že kvůli hnilobě jsem
už zcela nepoužitelný. Však v tom příběhu bylo, že nahnilá jablka už lze použít JEN k vyhození
a k ničemu jinému. Petr * Ahoj rádio, jsem právoplatnou členkou církve cca dva týdny a určitě
vidím důvody, proč by měl věřící člověk k nějakému sboru patřit. Nenapadlo mě, že bych někdy
v budoucnu mohla chtít odcházet, což vychází z toho, že rozhodnutí pro tu konkrétní církev, kde
jsem, se stalo na základě důkladného zvažování podpořeného modlitbou, tedy zároveň podpo-

kých a středních vln. Ani naši dárci nás nikdy neviděli,
a přesto nás věrně podporují tolik let! Je čas k převzetí
alespoň částečné zodpovědnosti za jiné, za ty, kteří
v nesvobodě nesou evangelium lidem a riskují nejen
svoje osobní pohodlí, ale také bezpečnost, vlastní
životy a mnohdy i životy svých blízkých. Copak
nečteme o vraždách těch, kteří věrně vyznávají Pána
Ježíše a nezapřeli ho ani pod hrozbou smrti?!
Rozhodli jsme se přijmout na dálku patronát
nad oběma sestrami tak, abychom jejich kousek
služby nesli společně s nimi. Představujeme si je jako
součást naší širší rodiny – tedy rodiny, kterou tvoří
redakční tým se stovkami našich modlitebních, morálních a finančních podporovatelů.
Náš nápad jsme předložili správní Radě TWR-CZ v květnu tohoto roku a Rada náš postoj
uvítala s nadšením, velikým porozuměním a plnou podporou.
Má TWR v Africe šanci?
Ano má – velikou! Práce TWR v Africe je už rozvinutá a má svoji tradici. Kolem 50 % všech
věřících berberského původu v severní Africe poznalo Pána Ježíše skrze vysílání TWR!!!
To je veliké požehnání a obrovská Boží milost. Rádio má jedinečné možnosti, jak zasáhnout tamní obyvatele. Rozhlasové vlny se dostanou tam, kam misionář svojí nohou ještě nikdy
nevkročil, rádio překonává tisícikilometrové vzdálenosti během vteřiny, rádio je dostupné všem –
i v těch nejvzdálenějších osadách severních hor Afriky.
Je třeba si uvědomit, že 41 % populace severní Afriky a Středního východu jsou negramotní
lidé – neumí číst ani psát. Přitom je potvrzeno, že právě tito, negramotní lidé mají stejnou kapacitu k učení jako gramotní a obecně mají dokonce mnohem lepší paměť. Pokud k nim přichází
informace skrze „uši“ – tedy především mluvené slovo ve formě příběhů, obrazů a faktů, velice
dobře si vše pamatují a přemýšlí o tom, co slyšeli. A to je výzva pro rádio.
Rádio nabízí jedinečnou příležitost ke sdílení evangelia právě mluvenou formou. Zkuste
si představit, jaký úžasný vliv může mít vyprávěný příběh o Ježíši Kristu v kulturách, kde se
předávají příběhy v ústním podání z generace na generaci!
Zajímavá fakta o oblasti, kde naše sestry působí
Z historického hlediska je severní Afrika úzce spjatá s křesťanstvím, které oblast zasáhlo začátkem
2. století a šířilo se zde až do poloviny století sedmého. V té době ale celou oblast ovládl islám.
Oficiálně mají všechny země náboženskou svobodu, přitom je však zakázáno přecházení od islámu
k jinému vyznání. Tím se stává křesťanství i nové konverze ke křesťanství životu nebezpečným.
Berberové jsou původní obyvatelé severní Afriky; jejich počet se odhaduje na 20 milionů.
Množství berberských jazyků a dialektů se značně liší ve zvukové podobě, ale jsou poměrně
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řeného vírou. Nechci soudit nic a nikoho a snažím se tohoto vyvarovat. Ovšem nějak obecně –
určitě jsou věci, které mě mrzí, že nejsou jinak, věci, na které mám jiný názor, a někdy dokonce
věci, které mě matou – ale ty zase vedou mě jako jedince k důkladnějšímu osobnímu hledání
v Písmu a u Boha. Myslím, jak říkáš – každá církev je složená z lidí a tak to bude všude, každý z nás
je individualita, která tvoří jeden tým – tedy církev. Máme se zdokonalovat, radit si, podporovat,
sdílet, povzbuzovat, a to bez ohledu na to, jaké máme v církvi postavení z hlediska lidského.
Jana * Milá Petro, moc děkuji za všechny Rozmarýny o výchově dětí. Mám dvě holčičky 8 a 10
let a tyto pořady jsou pro mě velkou pomocí a orientací v otázkách výchovy. Někdy úplně žasnu,
jak fundované a trefné otázky kladete odbornicím na výchovu. Já jsem se stala poprvé maminkou v šestatřiceti letech, kdy už jsem si myslela, že tuhle roli pro mě Bůh neměl naplánovanou.

blízké co do gramatiky a slovní zásoby. Berberská kultura prošla ve své většině procesem arabizace – jak v oblasti jazyka, tak kultury. Zůstávají ovšem stále skupiny, které si zachovaly původní
tradice a charakteristiky. Berberská společnost má kmenové uspořádání. Kmeny jsou závislé
na zemědělství a lidé bývají zručnými umělci – živí se jako výrobci látek, hrnčíři, řezbáři nebo
vyrábějí jemné výšivky. Berberové nemají své oficiální náboženství. Mnozí jsou muslimové, ovšem
často jen nominální. Islámské zákony dodržují jen velmi laxně.

-

naši modlitební podporu pro jejich práci a život
materiální zajištění jejich mzdy (nebo alespoň části)

Tímto projektem chceme dát každému zájemci možnost zapojit se do mezinárodní spolupráce
uvnitř Trans World Radia. Jako jednotlivci i tým TWR-CZ chceme také nést kousek jejich finančních
potřeb. Chceme být výzvou pro mnohé z vás, kdo vnímáte tuto situaci podobně jako my. Tento
krok chceme udělat s vědomím toho, že jsme součástí Kristovy církve, s biblickou odpovědností
vůči potřebám druhých a také jako rodina přátel a posluchačů TWR. Nevíme, zda se společnou
cestou podaří pokrýt celou mzdu obou sester, nebo jen část mzdových nákladů. Na tom až tak
nezáleží. Stejně tak není třeba žádných závazků, vše zůstává na možnostech a ochotě.
Vzhledem k prostředí, ve kterém pracují, není jejich finanční potřeba příliš vysoká.
Pokud se kdokoliv z vás bude chtít k této iniciativě připojit a celou situaci zváží před Pánem,
veden tak, aby podle svých možností rozšířil svoji radost o podporu sester Tamary a Sunny
v Africe, může své dary poukazovat na běžný účet TWR-CZ:
číslo účtu:
74232621/0100
variabilní symbol: vaše osobní číslo + 00 + poslední trojčíslí 333
konstantní symbol: 558
Dary, které pošlete pod uvedeným variabilním symbolem (poslední trojčíslí 333 ve variabilním symbolu pro nás znamená jasnou a jednoznačnou informaci, že vaše dary jsou určeny
právě na podporu sester v Africe), budou určeny na krytí mzdy našich „adoptovaných“ sester –
nemůžeme je tedy použít pro svoji potřebu v České republice.
Informace o stavu konta vedeného pro tyto dvě africké kolegyně budeme pravidelně
zveřejňovat v Anténě i na našich webových stránkách. Budeme také přinášet aktuální zprávy
z jejich práce i reakce posluchačů, abychom jejich službu mohli společně nést na modlitbách
k „trůnu Boží milosti“.
Proč to děláme?
Některé důvody jsou uvedeny už v úvodu tohoto článku. Patří k nim i fakt, že rok 2010 bude
rokem 20. výročí vzniku samostatné české redakce. A tak, jak se zpívá v jedné křesťanské písni,
„sečti všechny dary, které Bůh ti dal a v tvém srdci musí zaznět píseň chval!“ Musíme vyznat,
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Dobře rozumím všem strachům a pochybám. Rovněž Zadáno pro dámy je v naší rodině oblíbený
pořad a i moje dcery jej rády poslouchají. Má vtip, pointu i ponaučení. Určitě Boha přibližuje
mým dětem mnohem víc než moje moralizování. Díky Vám i Lucii a Lence za vánoční společný
pořad, který byl otevřeným svědectvím o Boží přítomnosti ve vašich životech. Přeji Boží ochranu
pro Vás, to maličké, které se narodí i celou Vaši rodinu. Marie * Milí přátelé, moc se mi líbil pořad
s Alešem Opatrným o doprovázení nemocných. Před několika lety jsme se starali o manželovu
umírající maminku a v mnoha věcech jsem tápala. Tento pořad mi zodpověděl mnoho otázek,
které jsem si tenkrát kladla. Určitě nejsem sama, kdo ocenil jeho potřebnost. Na Národní týden
manželství jsem se po loňské zkušenosti těšila. Loni byly tak skvělé pořady, že jejich opakování
by určitě neškodilo. Ale ani letos jsem nebyla zklamaná. Rozmarýna s manželi Vopaleckými

že opravdu máme za co děkovat. Dokonce si myslím, že nejsme schopni ani sečíst veškerá
požehnání a projevy Boží moci, které jsme za těch 20 let prožili! Chceme také ke chvále našeho
srdce přidat i poslušnost Božím výzvám, chceme nabídnout praktickou pomoc a projevit lásku,
chceme se podílet na šíření evangelia v Africe.
Je správný čas pro naše rozhodnutí?
Z pohledu manažera nebo vedoucího organizace je to hazard! Je rok ekonomických omezení,
zastavil se růst mezd, mnoho lidí přišlo o práci, a to jsme v TWR-CZ pocítili. Kdo se podívá na graf
našich příjmů a výdajů, tak ví, že už jsme v půlmilionové ztrátě, a to i za situace, kdy mzdy některých
našich pracovníků víceméně zamrzly na částce téměř srovnatelné s potřebou kolegyň v Africe. To, co
jsme se rozhodli udělat, je z tohoto pohledu ekonomická sebevražda, protože vybízíme k odklonu
darů od nás ve prospěch někoho cizího. ALE: Boží a biblický pohled má jiné „dioptrie“. Jednak
necháváme na každém dárci, aby se dobrovolně rozhodl, kolik peněz bude posílat, a především –
v Africe je každá koruna neméně důležitá. Například od ledna 2010 nám společnost In Touch odebrala licenci pro překlad a vysílání pořadu Doteky, jednoho z našich nejsledovanějších pořadů, a to
z finančních důvodů. Nemají peníze. Je to pro nás hodně bolestná ztráta a je nám z toho smutno.
ALE: Každý z nás má možnost jít do církve, koupit si Bibli, poslechnout kázání nebo spoustu jiných
křesťanských pořadů… A co v Africe? Když nebudou mít těch pár korun, neuslyší vůbec nic, nekoupí
si Bibli ani na černém trhu, nesetkají se v žádné modlitebně… ve své víře jsou mnohdy odkázáni jen
na rádio. Chceme 20. narozeniny TWR-CZ oslavit i tímto projektem, touto adopcí, a věříme, že to
bude i ke slávě Boží – a to ostatní, zda my přežijeme nebo ne, to už necháváme na Bohu.
O co nás prosí sestry Tamara a Sunny?
- Duchovní bitva, ve které jsme, není malá! Modlete se proto, aby bratři a sestry v severní
Africe nepodlehli nástrahám, nebezpečím a protivenství toho, kdo se jim staví do cesty
víry – nepříteli našich duší, Satanu.
- Vypozorovali jsme, že když žena obrátí své srdce k Pánu Ježíši, získá celou rodinu. Dětem
se dostává základní biblické vzdělání! Modlete se za ženy v muslimských rodinách.
*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Ukázky z dopisů, ve kterých afričtí posluchači reagují na rozhlasové pořady připravené našimi
sestrami (pozn.: psát mohou jen gramotní lidé, většina oslovených je ovšem negramotná):
„Děkuji nekonečně Bohu, protože díky vašim programům jsem našel cestu k vysvobození
a Boží záchraně. Jsem teď se svou manželkou a zažíváme nádherné věci při četbě Božího slova
a v modlitbách.“
„Srdečně zdravím své bratry v Kristu. Jsem vaše sestra a nikdy si nenechám ujít vaše večerní
vysílání. Byla jsem úplně zoufalá, ale teď jsem našla naději. Jak bývá ve vašem vysílání zvykem,
hrajete na konec píseň na přání. Chtěla bych ji věnovat všem zoufalým dívkám, aby mohly najít
naději v Ježíši. Nechci vás dlouho zdržovat, ale ráda bych vám v krátkosti napsala o svém
trápení. Rodiče mě vzali ze školy, když mi bylo 16. Takové je prokletí naší kultury – dospívající
dívka musí být zavřená doma, dokud nedostane nabídku k sňatku. Celé měsíce jsem plakala.
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o temperamentech mi pomohla porozumět chování mých nejbližších a mít pro ně větší pochopení. Jsem moc vděčná, že pořady reprizujete – na pořady s Janou Ungerovou a Ludmilou
Hallerovou jsem se těšila. A je spousta dalších dobrých, které si to zaslouží. Každý rok se těším
na pořad se Zuzanou Kasalovou. Její pohled na věci a současné dění mi vždycky rozšíří obzory.
Před několika lety jsem využila telefonického kontaktu a paní Zuzana mi pomohla zorientovat se v mé rodinné situaci. Knihu Tiší buřiči Boží už mám vyhlédnutou v knihovně. Kudy kam
moc ráda poslouchám. Ty dva pořady s Alešem Bartoškem, které mě teď napadají – Virtualita
a Pravděpodobnost zásahu – nutí člověka přemýšlet o otázkách, které si člověk ani někdy neklade, ale měl by. Je mi jasné, že jméno pořadu není náhodné. Povede nás, pokud se necháme, blíž
ke správnému cíli. Moc ráda poslouchám pořad Ke kořenům. Vždy stojí za to. Pokud je to možné,

Byla jsem tak zoufalá, že jsem si chtěla vzít život. Toho dne jsem zaslechla hlas svého Spasitele,
Ježíše, který přicházel z nebe....skrze rádio. Slyšela jsem, jak říkáte: „Ježíš nás přišel zachránit
a setřít každou slzu z našich očí.“ Začala jsem volat k Ježíši. A pak jsem pocítila, jak se mě dotkly jeho jemné ruce. Moje srdce se otevřelo a já Ho přijala jako Spasitele. Mé oči se otevřely
a já uviděla život místo smrti. Vyznejte spolu se mnou Haleluja a sláva Pánu! Od té doby žiji
s nadějí a láskou. Nezapomeňte mi poslat Bibli v mém jazyce. Zanechávám vás v Pánově
pokoji. Vaše sestra.“
„Zdravím vás, přátelé z programu TWR. Píši vám první dopis s poděkováním za tu dobrou
zprávu, kterou vysíláte každý den. Už dlouho vás pozorně poslouchám. Musím vás pochválit
za způsob, jakým nám vysvětlujete Boží slovo. Pochopil jsem, že slovo od Boha lze nalézt
ve svaté knize, jíž je Bible. Jsem starý člověk, který už prožil mnohé zkušenosti a který studoval
mnoho náboženství a doktrín. Nic se ale nedá srovnat s Biblí, jež je na hony vzdálená pouhému
náboženství. Všímám si, že z Boží milosti je Bible plná života Ježíše Krista, který je naživu.
Omlouvám se, nechtěl jsem kázat vám, kteří jste kazateli, jen jsem vyjádřil, co cítím k Písmu svatému. Pošlete mi, prosím, několik písní.“
„Zdravím vás, moji drazí přátelé. Píši vám třetí dopis a přináším několik novinek od nás. Duchovně
se nám vede velmi dobře a Pán se dokonce postaral i materiálně, jak jsme potřebovali. Dostal
jsem křesťanskou literaturu, kterou jste nám poslali; u nás doma přijali všichni Ježíše jako osobního
Spasitele! Nastaly problémy s našimi sousedy. Dlouhou dobu nás pak odmítali. Vytrvale jsme se
za ně modlili. Pak jim někdo řekl, že se za ně modlíme, a to je velmi překvapilo a potěšilo. Dotklo se
jich to tak silně, že se z nás stali dobří přátelé. Bůh je dobrý, že? Zůstávejte v Božím pokoji.“
„Nikdy vám nedokážu povědět, jak moc mě vaše rozhlasové programy povzbuzují. Jsem
skutečně vděčný za každodenní zvěst. Vždycky přijde ve správný čas! Modlete se, prosím,
za spasení zbytku mé rodiny. Miluji Krista z celého svého srdce a můžu směle říci, stejně jako
apoštol Pavel: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad protivenství a těžkosti, nouze či nahota,
nebezpečí či meč?“ Ať vám Pán žehná ve vaší službě, skrze kterou zasahujete každodenně
mnoho srdcí.“
„Drazí přátelé, kteří připravujete program Slovo Boží. Už
dlouho plánuji, že vám napíšu, ale každodenní shon tento
záměr vždycky odsunul. Až do této chvíle. Jsem mladá 27letá
žena a vaše evangelické rádio jsem objevila před třemi měsíci.
Věřte, ten den jsem našla radost. Od té doby vás poslouchám
pravidelně. Pán Ježíš plní mé srdce radostí; mé srdce je najednou plné dobrých a upokojujících slov, která bych chtěla
sdílet s ostatními. Reakce sousedů a známých nejsou příjemné:
„Hodláš se postavit na stranu těch křesťanských pohanů,
o nichž se teď hodně mluví?“ A tak jsem raději potichu a jen
se modlím za ty lidi, kteří jsou doposud ve tmě. Modlete se
za mne, protože nemůžu skrývat ta požehnání, která dostávám
od svého Pána. Tak ráda bych Ho předala dalším, i kdyby mě
to mělo stát život. Nečtěte můj dopis do vysílání.“
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prosím o sdělení, jaký hudební doprovod byl součástí prvního dílu Galatským. Byla to nádherná
hudba. Požehnaný čas všem přeje Marie * Tak, první den letního času byl poslech velice dobrý,
velmi silný signál zcela bez záznějů a šumu a jen několik zakolísání. Obsah pořadu zase zabušil
na dveře mého srdce, protože se mi zdá, že jsem na Ducha Božího vylil pěkně velký kýbl pěkně
studené vody, čímž plamen začal skomírat a popel s vodou se měnit na bláto. Zvykl jsem si podle jednotlivých bodů se pozorovat a porovnávat, jestli se mne to, o čem mluví bratr Stanley, týká
nebo ne. Také v něm, tedy v kazateli, vidím něco jako pozemského duchovního lékaře, který
podobně jako jeho tělesní a duševní kolegové klade pacientům různé otázky a prohmatává je,
aby mohl určit diagnózu. Doteky jsou skutečně vynikající pořad, jak už jsem psal dříve, na velmi
vysoké odborné úrovni. Tak, jdu spát. Dobrou noc a zítra ráno na KV! Milan * Milí přátelé! Ano,

„Všichni členové naší rodiny jsou křesťané; evangelium k nám přišlo skrze našeho osmiletého
syna. Možná vás zaujme kratičký příběh, který vám posílám..... Byli jsme prostí lidé bez kontaktu
s nějakým náboženstvím. Doslechl jsem se, že ve vedlejší vesnici je při jedné církvi škola, kde děti
vyučují také Boží moudrosti z Bible. A tak jsem se souhlasem své ženy poslal do té školy syna.
Pokaždé, když přišel ze školy, vyprávěl nám, co jim učitel říkal – o Boží lásce! Pověděl nám, že
Bůh je láska a když přijmeme jeho Syna, Ježíše Krista, staneme se také Božími syny a dcerami
skrze moc Ducha svatého. Rozplakali jsme se radostí, když jsme slyšeli slovo o Kristu z úst dítěte.
Následující týden jsme šli do církve jako rodina. Tak jsme přijali Ježíše Krista do svých srdcí
a teď Mu sloužíme. Děkujeme vám, přátelé, za vaši pozornost. Prosíme, modlete se za nás, jsme
uprostřed velkého duchovního boje!“
„Chci vám poděkovat za věčný poklad, Boží slovo, které jste mi poslali. Také děkuji za dopis,
který jste mi poslali – opravdu mě posílil ve víře. Posloucháme vaše vysílání každý večer. Každý
večer sleduje můj otec hodiny. Když je deset minut před začátkem programu, svolává všechny
do obývacího pokoje, kde naladí vaši stanici. Nikdo z nás nesmí při vysílání vstávat, protože to ruší.
Můj otec vždycky říká, že „Ježíš zaplatil nejvyšší cenu, aby nás zachránil před věčnou smrtí, takže
to nejmenší, co můžeme my udělat, je naslouchat Jeho slovu s pozorností a velikou úctou.“ Jako
první se stal křesťanem můj otec a po něm všichni z rodiny. Mnohokrát děkuji za vaše pořady.“

Jsem ráda blízko Ježíši
Ludmila Hojková
Co vás asi napadne, když ode mne uslyšíte, že žiji s někým, kdo mě bezmezně miluje, kdo je
mi v každém okamžiku nablízku, pro kterého jsem vzácná a který za mne položil život? Pokud se
vám vybaví závěr Babičky Boženy Němcové „šťastná to žena!“, pak máte pravdu. Opravdu jsem
šťastná žena. Nejsem bez trápení, zklamání, otázek, selhání, slabostí a strachů. Šťastná jsem
právě proto, že tyhle nepříjemnosti nedokážou otřást oddaností mého Ježíše. Zamiloval si mě
už před stvořením světa a není nic hrozného, čeho bych se dopustila nebo se vůči mně dopustili
jiní, co by jeho lásku změnilo. A není nic krásného, co by se mi podařilo dokázat, čím bych Jeho
lásku zvětšila. K plnosti a dokonalosti už nic nepřidáš.
Jmenuji se Ludmila Hojková a je mi.... přes třicet
roků. O Boží lásce jsem nic nevěděla, moje rodina
žila obyčejným životem Husákovy generace. Když
se moji rodiče rozvedli, otřáslo to do základu mým
světem. Navenek si toho všimli jen někteří, protože
jsem uměla žít jakoby nic, byla výkonná ve škole,
v kroužcích, v kolektivu oblíbená. Uvnitř jsem ale
věděla, že se něco zlomilo, že nevěřím ničemu, co
dělám, že neexistuje nic, na co by se člověk mohl celou bytostí spoléhat. Měla jsem dojem, že to všechno
okolo mě je jen hra, kterou hraji spolu s ostatními,
Jiřince a Lídě sice nechybí úsměv...
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osmělili jsme se oslovit vás takto, protože příležitostně posloucháme vaše vysílání. Můj manžel
a já jsme věřící, obrácení křesťané; za přátele vás považujeme proto, že některé vaše pořady nám
přímo mluví ze srdce (HLAVNĚ: Světem Bible) a jsou nám zdrojem povzbuzení. Velmi si vašeho
úsilí zvěstovat Slovo Boží a Dobrou zprávu vážíme a jsme Pánu vděčni, že vám dává k tomu sílu
a moudrost. I nadále si i vám přejeme, aby vám Pán bohatě žehnal. Hlavní důvod, proč vám píšeme, však je ten, že bychom od vás velmi rádi obdrželi zvukové záznamy právě některých dílů
pořadu Světem Bible, bylo-li by to možné. Nedaří se nám totiž kvalitně si tyto pořady naladit, ani
nahrát či stáhnout z archivu na vašem webu, přesto však bychom si přáli trvale vlastnit záznamy
této vzácné a požehnané služby. Náš největší zájem se týká kompletního záznamu nedávno
odvysílaných úvah o knize Zjevení. Rovněž bychom si velmi přáli získat od vás kompletní …

protože to asi jinak nejde. Hrát ji mi vcelku vycházelo a dnes
se mi zdá, že i v úspěšnosti se skrývá past. Znala jsem totiž
svoje nitro a navzdory vnějším úspěchům jsem tušila, co
všechno ve mně dřímá. Dnes vím, že to bylo moje hříšné
já, vnitřní bytost, která se od samého počátku pokřivila a už
nemohla jinak, než chodit životem pokřiveně a křivit se víc
a víc. Bez Boha vyznívá každá dobrá snaha, každý výkon
a každá radost hluše. Ta prázdnota mě naplňovala, i když
jsem se na gymnáziu setkala s partou „vandráků“, se kterými
jsem o víkendech žila svůj alternativní život u táboráků
a pod širákem. Mezi nimi byl manželský pár, který procházel po čase krizí. Z ideálního souznění duší se rozvinula
vzájemná averze, u ní přitažlivost k jinému.....měli před rozvodem. Nebyla jsem s nimi až v tak těsném kontaktu a tak
mě moc překvapilo, že po čase jsem se dozvěděla, že se
…ale asi klobouk. Bez něho čekaly u zdi
k sobě vrátili a že jim v tom pomohla víra v Boha. Další
kostela na almužnu marně . (Stojící je
z mých nejbližších – můj spolužák na gymnáziu – začal
Lída Hojková.)
chodit do křesťanského sboru a já se přidala. To, co jsem
tam zažívala a slyšela, mi dávalo odpovědi na mé otázky. Je něco, Někdo, v němž můj život
nabyl opravdového smyslu. Přehmaty, hříchy i radosti, otázky a hledání mají místo, kam s nimi
můžu jít. Do mého života vstoupila Láska, kterou jsem hledala a ve kterou jsem přestala věřit. Když
jsem se dostala do světla Božího slova, začalo do sebe zapadat spousta věcí. Jednou z nich byla
moje otázka, proč nedokážu být šťastná. Nadchla mě informace, že Bůh chce vstoupit do mého
života, ale vzápětí jsem si uvědomila, že tam nemůže. Že je ve mně tolik zla, snad všechno nějak
souviselo s mou pýchou. Nejprve jsem prosila o odpuštění těch viditelných, zřetelných věcí. Bůh
je neskutečně trpělivý, že tohle vyznání přijal a vedl mě dál. A tam dál jsem nejen víc poznávala
Jeho lásku, ale právě taky s hrůzou zjišťovala, že když se zasvítí pod zevnějšek, je tam ještě celá
hromada starých tužeb, nízkých pohnutek, je tam vlastně neschopnost činit dobré, ke kterému
s radostí říkám ano. Stále bojuji s tím starým člověkem, který by bez Boží milosti vůbec neměl šanci.
Neuměla bych žít život tady na zemi a neměla bych nejmenší šanci na život ve věčnosti. Dokonce
bych jako bezbožník propadla spravedlivému a oprávněnému Božímu rozsudku. Milost se uděluje
odsouzenému. Za svůj život zasloužím odsouzení a nemůžu proti tomu říct ani ň. To, že se na mě
odsouzení nevztahuje, ale že jsem přešla ze smrti do života, bylo rozhodnutí Boží milosti. A jak to
vím? Vím to z Písma svatého a nadto mi to v srdci dosvědčuje Boží Duch. Věřím Bohu, že by mě upozornil, že jdu do pekla. Věřím, že takhle upozorní každého, protože si nelibuje ve smrti hříšníka.
Dlouhá léta jsem pak Ježíše poznávala v prostředí živého společenství sboru Elim v Písku.
Tam jsem se vdala, narodili se nám dva krásní kluci a tam se taky moje manželství rozpadlo. Byl
to zase rozvod, co zamíchalo mým osudem. Strhl mě vír bolesti, zklamání, pochybností o sobě
samé, sebeobviňování a snah porozumět tomu, co se děje. Dodnes přesně nerozumím tomu, co
se stalo. A jen Bůh ví, jestli kdy pochopím plně, proč jsem tím musela projít. Co mám před očima
už teď při pohledu zpátky, je to, jak byl po celou dobu Ježíš blízko vedle mě a vedl mě, a často
nesl, kde bych prostě nezvládla jít dál.
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S díky a radostí očekáváme vaši odpověď. Rut a Mirek * Milí sourozenci, velmi ráda bych si ještě
jednou poslechla pořad Houpací křeslo vysílaný 7. dubna, nazvaný Barack Obama. Stále to hledám a nemohu se dopídit. Je možné, že jsem neschopná, znám jenom to, co mě naučili moji
vnuci. Ale jsem vděčná za to, co už umím a že vás mohu poslouchat přes internet. Pán žehnej
vaši záslužné práci. Děkuji a modlím se za vás. * Ahoj Jitko, dík za pěkné ráno s TWR. Přeji krásný
požehnaný den. Pavel * Dobrý den, moc vás zdravím a děkuji za to, že vysíláte. Jste mi velkou
oporou a pomocí i povzbuzením a napomínáním. Pán vám moc žehnej a prosím o zahrání písně
Tys opustil svůj majestát. Píseň je pro vás a všechny, kdo poslouchají. Pán vám moc moc žehnej.
Vlaďka * Milí sourozenci v Kristu, před chvílí skončil další díl pořadu Světem Bible. Reaguji
na vaši prosbu, že potřebujete ohlasy. Velmi tomu rozumím a všem sponzorům jsem velmi

A tak jsem tady, zjizvená na srdci, přesto možná celistvější než kdy předtím. Zakusila jsem
Boha uprostřed bouře, a to je něco docela jiného, než slyšet nebo vyprávět o Bohu, který je
s námi uprostřed bouře.
Dnes chci, aby Ježíšovi patřil celý můj život, každý den, každý okamžik. Toužím být Mu těsně
nablízku a nevzdalovat se z Jeho přítomnosti. Otevírám Bibli a modlím se, aby to bylo úplně nové.
Nehledám tak často odpovědi na své otázky. Spíš si prohlížím svého Milovaného, naslouchám
tomu, jak přemýšlí, co Ho těší, čím se trápí, tomu, jaké má názory na svět, ale i tomu, co chce
pošeptat právě mně. Mým celoživotním programem je poznávání živého srdce Ježíše Krista.
Mluvit o poznávání v biblickém slova smyslu je nejintimnější přiblížení. Jsem ráda blízko Ježíši.

Pracovníci redakce
Čas od času dochází v naší redakci k personálním změnám.
Také letošní rok byl z tohoto hlediska celkem pestrý.
Bylo to vlastně už někdy po letních prázdninách roku 2008,
kdy se naše zcela zdravá kolegyně odebrala k lékaři. Za 14
dnů šla znovu a některým z nás došlo, že na jaře 2009 bude
problém – což záhy Petra Eliášová potvrdila. Díky Bohu
mohla Petra chodit do práce prakticky až do porodu a během
této doby předzásobila náš archiv slušnou dávkou pořadů,
abychom její odchod na mateřskou roli zvládli bez větších
potíží. Petra zvládla dobře i těhotenství – už je také zkušenou
maminkou, protože ke Klárce a Kájíkovi jim Bůh přidal ještě
Kateřinu – říkají jí Kačenka.
Petra odešla a přišel
její
manžel Jirka. Jako
Loučení před nástupem na mateřexterní dobrovolník se
skou. Petra čekala holčičku – to
naučil moderovat a živě
věděla, a my ne, ale co je v krabici
vysílat a pomáhá nám
jsme zase věděli my, a ona ne.
s některými směnami.
O náhradě za Petru jsme moc dlouho nepřemýšleli,
protože už několik let s námi externě spolupracovala
Lída Hojková a neustále vyjadřovala ochotu a zájem
pracovat s námi na plný úvazek. Dohodli jsme se, Lída
dokončila svou práci učitelky do konce školního roku
a v polovině letních prázdnin nastoupila do TWR-CZ jako Recepční Jiří Krištof je zahradník specialista
redakční pracovník na plný úvazek. Lída je v Brně se svým a stará se o růže před budovou TWR.
nosí domácí biopotraviny s vlastní
synem Filipem, který má v TWR druhý domov. Když tady Dovnitř
bioklasifikací. Rajčata, cukety, jablka,
není on, tak je tady alespoň jeho dopravní prostředek ředkve a kde co mu roste na zahradě…
(koloběžka) a nebo školní brašna anebo nějaká bunda… Co se týká vitaminů, máme se dobře.
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vděčná, že na tuto činnost přispívají své, v dnešní době tak potřebné, peníze. Určitě v našem
sboru roztroubím, že kdo nemá internet, může tento pořad poslouchat na středních vlnách. Stále
platí frekvence 1395? Jsem vám vděčná, že Světem Bible opakovaně vysíláte. Bible je nevyčerpatelnou studnicí informací o Pánu Bohu, Hospodinu a Jeho Synu, Ježíši Kristu. Každý, kdo poslouchá, musí být obohacen. Přidám jednu perličku: před 14 lety jsem maturovala na obchodní akademii. Dnes hledám práci v administrativě. Nedávno jsem neuspěla při pohovoru na místo zapisovatelky u Okresního soudu v Chomutově. Rozhodla jsem se zdokonalit v psaní všemi deseti,
protože mé výsledky nebyly tak přesvědčivé, aby mě vybrali. Pořad Světem Bible je ideální pro
nacvičování rychlého psaní. Mohu vřele doporučit všem, kdo se chtějí v tomto zdokonalit . Boží
vedení a dostatek financí pro realizování Božího plánu zvěstování evangelia vám všem přeje

Prostě Filip chodí do školy hned vedle TWR, má tady v Líšni
spoustu kroužků, kope fotbal za Líšeň a je to kamarád i do deště.
Když jsme jednou byli na návštěvě ve Strachotíně, seděla v zaparkovaném autě sestra Stárková (88 let). Filip stál u otevřeného
okénka u ní a povídali si – ale to bych přál každému slyšet. Stará
sestra s malým klukem a nehnuli se od sebe. Sestra Stárková
citovala verše z Bible a jak je nakousla, tak Filip je zpaměti dorecitoval. Škoda, že to není zachycené na videu…
Ještě než Lída nastoupila, někdy v červnu přišla za šéfem
Elen Kožinová, a chtěla s ním jít na kafe. Bylo jasné, že takový
návrh může mít jen dvě příčiny, buď je také těhotná anebo chce
dát výpověď. Na kafe zatím nedošlo, ale výpověď došla. Dohodli
jsme se na termínu konec září. Během prázdnin jsme nikoho nehledali a pak měli jen měsíc na vyřešení situace. I v tomto případě
nás Bůh provedl měsícem hledání velice zajímavým způsobem. Michal Krchňák ve studiu.
Ač jsme nevyvíjeli nějakou velkou „hledací“ aktivitu, hlásilo se
nám několik zájemců. Jako první se přihlásila Kateřina Utěkalová, která s námi už spolupracovala
externě. Nebyli jsme rozhodnuti ji hned přijmout a čekali jsme na další nabídky. Oslovovali jsme
další vhodné adepty, jiní přicházeli sami a po prvních rozhovorech se počet zájemců zúžil asi
na tři vážné, kteří byli připraveni nastoupit za daných podmínek. Modlili jsme se, abychom měli
moudrost k rozhodnutí, prosili jsme Boha o takové indície, podle kterých by to bylo jasné. A poslední zářijový den to jasné bylo. Katka Utěkalová nastoupila a Elen tady s ní byla ještě 10 dnů
navíc, aby ji co nejvíce zaučila a pomohla s prvními kroky v nové roli.
Počet externích dobrovolníků se ještě rozrostl o jednu ochotnici. Zuzka Lofítková nyní
studuje v Brně a je ochotná nám vypomáhat. V době kdy píšeme tento článek (21.10.) nastupuje
svoji první samostatnou směnu… přijde asi za půl hodiny .

Zuzka Lofítková
Narodila jsem se v revolučním, 89. roce, ve Frýdku-Místku, kde jsem donedávna navštěvovala Křesťanský sbor. Od malička jsem věřila, že Bůh existuje
a že nechal zemřít svého Syna za hřích světa. Pravidelně jsem základy křesťanské víry slyšela v dětské besídce. Moc jsem se bála, že až si jednou Pán
Ježíš přijde pro ty, kdo Mu patří, zůstanu tady. Sama. Měla jsem strach ze samoty, že přijdu o rodiče a lidi kolem sebe. Po výzvě na křesťanské konferenci
jsem sváděla ten nejtěžší boj v životě. Jeden hlas mi říkal, že nejsem zas tak
špatná, že jsem přece nikoho nezabila. Ale někde hluboko uvnitř jsem věděla,
že je to možná poslední příležitost, kdy budu moci změnit směr mého života.
Šla jsem za voláním Krista. Najednou jsem viděla všechny hříchy, všechno to
špatné, co jsem dělala. Prosila jsem o odpuštění. A On mi odpustil! Svěřila jsem svůj život do Jeho
rukou. V těch rukách jsem doteď. Pečlivě se o mě starají a staví mě tam, kde mám být.
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Ludmila * Dobrý deň prajem. Práve mám pustené vaše rádio a fascinuje ma tá relácia, ktorá pred
chvíľou skončila. Chcem sa opýtať, či je možné niekde stiahnuť si záznam z tejto relácie? Pozerám
totiž archív a neviem tam nájsť túto reláciu. Hovorili v nej o histórii Českej republiky, resp. histórii
Čiech a Moravy a ľuďoch, ktorí sa postavili za svoju vieru. Myslím si, že to bola veľmi hodnotná
relácia a rád by som si ju ešte raz pozornejšie vypočul, mal som ju totiž zapnutú len ako podmaz
k písaniu bakalárskej práce. Pavel * Veľmi chcem Bohu aj vám ďakovať za odvysielanú reláciu
o milosti, veľmi ma povzbudila, oslovila a napomenula. Svätý Boh nech žehná evanjelizáciu aj cez
rádio. Milada * Dobrý den, chtěla bych reagovat na vaši výzvu, kdy jste vyzývali posluchače
k tomu, aby neváhali a napsali své názory na pořad Světem Bible. Rádio 7 jsem začala poslouchat
teprve nedávno a právě pořad Světem Bible byl ten, který mě přiměl poslouchat i nadále.

Od minulého roku bydlím v Brně. Zde navštěvuji KřSb Šámalova, kde zpívám a hraji na piano v hudební skupince a propůjčuji svůj hlas loutkám, které nesou evangelium
dětem do školek i starým lidem do nemocnic. Myslím, že je to právě hlas, který mi Bůh dal
nejen ke chválení Jeho jména, ale i ke zvěstování „dobré zprávy“. Proto je pro mě příležitost pracovat v Rádiu 7 také výzvou hlásat široko daleko do světa, jak veliká je Boží láska.
Nejšťastnější chvíle pro mě jsou, když zlákána zpívajícími lesy opouštím s přáteli a krosnou město,
vstříc dnům vonícím ohněm a jehličím. Když si večer pod hvězdnou oblohou mlčky povídáme
příběhy o nekonečných dálkách a ráno se promrzlí probouzíme do zamlženého rána s očekáváním nezapomenutelných chvil. Rozhodně mě nalákáte na pořádné kafe nebo čokoládu s mátou. Mám ráda divadlo, dobrou hudbu, mraky a rozlehlá pole. Občas si žiju ve svém vlastním
vysněném světě a těžko se vracím do reality. Mám úžasnou rodinu, která mě podporuje po všech
stránkách a nese na modlitbách. Mám přátele, kteří se se mnou smějí i pláčí. O které se můžu
opřít, protože vím, že za mnou stojí. No já se prostě mám. Pán Bůh mě má moc rád, víte? 
Od mikrofonu vás zdraví a hezký den přeje Zuzka Lofítková 

Ambice
Aleš Bartošek
Minulý týden jsem byl požádán, abych v rámci oslav 100. výročí našich sborů v ČR natočil
na kameru minutový rozhovor. Nakonec jsem se to z časových důvodů musel odmítnout, ale
přemýšlel jsem, jak bych odpověděl na dané otázky, které jsem znal dopředu: Představení (to je
snadné a rychlé), povolání Pánem Bohem do služby v církvi, v TWR (jak jsem se k tomu dostal),
co je moje hlavní činnost (čemu se věnuji, co se mi podařilo, co si Pán Bůh používá) a nakonec
jsem měl vyslovit přání do budoucna.
Nejprve musím přiznat, že takové osobní prezentování nemám moc v oblibě, ale o těch
otázkách jsem přemýšlel. V mysli jsem si představoval co bych mohl říct, nebo co bych měl říct,
nebo co by lidé dobře ocenili, nebo co bych měl říct, abych se neztrapnil a nebo někoho neurazil
či nepohoršil, anebo co by se slušelo říct, abych Bohu udělal radost… Docela zajímavý guláš
v mysli, ale pořád mi z toho lezlo jen jedno slovo: Já. Navíc na všechno bylo 60 vteřin – ač 20 let
pracuji v rádiu, jsem zvyklý na omezení časem a nemám rád dlouhé řeči, nějak jsem se do minuty
těžko vsazoval. Abych pravdu řekl, byl jsem skoro rád, že jsem na natáčení nemohl…
Ale zpět k těm otázkám. V rádiu jsme podobných anket a rozhovorů natočili nespočet
a slyšel jsem nespočet odpovědí od mnoha věřících lidí. Co bych řekl já? Klidně hodinu bych
mohl o tom všem vydávat svědectví, ale zkusím to do minuty zde.
a) Jak mě Pán Bůh povolal? Jsem si jistý, že úplně stejně jako každého jiného věřícího.
Ježíš řekl: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu
se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.
Vy jste toho svědky.“ Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych měl něco „hlásat“ rozhlasem.
Nastoupil jsem jako technik a najednou bylo třeba psát relace a nikdo jiný nebyl. Nic
zvláštního. Takové výzvy má každý den každý věřící člověk!
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Postupem času jsem si oblíbila i další pořady. Na Rádio 7 nyní nedám dopustit . Poslouchám ho
téměř denně a nejvíce se stále těším na pořad Světem Bible. Jelikož si poslední dobou nestíhám
pořádně přečíst sama z Bible, je pro mě přínosem, když si mohu nový úsek takto vyslechnout
i s odborným výkladem. Tímto e-mailem bych vám chtěla poděkovat za vaše vysílání a práci,
kterou v rádiu děláte. Přeji mnoho Božího požehnání! Jana * Dobrý večer, pane Řežábku, moc
se mi líbil váš pořad na ČRo Plzeň, který jsem vyslechl na cestě směrem na Rozvadov. Bohužel
jsem nestihl zavolat. Moc díky a fandím vám! Jirka z Moravy * Aj ja častokrát plačem pri počúvaní vašich úžasných relácií. A vyberám pre manžela tie, ktoré si určite „musí“ vypočuť, lebo nie je
toľko doma a nemôže počúvať ako ja, hoci najradšej by som bola, keby počúval „všetko“.
Alena * Vážení a milí, velmi vás prosím, i dále vysílejte pořad Světem Bible!!! Poslouchám je

b) Co je moje hlavní činnost? Každý den se vracet ke kořenům víry, ke Kristu, k Bohu,
abych neztratil směr. Dnes se dá z cesty víry zabloudit tak snadno a navíc to často vypadá tak duchovně…(To je také jistě každodenní starost každého věřícího.)
c) Přání do budoucna? Aby bylo více dělníků, těch je málo – a žeň je mnohá. Duchovních
vůdců, sborových vedoucích a misionářů a všelijakých jiných činovníků v čele jsou plné
silnice, ale dělníci nejsou. A v této roli bych se chtěl cítit dobře i v důchodu.
Ale musím se přiznat k jedné věci. Když jsem tyto otázky dostal, měl jsem v mysli něco jiného
a přemýšlel jsem pod dojmem toho, co jsem slyšel pár dnů předtím. Moje kolegyně jela v tramvaji
a vedle ní se bavily nějaké mladé ženy. Nevíme, o čem se vlastně bavily, ani o kom, ale velice zajímavá byla věta: „… no to by musel mít jiné ambice než pracovat v TWR!“ (Ambice je
touha po vyniknutí, uplatnění, ctižádost…)
Opravdu netuším, odkud vítr vane, ale tato věta mě samozřejmě zaujala natolik, že se mi asi
dlouho z mysli nevymaže. A tato věta byla také jedním z impulsů k tomu, abych se opět vrátil
ke kořenům.
Co tím ony dámy myslely. Proč je vůbec zvěstování evangelia nebo nesení biblického poselství spojováno s ambicemi? Z jaké strany nadhozenou otázku uchopit, abych si ji srovnal v hlavě?
Je práce v misii obecně vůbec slučitelná s ambicemi, anebo má jen TWR nějaký deptající
dopad na spolupracovníky? Nějak mi to nešlo do hlavy, když vím, že v TWR pracuje schopná
ekonomka, schopná architekta, schopný elektrotechnik a další
a další a to mnozí už více než 15 let! V partnerských misijních
organizacích na celém světě pracuje mnoho nejlepších lidí
svého oboru ze světového měřítka!
Hodně záleží na úhlu pohledu. Jsem si jistý, že každý
křesťan, který je ochotný poslechnout Kristovu výzvu, bude
použitelný, najde uplatnění jako Kristův svědek a dokonce
může i vyniknout a zůstane přitom v srdci pokorným a ze svého pohledu třeba i neužitečným služebníkem, ale poslušným
Božího slova. V Božích očích, a velice často i v očích druhých
lidí, je to příkladný člověk. Jsem přesvědčen, že toto je kariéra,
kterou má Bůh připravenou naprosto pro každého člověka,
ať je vzdělaný či nevzdělaný, šikovný či nešikovný, zdravý
či nemocný. Každý orgán těla má svoji funkci, i ten problematický žlučník není v těle zbytečně.
Ale z jiného úhlu pohledu je to naopak. Pokud obdarování,
schopnosti a vzdělání jsou to, co směřuje můj život, pak
logicky nemůže být tím, co mě jako jediné vede a motivuje,
věrnost Božímu slovu. K čemu používáme obdarování a scho- Ochotný recepční pan Václav nám
pnosti a vzdělání? Myslím, že především k obživě. A to platí stále chybí, ale jsme rádi, že už
i pro křesťany a jsem přesvědčen, že na tom není nic špatného, konečně našel práci a přišel za námi
na letní setkání s externisty ke grilu
naopak.
do zahrady pod Petrovem.

15

na internetu a někdy i přes satelit. Pokud možno upravte vysílací schéma, aby mohlo být Světem
Bible zase každý den večer od 21:15 pravidelně i na internetu! To nepravidelné út a čt mě pořád
mate a ztrácím kontext, když nestihnu odpolední vysílání... A stahování z archivu není tak dobré
jako naživo. Díky, vážím si vaší služby – vydržte! S modlitbou a přáním Božího požehnání, váš letitý posluchač Lukáš * Hezký podvečer, chtěla bych vám moc poděkovat, že vysíláte pořad Světem
Bible. Posloucháme ho většinou na středních vlnách. Některé díly už jsem určitě slyšela i předtím,
ale pořád v nich nacházím nové souvislosti, nová oslovení. Je to pro nás hezká večerní půlhodinka,
posloucháme, manžel loupe ořechy. Dalším pořadem, za který jsem moc ráda, jsou Doteky. Oba
pořady jsou výborné. Tak na dálku děkuji a přeji Boží vedení a požehnání do vaší práce.
Dana * Dobrý večer, chcem sa vám poďakovať za to, že vysielate každý večer môj obľúbený

Jsou křesťané, kteří „své kvality“ tak nějak rozdělují mezi obživu, zaměstnání, byznys na
straně jedné a církevní aktivity na straně druhé. Ale zpravidla jim nezbývá mnoho času. Prioritou
bývá spíše to, k čemu jsem přirozeně „vystrojen“ od Pána Boha, který mi svěřil miliony a také
mnoho pracovníků a dal mi velkou odpovědnost za stát, za nemocnici, za úřad atd., a já jsem
povinen se o vše postarat a řádně pečovat a poctivě pracovat a to je moc a moc práce. Sorry,
bratři a sestry, mám vás rád, ale víc času opravdu nemám.
Vystrojil a obdařil Bůh člověka takovými schopnostmi proto, aby mu pro politickou či jinou kariéru nezbýval čas na všeobecnou Kristovu výzvu, na duchovní růst, na život, kterým se křesťané
mají odlišovat od nevěřících? Pokud by to tak platilo, pak by v kontextu s Božími výroky byl Bůh
Bohem, který není všemocný, protože stvořil větší břemeno, než jaké je schopen unést. 
Marta, Lazarova sestra, byla praktická žena, Marie, druhá sestra, možná až tak ne, ale Ježíš
řekl, že Marie dělá dobře i v tom, když jen poslouchá Jeho slova. Velbloud to má snazší než bohatý
člověk a nikdo není moudrý, jedině Bůh. Jako lidé si před Bohem opravdu nemusíme na nic hrát.
Následování je i pro nejhloupějšího člověka. Tak to Bůh nastavil a nedělá rozdíl. (Jen si myslím, že
ti schopnější to budou mít před Boží tváří o něco těžší. Nevím, jak vysvětlíme, že jsme talent a obdarování věnovali na byznys či charitu a roli svědka Kristovy milosti jsme utopili v návalu starostí.)
Známý příběh Joba, který byl z Božího dopuštění zkoušen satanem, mluví dodnes. A co satan
udělal? Změnil Jobovo sociální postavení. Z bohatého, váženého, urozeného muže udělal trosku.
Kdyby Job byl býval nikdy nic z toho neměl, kdyby byl býval onou lidskou troskou od narození,
neměl by tento satanův útok žádny smysl.
Kolem sebe vidím některé věřící lidi, kteří odmalička byli chudí a takoví lidští a soucitní a uměli trpět
s trpícími a znali jejich problémy sami na sobě a dnes jsou jiní. Říkají, že Pán Bůh jim velice požehnal.
Nezávidím jim, protože vím, že i satan může změnit sociální úděl člověka a pro současného chudého
„Joba“ může být ono obdarování jen velkou zkouškou. Obstojíme, nebo ne?
Je mnoho lidí slabých, nevzdělaných, dokonce negramotných. Jejich ambice? Řekneme, že
jen ti, kteří nejsou schopni se uplatnit na kapitalistickém trhu práce, zůstanou pro nesení evangelia? Tím jejich ambice neutrpí? Každý, kdo čte tyto řádky, ví, že nadsazuji. Ale uvedu za chvilku
i pár příkladů.
Občas se setkávám s věřícími, kteří jsou přesvědčeni, že nejsou obdarováni pro evangelizaci,
nejsou připraveni pomáhat nemocným, nejsou schopni se dělit s druhými. Tito věřící pak tvrdí,
že takové služby mají dělat lidé Bohem povolaní, Bohem obdarovaní, teologové a lidé vzdělaní
v biblických vědách.
Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti… Jsou rozdílná
obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale
tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému
prospěchu. … To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám
chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich
mnoho, tak je to i s Kristem. (1. Korintským 12. kap., doporučuji přečíst celou)
Pokud Bible mluví o následování Krista, pokud Bůh „povolává“ do služby, nečtu nikde nic
o nějakých podmínkách pro přijetí do služby. Snad nikoho nepohorším, když řeknu, že následování
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program. Každý deň sa už teším na tú chvíľu, keď budem počuť zvučku vašej relácie. Pán Ježiš mi
veľa dá cez vaše výklady slova a vaše svedectvá. Veľmi rád počúvam originálne poznámky V.
McGeeho; jeho výklad je veľmi jasný, ktorý mi pomáha viac pochopiť isté verše, ktorým nie vždy
rozumiem. Modlím sa za vás, aby ste mohli ďalej pokračovať vo vysielaní, a tak sa dostali ku srdciam, ktoré ešte nie sú zachránené. Prajem vám z celého srdca, aby vás Pán Ježiš požehnal a poviedol v dalšej práci, a veľmi srdečne pozdravujem pána Pavla Vopaleckého. S pozdravom
a úctou Pavol * Poslouchám odpověď na dotaz o Duchu svatém. V odpovědi sdělujete, že může
Duch svatý odletět navždy. Považuji tento názor v rozporu s Biblí: Řím 8, 9–11: Jste-li Boží děti,
máte Ducha svatého. Přebývá ve vás. Neodchází. Hřešíme-li, neslyšíme Ho. Potřebujeme činit
pokání, abychom Jej znovu mohli slyšet. Bůh vám žehnej! Honza * Dobrý deň, posielam vám

Krista není služba ani osobní oběť, ani žádné odříkání. Následovat Krista je přece moje životní
rozhodnutí, můj nový životní styl, jehož startem byla nutnost vyznat se z hříchů a prosit za odpuštění.
Kristus mě vede do věčnosti v Boží přítomnosti a nemohu přece jinak, než Ho následovat. O jakém
povolání do služby je vlastně řeč? Jaké ambice můžeme mít na mysli? Naší ambicí je věčnost s Bohem,
a to, proč jsme vůbec tady na zemi, je druhá otázka. Odpuštění hříchů a dar věčného života získává
člověk přijetím Krista; tady na zemi jsme dále ne proto, abychom se zdokonalovali nebo realizovali,
ale abychom lidem kolem sebe ukázali na Krista. Abychom na sobě ukázali, že Kristus žije, že to
byl On, kdo zaplatil za každého člověka výkupné a že je možné milost získat. Bez úplatku. Na jaké
„Boží povolání“ kdo může čekat? Nebo co si pod tím kdo představuje? Myslím, že jde jen o příležitosti,
o které s prominutím často zakopáváme a nadáváme na to, že nám stojí v cestě (místo abychom je
využili). Těch příležitostí si nevěřící také nevšímají, ani nemohou, a my, křesťané, dívajíce se často jejich
očima, je následujeme. Prioritou křesťanů není jen poctivá práce, prioritou není ani péče o chudé, prioritou není ani dobré vedení firmy, prioritou křesťanů není ani přílišná aktivita a uhonění se ve službách
pro kohokoliv – třeba vlastních či církevních. Prioritou je následování Krista.
V žádném případě nechci dávat rovnítko mezi prací v TWR a následováním Krista. Není
žádné rovnítko mezi lidskou činností a následováním Krista, přesto budu používat příklad misie
(myšleno obecně a z biblického pohledu – pod pojmem misie mám tedy na mysli šíření evangelia) jako příklad jedné z činností, která zapadá do Božího povolání, a to právě ve vztahu
k ambicím. Jde pouze o ilustraci, kterou používám pro lepší pochopení.
V posledních letech nabývám přesvědčení, že profese už dávno není nějakým projevem
služby nebo nějakým osobním přínosem pro druhé, ale daleko více se profese, postavení
v zaměstnání, povolání, stalo dekorací vlastní osobnosti. Nejdůležitějším faktorem v tomto
pohledu je pak mzda, za kolik peněz se chodí do práce.
V misii se zpravidla peníze příliš nesypou do kapes; konečně člověk může vyniknout kdekoliv, i v misii, ale ne vším se dá tak dobře prezentovat… (na vizitce se lépe vyjímá Top Manager
World Radio Company než zdravotní sestra v nemocnici atd.).
Není to tak dávno, co po službě v misii lidé tak trošku pošilhávali se závistí – v tom dobrém
slova smyslu. Hodně křesťanů by se rádo takové práce zúčastnilo. Nějaké poslední záchvěvy
této doby jsem ještě před 20 lety zažil sám. Postupem času se zájem vytrácel a odmítnutí se
dnes vyjadřuje slovy „Já na to nemám, já nejsem ten správný člověk,“ ti otrlejší řeknou, že nejsou
Bohem povoláni, to můžeš dělat ty, ty jsi na to nejlepší. Po přeložení těchto slov do češtiny to zní
vždycky stejně: Nenenene! S trochou tvrdosti si myslím, že to je i jakési pohrdnutí touto službou.
A stále mám na mysli větu z tramvaje: No to by musel mít jiné ambice než pracovat v TWR.
Dovolte pár příkladů z osobní zkušenosti. Asi před 18 lety s námi na vysílání Světem Bible spolupracoval jeden mladý muž. Velmi talentovaný ve svém oboru. Spolupráce byla výborná a pak
jsme spolu nějak diskutovali o tom, zda by nešel do TWR pracovat na plný úvazek. Potřebovali
jsme redaktora. Přemýšlel o tom a radil se i doma. Zanedlouho nato mi volal jeho tatínek, který mi
hodinu zvýšeným hlasem „vysvětloval“, jak si dovoluji nabízet jeho synovi takový nesmyl. Přece
on (syn) věnoval tolik času vzdělání, má takové úspěchy a kariéru před sebou a nebude si ji ničit
prací v něčem tak nicotném jako je TWR. Tatínek rozhodl a dál jsme to neřešili. Ale tatínek (ač
je křesťan a jeho názor mi tehdy obrátil můj svět křesťanů naruby) měl v něčem pravdu. Kariéru
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odpoveď na súťažnú otázku: JONÁŠ. Vaše rádio mi prináša pokoj v duši. Je výborné a počúvam
ho v práci pri úkolovej práci. Našťastie mám obednú prestávku a tak som ju využil na napísanie
odpovede. Ďakujem. Emanuel * Chceme vám srdečně poděkovat za vaše pořady, které jsou pro
nás velkým duchovním povzbuzením. Posloucháme vás především ráno v 9:15 a večer v 21:15.
Velice kvalitní jsou rovněž pořady v sobotu ráno a v neděli v 7:45, kdy slyšíme hlas bratra Hurty.
Sestra a její rodina poslouchají vaše pořady hlavně na stanici Proglas. My na internetu si vás
můžeme naladit každou volnou chvíli. Do další práce přejeme hojnost Božího požehnání, vytrvalosti a Boží moudrosti. Bůh vám žehnej! Za všechny posluchače v rodině Žofie * Dobrý den,
koncem ledna letošního roku jsme si kvůli digitalizace TV pořídili satelitní anténu. S překvapením
jsme zjistili, že přes satelit je možné poslouchat také rádio. Překvapeni se změnilo na radost, když

nikdo v opravdové misii neudělá. Ale do TWR přišli další lidé. A po některých zkušenostech si
myslím, že i obdarování a talent může být někdy zatížením jednotlivce ve smyslu osidla. Odchod
některých jednotlivců ze spolupráce s TWR (ať už externích nebo na plný úvazek) byl pro mne
jakýmsi otazníkem nad smyslem. Odchodem si nijak nepolepšili, ani finančně, ani pracovně –
a jediné, co jsem z jejich vysvětlení mohl pochopit, byla snad skutečnost, že chtějí zkusit něco
dalšího, že v TWR už si to „osahali“. Nikdy jsme nikoho nepřesvědčovali, aby zůstal. Pokud
je to skutečný důvod (a nechci jim sahat do svědomí, možná něco nechtěli říct), pak by se to
jevilo jako smutné nepochopení služby v misii. Některé ambice jsou v misii asi nerealizovatelné –
dávám za pravdu cestujícím v tramvaji a přidávám, že je to asi i dobře.
Obávám se, že podobný postoj k misii nebo ke službě v organizacích podobného typu se
dnes projevuje v nezájmu mladé generace o tento druh služby. Není to zdaleka jev obecný, díky
Bohu je mnoho výjimek (náš kolektiv je neustále omlazován a už jen já tady straším přes rozpočet
věkového průměru) – nejde vůbec o TWR, jde o celkový trend ve společnosti věřících.
(Pozn.: Jsou i případy, kdy si z „misie“ udělá „misionář“ dobrý kšeft, ale to by měl ihned
odhalit dohlížecí sbor apod. – a to není předmětem tohoto uvažování.)
Když jsem tady v Brně viděl organizaci papežovy návštěvy, hned jsem si říkal, že to je už
slušná kariéra. A dosáhl ji ve službách církve. O nic méně lesku než měl Obama, a to se americkému prezidentovi říká nejmocnější muž světa.
Chceme mít v životě cestu potaženou červeným kobercem? Takový červený koberec může
být logickým výsledkem tvrdé práce, velké zodpovědnosti, i to je ale kariéra.
Hledal jsem v Bibli červený koberec, žel našel jsem jen zelený.
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva
učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici
a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: `Pán
je potřebuje.´ A ten člověk je hned pošle.“ Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli
oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu
své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. (Matouš 21,1-8)
Po přečtení tohoto oddílu jsem hodně dlouho, ale opravdu dlouho přemýšlel , a nakonec
jsem si musel říct: Tady něco nesedí.
Tehdy na oslu, dnes v papamobilu, tehdy oslátko z neznámého chlíva, dnes pódium
prověřené pyrotechniky, tehdy otevřená cesta s lidmi, dnes uzavřené dálnice. Snad zástupce
nepřerostl přes šéfa ? Ale pak jsem si uvědomil, že jde o hlavu nejmenšího státu a tomu patří
prokázání takové pocty. Raději si zmapujeme ambice tehdejšího pastýře lidských duší, zmapujeme si jeho kariérní postup.
a) nezačínal jako ministrant, ale jako ten, „jehož Hospodin ustanovil dědicem všeho a skrze
něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem (Žd 1).“ To je rozdílná výchozí pozice.
b) jeho ambicí byla pomoc Otci a člověku (Božímu obrazu): Na Izajášově postavě je ilustrována Ježíšova ochota jít: „Potom slyšel jsem hlas Pána řkoucího: Koho pošli? A kdo
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jsme objevili Rádio 7. Předtím jsme se párkrát neúspěšně pokoušeli naladit na středních vlnách
vysílaní TWR. Ze všech pořadů nás nejvíce zaujal pořad Světem Bible, který posloucháme pravidelně od posledního dílu minulého vysílacího cyklu. Zajímalo by mě, jestli není možné stáhnout
na internetu i starší díly, abych si mohla alespoň tu část o knize Zjevení poslechnout dříve než
za dalších pět let. Maryla * Moji milí TWRáci v Brně. Po třítýdenním pobytu v lázních (po trojnásobném bajpásu) musím přiznat, že to, co mně velmi chybělo, byly vaše pořady, které doma
s manželkou pravidelně posloucháme. Už konečně můžeme zase poslouchat pořad, který si nenecháme ujít, a to Světem Bible v podání br. Vopaleckého, a spolu s moji láskou (mně je 70 a ji
o něco méně) i brát velký užitek pro další život ve víře. Moc se nám líbí i pořad br. Vaďury Ke kořenům, zvláště jeho část s br. Hellerem. Naši mladí by tomu řekli „super“. My jen tiše Pánu
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denominační rozdíly, motivuje a vede k jednotě.“
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zprávy z křesťanského
– Kateřina Hodecová, šéfredaktorka Rádia 7, redaktorka TWR-CZ
s vě ta
 infor„Léta se snažím psát tak, aby
mační
servis
to
se to dalo
i vysílat. Platí
samozřejmě i naopak. Proto
jsou mi posluchači TWR i čtenáři Života víry velice blízcí. Věřím, že si zaslouží ten
nejlepší informační servis
a obsahovou kvalitu.
A to jim Život víry může nabídnout.
Ostatně – proto ho sám čtu.“
– Petr Plaňanský, pastor KS Nymburk,
dlouholetý spolupracovník TWR-CZ

36 stran, barevná obálka
pro předplatitele letní příloha zdarma)
množstevní slevy a rabaty pro knihkupce
Kontakt a objednávky:
Křesťanská misijní společnost, Primátorská 41, 180 00 Praha 8
www.zivotviry.cz (mj. uveden obsah jednotlivých čísel)
e-mail: predplatne@zivotviry.cz  tel.: 284 841 922
na požádání zašleme ukázkový výtisk zdarma

jediný mezidenominační křesťanský měsíčník u nás
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Fundovaně a obsáhle zpracovává aktuální témata s komentáři,
rozhovory a anketou
Informuje čtenáře o dění v Církvi bratrské a na scéně domácí
i světové ekumeny
Otevírá dveře zajímavým příběhům lidí a rozhovorům se známými
i neznámými osobnostmi
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Překvapí multigeneračním zaměřením s denominačním přesahem

Moderní křesťanský časopis s přehledným designem
prezentující biblickou zvěst o Ježíši Kristu

Objednávky časopisu a předplatné
na adrese KODEX, o.p.s., Soukenická 15, Praha 1,
110 00, tel. 222 312 656, e-mail: brana@cb.cz nebo www.i-brana.cz

ládá T WR

Předkládá k diskusi široké spektrum názorů,
pevná stanoviska církve a vede k dialogu
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nám půjde? I řekl jsem: Aj já, pošli mne (Izajáš 6:8).“
Toto jsou slova Izajáše a týkají se jeho poslání k lidu
staré smlouvy, přesto jsou velice výmluvná… Boží Syn
jde dolů, sestupuje na zem a bere na sebe lidské tělo.
Bůh v těle. „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece
na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal
na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži (Filipským 2:6).“
c) a pak je tady způsob služby. S lidskými ambicemi
souvisí popularita. Postavení, které má vliv na druhé –
populární člověk je člověk sledovaný, napodobovaný, určující směr atd. Reklama využívá populárních
osobností s vědomím toho, že když populární osobnost něco doporučí, tak je to přijímáno slepě a navíc
s nadšením. Čím víc se člověk prosadí, tím větší má
cenu, a tím víc si je jistý sám sebou a stoupá výš
Jitka smutně přihlíží radikálnímu řezu
a výš... Je žádaný.
čtyřmetrové Yuky… už nadzvedávala
Pokud jde o popularitu Pána Ježíše, tak ta také střechu, a tak to Jiří Krištof inspirován
rozhodně nebyla malá, ale o co mu šlo? K čemu mu Postřižinami vzal do svých rukou.
posloužila? Jak jí využil? Říká o sobě: „sestoupil jsem
z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal“ (Jan 6:38).
„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli
jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi
mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já
v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě
poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou
tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před
založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni
poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich
byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich“ (Jan 17:20-26).
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? (Marek 8:36)
Než člověk poctivě vynikne, uplatní se a dosáhne nějaké cti, tak to zpravidla určitou dobu
trvá, je to nějaký proces, cesta, životní cesta. Jaká je cesta křesťana – pokud se týká ambicí?
Netroufám se ani o pokus naznačit, jaká by měla být. Myslím, že Bůh má s každým člověkem svůj
plán a ten se může velmi různit u každého z nás. Přesto si myslím, že máme od Pána Boha dost
směrníků a dobrých rad na cestu, které platí napříč různostem individualit. A jsem přesvědčen,
že ony rozdíly se mají vejít do biblických principů životní cesty (ambicí, cílů).
Mě osobně na této cestě hodně vede verš, který jsem měl pověšený nad hlavou v ložnici,
když jsem byl ještě tak malý, že jsem spal s rodiči v jejich ložnici. „Blahoslavený ten muž, kterýž
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poděkujeme za br. D. Basta a ty, kteří pořad svými dary sponzorují. Upřímné díky vám všem,
milí bratři. Mějte se pěkně, služte Pánu věrně a pokoj Boží s vámi se všemi. Věra a Josef * Ahoj
Katko a všichni ostatní. Vždy si se zájmem přečtu vše, co se TWR týče a mám radost z toho, jak
dobře pořád fungujete, i když překážky mnohdy jsou, je ale povzbuzující číst a prožívat to, když
zažíváte především Boží věrnost a přítomnost, což převyšuje to vše ostatní. Ale od toho jsme
tady my – modlitebníci , abychom byli součástí vašich zápasů a taky díkuvzdání a vděčnosti. A mluvím-li za sebe, tak to dělám ráda, ale musím přiznat, že někdy i nepravidelně, ale přeci .
Jistě, nejde nějak o to, abychom si dělali čárky, jestli už jsem se dnes modlila za TWR, ale jde
o postoj srdce – a ten Bůh vidí a dokáže na něj patřičně reagovat. A z toho mám radost a prožívám to tak s Bohem i v osobním životě. Tak vám všem ze srdce přeji a modlím se, aby se vám vše

nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá" (Žalm
1,1). Text pokračuje: „Ale v zákoně Hospodinově je jeho radost, a v zákoně jeho přemýšlí dnem
i nocí. Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým,
jehož list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede (v tom je ta různost). Ne tak budou
bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr. A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci
v shromáždění spravedlivých". Úžasný žalm, jak to vůbec někdo mohl napsat, co všechno musel
s Bohem prožít?
Trošku se vrátím k tomu červenému, vlastně zelenému koberci. Jsou tři hlavní zastávky
na cestě Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma až po Jeho zatčení. Předcházela tomu ona zmíněná
cesta na oslátku. Pán Ježíš věděl, jaká to je cesta, zatímco učedníci a zástupy v oné cestě viděli
triumf, vjezd krále a provolávali slávu, Ježíš ví, že jejich očekávání nebude naplněno, naopak
budou za chvíli velice frustrovaní. Každý čekal něco jiného. Často je snadné nepochopit, o co
Bohu jde a o co Mu jde především s námi, nebo přímo se mnou. Naše ambice se mohou lišit
od Božích představ a přesto to může vypadat úžasně duchovně a nadšeně.
Ježíš byl zatčen. Nešel se sám udat, přišel zrádce s vojskem, ale byla v tom Ježíšova
podřízenost Božímu záměru, „dobrovolně“ se nechal zatknout. „Jeho zrádce s nimi domluvil
znamení: „Koho políbím, ten to je; toho zatkněte.“ A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: „Buď zdráv,
Mistře,“ a políbil ho. Ježíš mu odpověděl: „Příteli, konej svůj úkol!“ Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli
na něho ruce a zmocnili se ho (Matouš 26:48)".
Ježíš byl odveden na tři různá místa – tři místa z prvního verše žalmu.
a) k radě, ke Kaifášovi (nechodit po radě bezbožných). Před radou se odehrávala vysoká
politická hra. Tam se radili, jak Ježíše obvinit a nakonec povolávají falešné svědky.
Nechoď po radě bezbožných, nepřistupuj na jejich hru… a těch možností je dnes
neuvěřitelné množství. Co není výslovně zakázáno, je úředně povoleno, bez ohledu
na morálku, svědomí nebo újmu druhých. Falešné svědectví, lhaní se stalo nezbytnou
součástí podnikání. Rada bezbožných není dobrá, tou se neřiď, po ní nechoď. Pán Ježíš
v této situaci vůbec nereaguje na to, co říkají bezbožníci, ale mluví úplně mimo jejich
téma. Ukazuje na to, že On je výjimečný, že jde o něco úplně jiného. Jeho cílem nebylo
osvobození se, očištění se, i když to vypadá, že by Mu to nedalo ani moc práce. Rada
i Pilát tomu byli dost nakloněni.
b) k Pilátovi (asi domů, nevím přesně) – zde se odehrává zajímavá věc. Bez řádného
usvědčení se nachází před jakýmsi samosoudcem Pilátem. Ráno se tam srocuje dav
lidí a vykřikuje požadavky na Ježíšovu smrt. Pán Ježíš je nakonec konfrontován s hříšníkem – Pilát nabízí výměnou za Ježíše odsouzeného Barabáše, hříšníka, lumpa. Ale Ježíš
na cestě hříšníků nestojí. Není ani na straně s hříšnými – je s nimi v ostrém kontrastu, ale
ani tak přesvědčivá Pilátova logika – „přece nechcete abych pustil lumpa a odsoudil
nevinného“ – s davem ani nehne. Na svobodu byl propuštěn Barabáš. Ježíš na cestě
hříšníků nejenže nestojí, ale křižuje ji, potkává se na ní s Barabášem, který vlastně
získává první „profit“ z Ježíšova cíle služby. Ježíšovo uplatnění je těsně před vrcholem
a přináší ovoce. A může za to zástup zbožných hříšníků, jejichž ambice byly v přímém
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dobré vydařilo, aby vaše postoje byly takové, na které bude Pán Bůh bude s radostí a požehnáním reagovat a používat si vás všech, vašich životů a služby ke své slávě, k nesení evangelia
a k povzbuzení nás všech. Děkuji, že jste a že se Jemu dáváte k dispozici. Modlím se za vás. Bůh
vám všem žehnej. Šárka * Dobrý deň, úvodom chcem povedať, že som veľmi rád, že Rádio 7
funguje. Len mám jednu pripomienku. Práve teraz počúvam nejakú rozprávku. Bola pustená len
pred pár dňami viackrát. Nemám nič proti reprízam a som váš stály poslucháč a vďačne podporujem aj finančne Rádio 7. Prosím vás nemohli by ste reprízy robiť vo väčších časových intervaloch? Mne to totiž nepadne moc dobré, keď počujem nejakú reláciu 3x do týždňa – akoby ste
chceli osloviť len raz za čas niekoho a nechcete si udržať stálych poslucháčov, aj medzi deťmi.
Ako som si všimol, tak aj tak veľakrát neopakujete reprízy, ktoré sú staršie, čiže napríklad túto

protikladu s Božím záměrem. A to jim tak záleželo na tom, aby se něčím neposkvrnili, aby
mohli druhý den do chrámu. Jak hluboký omyl, jak daleko od kořenů Božích principů, jak
hrozná je zbožnost na scestí.
c) na místodržitelství už je „jen“ lavice posměvačů. Tam je Ježíš odveden od Piláta
a tam neprobíhá nic jiného než výsměch…
Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí,
a na stolici posměvačů nesedá.
A Ježíš tam všude vlastně byl!? Byl tam, aby zakusil to, co potkává každého, kdo takto chodí
dobrovolně, z vlastního přesvědčení, ve vlastní dezorientaci. Pán Ježíš byl první muž, který sám
na sobě ukázal, co přináší rada bezbožných, cesta hříšníka a lavice posměvačů. Smrt. A přesto
je to cesta tak lákavá, v jisté fázi neodolatelná, a to i pro mnoho křesťanů.
A ať přemýšlím, jak přemýšlím, nic rozumnějšího mě nenapadá, než přijmout za své Boží
ambice a ty svoje odložit k ledu. Ale to je přece nový začátek, jinudy Boží cesta nevede, dohánět
vlak po jiné koleji nejde. Ale to je cesta pro absolutně všechny uzdravené od důsledků hříchu.
Pán Ježíš uzdravil od malomocenství (obraz hříchu) deset nemocných. Všichni byli uzdraveni!
Ale jen jeden z nich si uvědomil, koho má následovat a komu za to vděčí. Z cesty do tolik toužené
společnosti „zdravých“ lidí se vrací k tomu, kdo byl příčinou jeho „štěstí“. Vzdal chválu Bohu
a jen on jediný slyšel „víra tvá tě uzdravila“. Ty ostatní uzdravila Boží moc, ale kde byla jejich
víra? Kam směřovala jejich cesta? Bůh je uzdravil, ale šli si svou cestou…
Věnujme pozornost vlastním ambicím.
„Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ (Izajáš)

V Bratislavě jsme se setkali na přátelském letním posezení s kolegy ze slovenské redakce. Bohuš Javor s Alešem
Bartoškem grilovali 40 porcí masa a konečně jsme měli možnost se setkat tváří v tvář s lidmi, se kterými vysíláme
na stejné stanici – Rádio 7.
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rozprávku pustíte tipujem 5krát. Veď pustite, je to super, ale prosím nie za 3 týždne. Skúste, prosím, reprízy rozplánovať na 2 roky napríklad. Veľmi ďakujem za prečítanie mailu. Matej * Dobrý
deň, Sedmička, som poslucháčkou vášho rádia a rozhodla som sa napísať vám, konkrétne Lenke
Malinovej, že som veľmi vdačná Pánovi, ako ju napĺňa múdrosťou kladenia otázok pri rozhovoroch s hosťami. Naozaj, keď natrafíme (ja a manžel) na jej reláciu, tak vždy tam padne na ňu to
uznanie – „veľmi dobré otázky kladie tá baba“ – pani Lenka so všetkou úctou k tej babe. Máte
múdrosť zhora a je to viditeľné – počuteľné. Viete veľmi prirodzene a nenásilne obrátiť otázky,
ktoré smerujú na kríž, hriech, spasenie, Božiu lásku, víťazstvo – no vždy do jadra, kde sa konkrétna téma má dopracovať a ešte raz hovorím s múdrosťou zhora. Nech naďalej Duch Svätý vo vás
tú vodu premieňa na víno, a ovocie vašej služby nech je pokrmom a prirodzeným – tak ako je
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Milí přátelé a sourozenci v Kristu,
možná jste přemýšleli, že chcete pomoci jednomu z chudých dětí, žijící tam, kde je život neskonale těžší. I
když máme své problémy, Bůh nám velmi požehnal a můžeme pomoci nuzným.
Program Dálková adopce PLUS je postaven na jasných evangelikálních základech a je vždy propojen
s misijními aktivitami. Naše práce je osvědčená mnohaletou praxí ve spolupráci s partnerskými pobočkami
v Nepálu, na Filipínách, Srí Lance a v Ugandě.
Na našich webových stránkách najdete děti, které doposud čekají na svého osobního dárce. Jejich život je
denně ohrožen, jejich příbytkem je chatrč, nemají šanci na školní vzdělání a lepší budoucnost.
Vaše osobní podpora zajistí „Vašemu“ dítěti základní školní vzdělání, včetně školní uniformy, knih a
pomůcek. Děti dostávají možnost přirozeně se seznámit s evangeliem. Podle místních podmínek se také
poskytují praktické služby v oblasti zdravotnictví, potravinové pomoci, pomoci v získání zaměstnání a další.
Povíme Vám krátký příběh našeho spolupracovníka ze Srí Lanky. Skrze zvěst
evangelia a praktickou lásku Bůh zázračně proměnil jeho původně hinduistickou
rodinu. Bůh jej jako malého chlapce probudil k životu v náručí jeho věřícího tatínka,
když se nad ním modlil – k údivu šokovaných lékařů, kteří jej již prohlásili za
mrtvého. Také on začal chodit do školy, když se pro něho našel osobní dárce. Dostal
se ale přesto na scestí a málem by byl v zoufalství nad sebou spáchal sebevraždu, ale
na poslední chvíli jej zachránila zvěst evangelia. Uvěřil v Ježíše a s novou
motivací úspěšně vystudoval informatiku. Nepřijal skvělou kariéru, ale vstoupil do
služby pro další nuzné děti v našich programech. Říká: „Zasáhla mne myšlenka, že
kdybych neměl dárce v programu Dálková adopce PLUS a kdyby mi tenkrát neřekl
vedoucí mládeže o Bohu, byl bych teď na ulici stejně jako kdysi tatínek, na drogách, cigaretách, alkoholu…
a možná už po smrti. Když všichni vzdělaní lidé půjdou za skvělou kariérou, kdo osloví tyhle děti? Vyhodil
jsem všechny skvělé nabídky práce a vrátil se do počítačové třídy. Máme tolik svědectví, jak děti dávají
život Kristu…!“
Program Zdravá mládež
je misií v našem vlastním národě. Nouze naší mladé generace nebije do očí tak jako
problémy třetího světa, ale nenechme se zmást; není o nic menší! Hodnotové vakuum,
které vytváří dnešní moderní společnost, ohrožuje duši člověka ničivou silou.
Česká republika je jednou z mála zemí na světě, kde křesťané smí na veřejných
školách přednášet o etice. Ministerstvo školství uložilo školám vytvářet výchovněpreventivní programy a výslovně uvádí: „Zásadní význam pro prevenci mají i
nevládní organizace, které vhodnou formou doplňují činnost institucí veřejné
správy…“. Jeden misijní pracovník z jiné evropské země nám řekl: „My se nesmíme
ke škole přiblížit ani na kilometr!“
Nejsou toto otevřené dveře pro nás, křesťany?
Již 10 let rozvíjíme program Zdravá mládež, ve kterém podporujeme plnočasové lektory přednáškové
činnosti na školách. Spolupracujeme se všemi evangelikálními církvemi, jsme členy ČEA. V současnosti
podporujeme 8 lektorů z BJB, AC, KřS, ČCE, JB, od ledna 2010 podpoříme dalšího pracovníka z CB.
V programu vždy podporujeme místní práci Vašich církví, za každým lektorem musí stát místní sbor. Lektoři
zvou děti a studenty na setkání mládeže, do církve, do křesťanských klubů. Na přednáškách jim předkládají
alternativní životní styl, založený na biblických hodnotách.
Není toto výzva také pro Vás? Jsme otevření i pro Vás, abychom se stali partnery i Vaší práce.
Přiblížíme Vám atmosféru přednášky Patrika Müllera, lektora programu Zdravá mládež na učilišti jednoho
malého městečka východních Čech (protidrogová problematika): „Ti kluci, byť se tvářili jako největší
drsňáci, hladově poslouchali a z jejich strany jsem cítil vděčnost. Vypadalo to, jako bych byl první, kdo jim
řekl, že jejich život může být mnohem lepší, než si myslí. Přijali pozvání na mládežnickou akci a já se teď
modlím, aby chtěli víc, aby psali emaily a ptali se, a zároveň aby zakořenili v místním sboru. Modlím se, ať
se zde prolomí ty zajeté koleje, kdy nemají pro co opravdového žít.“
Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby
Nadace Mezinárodní potřeby, Hlavní 91, Smržovka, 468 41 Tanvald, tel. 483 394 202, 732 373 573,
incz@incz.info, www.incz.info.
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Nabízíme ze starších zásob
Knihy:
Poselství o Boží hojnosti – Corrie Ten Boom ………. 90,- Kč
Vždycky, když si na to vzpomenu, cítím se pokořen až do morku kostí. Cítím bolest i uzdravení.
Zranění i zahojení. Řeknu vám pravdu – nic mě nesrovná tolik jako odpuštění ...píše se v předmluvě
k posledním nalezeným úvahám zesnulé spisovatelky, která pomáhala Židům ve II. světové válce
uniknout před nacisty. Dostala se do vězení a především z tohoto prostředí pochází její úvahy, které
zalomcují nejedním srdcem.
Genesis – John Vernon McGee/Pavel Vopalecký………. 30,- Kč
Vyučující podání, praktické příklady, přehledná systematičnost a velmi poutavé komentáře – to jsou
hlavní klady seriálu Světem Bible, jednoho z nejoblíbenějších pořadů TWR. Kniha Genesis pokrývá první část tohoto seriálu. Pro ekonomickou nerentabilitu nemůže být seriál dále vydáván. Výborný
studijní i výukový materiál.
Víra ve vírech otazníků – David Novák………. 80,- Kč
Tato kniha, která vyšla v edici Mikrofon, pojednává o apologetice (rozumové obraně víry). Autor
v úvodu píše, že by rád touto knihou podnítil čtenáře k dalšímu hledání pravdy a zároveň pomohl
odvrhnout některé mýty a předsudky týkající se křesťanské víry.
„Pro mnohé lidi je víra stále něčím, co jde proti rozumu nebo dokonce rozum přímo popírá. Jinak
řečeno, chceš-li věřit, nesmíš příliš myslet. A naopak, pokud skutečně přemýšlíš, nemůžeš být věřící, resp.
věřit můžeš, ale nesmíš to, čemu věříš, příliš pojmenovávat nebo si to připouštět k tělu. Maximálně zde
platí slova: věřit si v něco. Je k tomu, abych byl křesťanem, třeba hodit rozum do koše? Znamená to stát
se fanatikem? Co to vlastně udělali naši známí, kteří o sobě najednou tvrdí, že „věří v Krista“?“
Hudební nosiče:
CD Modré z nebe ……………..………..…….. 150,- Kč
Debutové album brněnské skupiny Modré z nebe (dříve „Kravál“). Šestičlenná vokální skupina hraje
písně ve folkovém stylu s velkým podílem akustických nástrojů, které jsou velmi osobním vyznáním
vztahu k Bohu, k tomuto světu i k druhým lidem.
CD Vaš Tuke ………………..……………….... 50,- Kč
MC Vaš Tuke ……………...………………….. 30,- Kč
Album plné temperamentních, osobitých, upřímných, ohnivých romských chval. Písně jsou v romštině
i češtině (v bookletu najdete překlady textů všech písní). Natočení a výroba tohoto alba bylo podpořeno Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare.
CD Písně IQ – Karel Řežábek a Tydlidum ….. 180,- Kč
MC Písně IQ – Karel Řežábek a Tydlidum ….. 100,- Kč
Cédéčko Písně IQ (IQ neznamená jen „inteligenční kvocient“, ale „i k vohni“) natočil Karel Řežábek
s bluegrassovou formací Tydlidum ve studiu TWR. Jaké písně na něm najdete, o tom více než výstižně mluví název alba – písně, které by se daly hrát někde na vodě, na vandru nebo kdekoliv, kde se
lidé sejdou kolem ohně a je chuť zpívat.
CD Another Dimension ……………………… 270,- Kč
MC Another Dimension ……………………… 150,- Kč
Album košické skupiny Another Dimension si díky svým melodickým pop-rockovým písním získalo
široké spektrum posluchačů. Básnicky velmi dobře zpracované texty vedou k hlubšímu zamyšlení
nad smyslem a cílem lidského života a vyjadřují životní postoje členů skupiny.
Objednací adresa je na vnitřní zadní straně obálky.
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nadprirodzený náš Pán – a predsa tak realisticky. Majte silu zotrvať, nech vás Pán požehná. A zároveň vám píšem aj ako odozvu na čítanie z Božieho slova, že ho počúvame, pri práci a v dnešnej
dobe veľmi dobre padne, keď môžem i počuť z rádia Božie slovo, keď si nenájdem sama čas
na čítanie... VĎAKA ZA VAŠU PRÁCU. S úctou a Božím požehnaním Vladka * Milá Petro, dne
13. 5. 09 jste odvysílali Rozmarýnu s MUDr. Janou Hájkovou. Téma o opouštění a odpouštění
bylo velice zajímavé a oslovující. Ve svém životě se potýkám s podobnými problémy a ještě s jinými, které jsem řešila s pomocí psychiatra. Ale sekulární psychiatr nemá možnost poradit s duchovní problematikou a já jsem v té době neměla žádný kontakt na věřícího lékaře. Prosím Vás,
pokud je to možné, o kontakt na paní doktorku Hájkovou. Internetové Rádio 7 poslouchám skoro každý den (jsem totiž v důchodu) a při jeho poslechu mohu dělat všechny domácí práce.

Tam-tam na Rádiu 7
Jiří Hajdyla, herec divadla Husa na provázku, externí spolupracovník Rádia 7
Na začátku jsem se k tomu dostal zcela „náhodou“, neboť jsem byl požádán
pouze o načtení moderací podle připraveného scénáře. Když jsme se o tom
s Elen Kožinovou bavili, chtěla po mně, abych jí řekl, co si o tom myslím. Tenkrát
mi pořad připadal celkem složitý a příliš „nabušený“ informacemi na to, aby
mohl přitahovat mladší věkovou kategorii, pro kterou byl určen. Slíbil jsem, že
se pokusím s výrobou Tam-tamu pomoci. Pokoušeli jsme se oživit moderace
jistou dávkou neformálností, začali jsme i scénáře odlehčovat nějakými vtípky
či zvukovým designem pořadu. To bylo období, kdy jsme se jednak sžívali
s Elen jako moderátoři, a jednak jsme se snažili Tam-tam co nejvíce ozvláštnit.
Výsledek byl rozhodně, dle mého názoru, znát, ale pořád to ještě nebylo úplně
ono. Proto jsme se rozhodli, že zkusíme udělat změnu daleko radikálnější.
Po prázdninách jsme začali. V Tam-tamu jsme zrušili všechny „pravidelné rubriky“. Pořad
dostal „kolážovitý charakter“. Veškeré informace z rubrik „Víte, že…“ a „Biblifuk“ jsme zařadili
do volné konverzace mezi moderátory, která byla protkána písněmi, kousky rozhovoru na téma
pořadu a občas anketou či jiným příspěvkem rozvíjejícím téma. Další změnou bylo to, že jsme
začali vytvářet větší „tematické celky“. Každý měsíc bylo jedno téma, které jsme rozvíjeli v jednotlivých dílech z různých pohledů.
Po absolvování tohoto kroku jsme se začali snažit více oslovovat i posluchače. Výsledkem byl
jeden živý pořad a nějaké otázky. Měli jsme tenkrát i pár lidí, kteří se s námi zkontaktovali.
Od dubna začala nová série Tam-tamů, které byly inspirovány biblickými příběhy. Tyto série
osobně považuji za jedny z nejpovedenějších, dokonce se mi podařilo domluvit kolegy z divadla,
kteří některé příběhy načítali, měli jsme zajímavé hosty. Tyto díly myslím už měly celkem vysokou
úroveň i po „profesní“ stránce. I přesto ale nikdo z posluchačů na soutěžní otázky nereagoval.
Při následném rozhovoru o tom, co dál, jsme se oba s Elen shodli, že jsme práci, na které jsme se
podíleli, dovedli do cíle, a že cítíme, že je potřeba se teď zase věnovat něčemu jinému. Tam-tam
je nachystaný tak, že z dílů, které jsme udělali, se může udělat slušná roční repríza. Díky tomu, že
se našli noví moderátoři, bude Tam-tam co nevidět dále žít svým životem a tak je to správně. …
Celou dobu jsem si nejvíce pokládal otázku, jak je možné, že se nedaří oslovovat cílovou
skupinu, která je 11 až 15 let. Člověk si může odpovědět, že je to tím satelitním a internetovým vysíláním. Nebo taky tím, že prostě dnes má tato generace spoustu jiných zájmů, než čekat každé úterý
na jeden pořad, který dva lidé „pižlíkují“ týden co týden… Domnívám se, že aby se dalo oslovit širší
základnu této generace, nebo alespoň tu křesťanskou část, bylo by zapotřebí navázat externí spolupráci při tvorbě pořadu se služebníky pracujícími s mládeží, kteří by zároveň přispívali do pořadu
aktuálními tématy, myšlenkami a redaktoři by vytvářeli takový pořad, který by byl pro tyto lidi
použitelný přímo při práci s dětmi. Nebo kdyby se Tam-tam natáčel vždy přímo v nějaké mládeži
a udělal se z toho takový téměř až diskusní pořad s příspěvky… Prostě dostat se k posluchačům
co nejblíže, a to nejen fyzicky, ale i mentálně a tématicky. Přeji novým moderátorům, aby si našli
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Poslouchám, ale většinou pořady z archivu. Jsem ráda za vaše vysílání, protože si mohu vybrat
veselá i vážná témata. I když jsem v důchodu, jsem věřící teprve deset let, takže k duchovní dospělosti mám ještě hodně daleko. Tak mi i to vaše radio pomáhá v růstu. Ilona * Dobrý deň,
posielam vám všetkým srdečný pozdrav z Banskej Bystrice a ešte jeden navyše pánovi Miroslavovi
Kubíčkovi za jeho Rýmování o živote, ktoré som práve počúval a týkalo sa Božieho prikázania.
Prajem vám všetkým v redakcii veľa, veľa radosti z práce, verných poslucháčov a veľa Božej lásky.
Emanuel * Dobrý deň, milí priatelia v Kristu, ďakujem vám za ďalšie správy zo života TWR-CZ. Ja
mám češtinu veľmi rád a podporujem akékoľvek česko-slovenské projekty, veď kto iný by už mal
spolupracovať než kresťania. Prajem vám hojnost Božej milosti vo vašej práci. Veľmi si ju cením
a vážim. Vaše programy sú pre mňa veľkým obohatením. Pavol * Dobrý den milí přátelé, stejně

svou cestu, která přitáhne mladší posluchače a bude jim to přinášet radost. Pro mě to bylo období,
během kterého jsem se hodně naučil. Mnohdy to byla vysloveně dřina, ale výsledek za to stál.
Navíc všichni kolegové, kteří byli něco načítat, jsou ochotni s Rádiem 7 dále spolupracovat, včetně
mě. (Domnívám se, že ukázky ze starozákonních příběhů budou použitelné i pro jiné pořady.)
Děkuji za tu zkušenost a možnost. A jestli jsme někdy nebyli dost dobří, tak se omlouváme. Šlo nám
o poselství v atraktivním balení, o zdravé, zajímavé myšlenky s odlehčeným přístupem…
Pozn.: Tam-tam v novém čekejte ve vysílání od jara 2010.

Internetový poslech rádia – pro dědečka na penzi,
neznalce i odborníky
prostě pro každého, kdo může mít doma internetovou přípojku –
a to už dnes není skoro nikde problém.
Celodenní program Rádia 7 je šířen prostřednictvím internetu,
satelitu a některých sítí kabelové televize. Zatím žel není možné v našich
končinách toto nepřetržité vysílání poslouchat o dost zaběhlejším
způsobem – tedy na běžném rádiu v pásmu FM (VKV). Ale přesto –
k tomu, abyste Rádio 7 mohli poslouchat, nemusíte mít ani počítač, ani
satelit, ani kabelovku, stačí internetová přípojka (bez počítače) – jsou
tu totiž také internetové radiopřijímače, které po připojení k internetu
pracují jako běžný radiopřijímač.
O těchto přístrojích jsme vás už před časem informovali. Na trhu
se ale mezitím objevila řada dalších zařízení. Průběžně se o tom snažíme informovat na našich
webových stránkách www.twr.cz v sekci „Jak naladit Rádio 7“. Ještě předtím, než si představíme
konkrétní typy, pojďme si shrnout základní fakta:
Výhodou internetového radiopřijímače (oproti počítači) je zejména jednoduchost obsluhy –
po počátečním nastavení dostačuje k základnímu ovládání jen tlačítko vypínače a regulátor
hlasitosti. S tím jde ruku v ruce i spolehlivost. Přijímač je také pohotovější (nemusíme čekat,
než na počítači naběhne operační systém a přehrávač) a nesmíme opomenout ani mnohem
nižší spotřebu elektřiny oproti PC. V každém případě je internetový přijímač při svém provozu
na počítači nezávislý – PC nemusíte vlastnit ani ho mít doma. Bez počítače se obejdete ve většině
případů dokonce i při instalaci a prvotním nastavení přijímače. Pokud vaše připojení k internetu
nemá nějaké nestandardní parametry (důležité je například automatické přidělování IP adres – DHCP), přijímač by se měl po připojení
k síti (případně po zadání hesla k WiFi) sám „chytit“. Co se týká nastavení stanice, kterou chceme poslouchat: přijímače využívají seznamy
internetových radiostanic, v nichž lze požadovanou stanici (v našem
případě Rádio 7) vyhledat přímo v menu přístroje. Je tady ovšem jeden
háček – různí výrobci používají různé seznamy radiostanic. Přestože
se snažíme správce jednotlivých seznamů kontaktovat, nemůžeme
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jako Kateřina Hodecová ani já nejsem ráda tomu, že na čas nebudeme slyšet ve vašem vysílání
Daniela Fajfra. I on patří k těm, jejichž pořady poslouchám několikrát a s těžkým srdcem je ze své
MP3 mažu, protože s každým dalším poslechem mám pocit, že se mi otvírají další náměty k přemýšlení. Moc mě zaujal i pořad s Brigitou Vimrovou o biblických ženách. Moc jsem si ho užila,
moje ženská duše si přišla na své. Díky. Marie * Dobrý den, chtěl bych vám poděkovat za práci,
kterou odvádíte na Božím díle. Poslech vašeho rádia je pro celou naší rodinu obrovskou podporou a povzbuzením. Již delší dobu přispívám na vaši činnost, ale peníze posílám anonymně. Nyní
jsem si přečetl, že je lepší přispívat pod osobním identifikačním číslem, které mi přidělíte. Prosím
proto o zaslání tohoto osobního identifikačního čísla. Pavel * Pěkné sobotní ráno, opravdu takhle nikde nepíšu, ale dnes musím. Díky moc za pořad s Janem Hellerem dnes ráno. SUPER SUPER

zaručit, že u všech výrobků, které se na trhu objeví,
bude Rádio 7 automaticky v tomto seznamu zařazeno.
Je sice možné, aby si uživatel tento seznam rozšířil,
k tomu je ale už většinou nutný počítač s internetovým
prohlížečem – samozřejmě jen pro ono první nastavení,
pak už ne. Po nastavení můžeme vybranou stanici uložit
do rychlé předvolby, kterou pak snadno vyvoláme jedním tlačítkem bez nutnosti procházet rozsáhlá menu.
Pokud počítač doma máte, může internetový
radiopřijímač posloužit také jako přehrávač zvukových
souborů z disku počítače – to přijde vhod například pro
poslech v jiné místnosti než v té, kde je umístěn počítač. Několik internetových rádií umí přehrávat
zvuk i přímo z připojeného USB disku či paměťových karet. Z počítače se také u některých
přístrojů dostaneme k jejich detailnímu vnitřnímu nastavení a využití přídavných funkcí, které jinak
nejsou přístupné. V neposlední řadě je také možno počítač ve spojení s internetovým přijímačem
využít k poslechu archivovaných nahrávek již odvysílaných relací z webových stránek rádia.
Nicméně v každém případě pro základní funkci – poslech rádia – počítač potřeba není.
Internetový přijímač nevyžaduje instalaci parabolické antény jako je tomu v případě
přijímače satelitního. Co naopak pro provoz internetového rádia nutné je, je pochopitelně
dostupnost internetu. Myslíme tím samozřejmě tzv. širokopásmový internet (ADSL, kabelová TV,
bezdrátové připojení aj.).
Jednou z důležitých vlastností, kterou se od sebe jednotlivé internetové radiopřijímače liší, je
právě způsob jejich připojení k internetu. Některé přijímače lze připojit kabelem i bezdrátově
(WiFi), jiné ovšem pouze jedním z těchto způsobů. Na to je při výběru potřeba brát ohled tak,
aby se typ připojení přijímače shodoval s možnostmi vaší internetové přípojky, případně je nutné
dokoupit tzv. WiFi router pro převedení kabelového internetu na bezdrátový, pokud přijímač
disponuje pouze jím (cca 1000,- Kč).
A nyní ke konkrétním modelům: S potěšením můžeme konstatovat, že se nabízený sortiment
od vydání minulého článku znatelně rozšířil – doufejme jen, že nabídka e-shopů na webu je
podložena reálnou skladovou dostupností u prodejců. Standardem se stal vestavěný reproduktor – přijímač je tak kompaktní, bez nutnosti dokupovat externí reproduktory nebo jej připojovat
k zesilovači. Běžný je i dálkový ovladač. Celá řada internetových radiopřijímačů v sobě integruje i klasický FM (VKV) přijímač. Cenově začínají tyto přijímače na částkách o něco málo
převyšujících 2000,-Kč.
Mezi značkami dominuje šířkou své nabídky německá DNT, která nabízí internetové
přijímače v řadě podob: Rozhodně zajímavý je nejmenší model této značky, typ IP2go. Není
to sice ten nejlevnější (cca 4000,-Kč), ale spolu s přijímačem Logitech Squeezebox Radio
jsou to (v době psaní tohoto článku) zřejmě jediné vpravdě přenosné internetové přijímače – lze
je totiž napájet z baterií (běžné AA monočlánky u IP2go, speciální akumulátor u Logitechu). Je
tak možné poslouchat kdekoliv v oblasti pokryté WiFi signálem (třeba na cestách v hotelech
a jiných místech s veřejným pokrytím bezdrátového internetu). Podoba (vzhledová i funkční)
s klasickým „tranzistorákem“ je tak téměř dokonalá. Řada modelů DNT pokračuje radiobudíkem
28

SUPER!!!!!!! Nebylo by možné vydat zvukový nosič s jeho pořady tak jako knihy? Ono totiž když
makám v domácnosti, tak si opravdu nemohu číst. Když se to pustí k poslechu, zabiji dvě mouchy
jednou ranou a také mluvené slovo někomu více sedí než psané. Co vy na to? Martina * Vážené
rádio, v sobotu 22. 8. jsem vyposlechla na Radiu Proglas pořad od 8.00 do 9.00, ve kterém hovořila paní, jejíž svědectví a vůbec vše, co říkala, mě velmi oslovilo, bohužel jsem pořad pustila až
10 minut po začátku, tak nevím její jméno, ale byla to zdravotní sestra, 77 let. Dost se angažuje
pro staré lidi, pořádá nějaké semináře. Mohla bych prosím na ni dostat nějaký kontakt, třeba její
stránky nebo nějaké programy jejích aktivit. Jsem také zdravotní sestra, 66 roků a ráda bych se
nějak angažovala, nejsem ale až tak zdravá, abych mohla jít sloužit na geriatrii, kde jsem pracovala. Na vašich stránkách na internetu jsem se nějak nevyznala, možná, že bych tam našla, co

IPdio Clock (cca 2750,-), stolními modely IPdio mini
(3275,-) a IPdio (3500,-). Náročnějším zákazníkům firma
DNT nabízí dokonce i HiFi mikrosystémy s vestavěným internetovým radiem IPmicro(7705,-), případně internetový přijímač
jako komponent do hi-endové HiFi sestavy Ipdio Tune (cca
3750,-). Poslední jmenovaný přístroj jsme sice v nabídce
českých obchodů neobjevili, ale je možné jej objednat přímo
ze stránek německého výrobce www.dnt.de. Všechny zmíněné
výrobky značky DNT využívají databázi internetových stanic
Reciva (www.reciva.com), kde Rádio 7 uvedené je (pod umístěním: Slovakia, kategorie: Christian,
Christian contemporary, Religious). Všechny modely kromě radiobudíku Ipdio Clock v sobě integrují i klasické FM rádio.
Databázi stanic Reciva využívá i další přijímač stolního formátu Renkforce MX100i.
Nastavení těchto přístrojů by se tedy mělo obejít zcela bez asistence PC.
Další značkou, která je v českých obchodem zastoupena několika modely, je SWEEX.
U ní se však nepodařilo do vydání článku ověřit, zda je Rádio 7 zahrnuto v databázi stanic.
V každém případě je možné jeho ruční přidání po registraci zakoupeného přístroje na webové
stránce http://www.wifiradio-frontier.com; k tomu je už však zapotřebí počítač. Tuto databázi
využívá i zajímavý přijímač Revo Blik. Stejná situace je i u přístrojů Freecom MusicPal
(databáze vtuner.com, kde je registrace Rádia 7 přislíbená) a nakonec i u přístroje Pinnacle
Soundbridge (na trhu dnes už zřejmě jen v poměrně drahé variantě „Radio“), který jsme
popisovali minule.
Jméno firmy Logitech, známé svými kvalitními a elegantními počítačovými periferiemi, už v našem výčtu
padlo. V jejím portfoliu je hned několik síťových
rádií. Horkými novinkami letošního podzimu jsou již
zmíněné Logitech Squeezebox Radio a také
Squeezebox Touch (bez vestavěného reproduktoru),
které mají kromě příjmu rádia celou řadu přídavných
funkcí (pokročilé přehrávání hudby z PC, zobrazování
fotografií, přístup na webový portál Facebook a další).
Podobně jako u DNT jsou i v nabídce Logitechu ještě další přijímače, jak stolní, tak i ve formě HiFi
komponentů. Jak je u této firmy dobrým zvykem, všechny přístroje mají velmi vytříbený design.
Vzhledem k množství přídavných funkcí i o něco vyšší cenové hladině bychom je doporučili spíše
náročnějším a pokročilejším uživatelům.
Je tedy vidět, že nabídka internetových radiopřijímačů je poměrně bohatá a je z čeho vybírat.
Bude tedy dobré si shrnout kritéria, podle kterých se při nákupu internetového přijímače rozhodovat, samozřejmě s ohledem na možnost příjmu Rádia 7:
− podpora některého z formátů: wma, mp3, ogg (první dva jsou víceméně samozřejmostí,
ale ověření neuškodí)
− typ připojení k internetu: s ohledem na druh internetové přípojky, kterou máte nebo
hodláte zavést
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požaduji, ale nejsem tak zběhlá, a pořady si nemohu poslechnout, to v knihovnách nejde, jen
vytisknout. Tak děkuji za nějaký odkaz na tu paní. Stanislava * Dobrý den, moc rádi posloucháme vaše hudební i jiné pořady. Pro naši maminku (75 let), která již špatně vidí a nemůže tudíž
moc číst, jste opravdu velkým povzbuzením. Děkujeme, že vysíláte tolik dobrých a podnětných
pořadů. Manželé z Kunvaldu * Moji milí. Pořad Světem Bible posloucháme spolu s moji rodinou
téměř pravidelně.Je to náš duchovní pokrm (od jednoho pořadu k druhému). Víte, v životě jsme
už vyslechli tolik biblického vyučování (jsme sedmdesátníci), a účastníme se pravidelně života
v církvi ČCE, ale když tam není aplikace pro život (jako je v tomto pořadu), pak si myslím, že takový výklad nás neuspokojuje. Proto dík za něj i br. Vopaleckého, který ta slova umí přiblížit našemu srdci. Hodně se nám líbí i pořady br. Vožeha, Vaďury. Jen je škoda, že při vysílání bohoslu-

−

bezdrátový – označován jako WiFi, WLAN – je dobré si pro jistotu ověřit, zda přístroj
podporuje typ zabezpečení vaší bezdrátové sítě, i když podpora všeobecně užívaných
standardů WEP a WPA je běžná
− drátový – LAN, ethernet, RJ45
− způsob zadávání internetových stanic do přijímače: zda je Rádio 7 v seznamu přijímače
(ověřeno u typů DNT, Renkforce) nebo je ho možné zadat ručně (v tom případě je pro
instalaci nutný počítač!)
− vestavěný reproduktor, možnosti napájení (pouze síť, baterie), přenosnost
− další přídavné funkce: možnost a způsob přehrávání zvukových souborů z počítače,
případně z připojeného USB disku či paměťových karet (podporovaná média, zvukové
formáty, zda je nutné na počítači instalovat speciální software (streaming server) nebo
lze soubory přehrávat přímo přes síťové sdílení disku), funkce budíku, FM rádia...
− cena, velikost, vzhled
A kde nakupovat? V elektroprodejnách netvoří internetové přijímače příliš časté zboží, najdeme je spíše v obchodech s počítači. Jedním z obchodů s poměrně širokou nabídku internetových radií je firma Conrad, která provozuje síť kamenných prodejen i zásilkovou službu (nabízí
téměř celý sortiment radií značky DNT). Ti, kdo jsou zvyklí nakupovat nebo vyhledávat zboží
na internetu, se jistě podívají i po jiných prodejcích. Například když do vyhledávače zbozi.cz
zadáte pojem „internetové radio“, objeví se celá řada nabídek. Výhodou nákupu po internetu je,
že si přístroj můžete v klidu vyzkoušet přímo u vás, v podmínkách, kde jej hodláte používat. Pokud
by přijímač z nějakého důvodu nevyhovoval, je možné jej bez udání důvodu ve čtrnáctidenní
lhůtě vrátit prodejci.
Připojíme ještě odkazy na články pojednávají o problematice internetových radiopřijímačů:
http://technet.idnes.cz/otestovali-jsme-radio-budoucnosti-fm-dab-wi-fi-i-internetove-stanice1ig-/tec_audio.asp?c=A080702_151838_tec_audio_nyv
http://technet.idnes.cz/test-konec-fm-lomozu-poslouchejte-cely-svet-v-kuchyni-i-na-zahrade1ch-/tec_audio.asp?c=A090217_131534_tec_audio_kuz

Nechejte si zaslat potvrzení o darech,
i když ho neuplatníte ke snížení svého základu daně
Proč – když ho k ničemu nepotřebujete? Protože toto potvrzení slouží zároveň také jako
vzájemná kontrola toho, že vaše dary přišly v pořádku a byly připsány správně. Máme sice
propracovaný systém vnitřní kontroly při zapisování darů, ale i tak se může stát, že pro nás zůstane
dárce „nevystopovatelný“, tedy anonymní (není zapsán v naší databázi), a nebo dokonce že je
dar připsán někomu jinému (když je chybně napsaný variabilní symbol nebo svoji složenku dáte
k použití někomu jinému. Vyplněný variabilní symbol je často jediným identifikátorem platby, a to i při
placení složenkou, na kterou vypisujete své jméno. Od České pošty obdržíme už jen soupis částek
a variabilních symbolů). Stává se to sice ojediněle, ale stává. I proto, že přijaté dary vykazujeme
dvakrát ročně finančnímu úřadu, velmi stojíme o to, abychom věděli, kdo jsou naši dárci, aby
anonymních (tedy těch neurčených) darů bylo co nejméně a my jsme byli maximálně průkazní.
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žeb je nepřenášíte celé. Výběr, odkud budou, máte docela chudý. Je přece tolik sborů, kde se
káže živé Boží slovo a při dnešní záznamové technice to nemůže být problém. Vždyť nemáme jen
Slovo života, baptisty nebo AC. Myslím, že byste si měli dát pozor i na opakované vysílání některých nedělních kázání. Prosím berte to jako prosbu posluchače – ne jako kritiku. Máme vás
všechny v TWR hodně rádi. Vaši z Valašska * Dobrý večer. Poslouchám váš pořad, žiju s Bohem,
nebo o to aspoň usiluji, ale zdá se mi, že to v životě opravdu je pořád stejné, ne-li horší. Že když
vezmu deset let zpátky, nejsou věci lepší, ani se mi nezdá, že bych znala Boha více. Tak je to asi
moje chyba – a to se mi zdá, že dělám nejlépe, jak umím. To mi taky moc nepřidalo na naději.
Opravdu to tak prožíváte? Jestli ano, jste šťastní. Za pořad děkuji. Karolína

io7 není dobré,…………………..(dokončení v tajence)
Rádio zašlete
7 není dobré,........................................(dokončení
tajence). odpovědí odměníme!
štěnou tajenku
na adresu naší redakce. Autory prvních tří vsprávných
Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu naší redakce. První tři autory správných odpovědí odměníme!



jít
angl.

iniciály
Pilarové

doplnit

pouze
nář.

žlutohnědé předložka
barvivo

izraelský
soudce

nekulturní
člověk

náš
sochař

neobutý

značka
rus.

plicní
sklípek

americká
kosmická
loď

ruské
jezero

bývalá
SPZ
Třebíč

belgická
řeka

suchohřib
měkká
stupnice

malá
opona




vztah

pořídit
opis

německý
člen

prosetý
materiál

Polák

hledět
1.díl
tajenky
syn
Izáka

omámení
zast.

býv.SPZ
Most
estonský
ostrov

chytat
kniž.
cokor
angl.

šachová
remíza

šatní
motýlek
zvuk
trubky

konec

severozápad

číslovka
zde

turistický
autobus

starý
tanec
kenaanská
nevěstka

dres

mzda



severské
textová
zvíře
zpráva
Mez. ol.
v mobilu
výbor

pohana
planiny
část
vozu
anglický
zápor

naplněná

urovnání
sporu

vigvamy
naklíčený
ječmen

síla

Nár.lék.
knihovna

uzřít
severovýchod



pyramida
malá plachetnice
malá
můra

ubýt
táním
ženské
jméno
spojka

součást
vývojky

angl.muž.
jméno
antický
bajkař

neobuto

2.díl
tajenky

Adéla
dom.

soli
kyseliny
azidovodíkové

mláďata
orla
„L“

mládě
kočky

oddíl
letadel

představe
ný
kláštera

podnik v
Rožnově

Autor: Petr Stoy

Pomůcka: AA,Amort
alveol,Evan,klejmo
metol,Mazur,Muchu,
rond,zokor

NE

www.play.cz

Stopy

Houpací
křeslo

Kompas

21:15–21:45

21:15–21:45

21:15–21:45

7:45–8:00

8:00–9:00

Krok
za krokem
Doteky

9:15–9:30

9:15–9:30

9:15-9:30

9:15–9:30

9:15–9:30

Světem Bible

Světem Bible

Světem Bible

21:15–21:45
21:15–21:45

Světem Bible

Světem Bible

21:15–21:45

21:15–21:45

SV 205 m
1467 kHz

Rýmování o životě

Slova naděje

Zrcadlo

Tichá pošta

Stopy svědectví o Božím
jednání

Brno 107,5 MHz
Třebíč 96,4 MHz
V. Meziříčí 100,6 MHz
Ždár n.S. 104,0 MHz
Znojmo 107,2 MHz
Val. Klobou. 104,2 MHz
Nové Hrady 107,5 MHz

Studna slova

Na sobotní frekvenci
Proglasu

Tábor 88,7 MHz
Písek 89,5 MHz
Č. Buděj. 92,3 MHz
Ještěd 97,9 MHz
Příbram 96,0 MHz
Hostýn 90,6 MHz
Praděd 93,3 MHz
Uher. Brod 105,7 MHz

Proglas

ČRo Plzeň

Na křesťanské
vlně Plzně
sobota 20:00–21:00

91,0 MHz Karlovy Vary
91,0 MHz Plzeň
95,8 MHz Železná Ruda
96,7 MHz Aš
100,8 MHz Cheb
102,4 MHz Klatovy
103,4 MHz Jáchymov
105,3 MHz Domažlice
106,7 MHz západ. Čechy
106,3 MHz Tachov
98,2 MHz Sokolov

Trans World Radio – českomoravská křesťanská rozhlasová misie
TWR-CZ, P. O. Box 96, 656 96 Brno    Bankovní spojení: č. účtu 74232-621/0100
Tel.: 544 233 771     SMS 608 566 773
e-mail: twr@twr.cz, http://www.twr.cz

TRANS WORLD RADIO je nezisková křesťanská organizace, na jejíž činnosti se podílí několik církví. Byla založena v roce 1954 a v současné době představuje největší
křesťanský rozhlasový systém na světě. Vysílá více než 2000 hodin křesťanských pořadů týdně ve 200 jazycích. Do redakcí TWR přichází ročně více než milion dopisů
od posluchačů. Veškerá činnost TWR je hrazena z dobrovolných darů posluchačů a příznivců této misie.

SO

PÁ 8:00–8:15

www.twr.cz

www.radio7.cz

NONSTOP

ČT 8:00–8:15

polarizace:
ÚT 8:00–8:15
horizontální
SID:8025, APID:1925
NID:3, TID:3015
ST

Rýmování
o životě

KV 49 + 41
5915 + 7220 kHz

symbol. rychl.: 27,5 Msymb/s
FEC: 2/3; frekvence:
PO 8:00–8:15
12565,0 MHz

(pozice 23,5°
východně) paket
Slovaklink
stanice Radio-7

ASTRA 3A
NONSTOP

Rádio 7

platí od 25. října 2009 do 27. března 2010

