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 Gratulační výprava, která na počátku března přepadla cír-
kevního historika Františka Holečka – nové díly pořadu Okno 
do historie jsou zajištěny. 

 Zuzka a Pavel Kohlovi se radují z Alžbětky a my spolu s nimi. 
Kateřina Hodecová o kousek víc – v Bětušce má parťačku pro 
společné slavení narozenin!

  Barevné a krásné jsou ubytovny pro hosty 
vysílání; děkujeme za praktický a nápaditý dar 
Vieře Zvonařové a Vlastě Nürbergerové. 

 Rozrostla se také rodina externí moderátorky 
Hanky Weignerové – nejen malá Madlenka má 
radost z brášky Jakoubka. 
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NEPRODEJNÉ!

O nás
TWR přináší evangelium, což je dobrá 

zpráva o věčném životě s Bohem a současně 
zpráva o věčném posmrtném trápení v přípa-
dě odmítnutí evangelia. 

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

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

Trans World Radio je nástrojem církve Kris-
tovy; česká redakce TWR je součástí stejno-
jmenné celosvětové organizace.

V České republice máme pracoviště 
v Brně; připravujeme rozhlasový program 
pro stanici Rádio 7, kterou spoluvlastníme 
s naším slovenským partnerem. Tato stanice 
vysílá 24 hodin denně prostřednictvím sate-
litu, internetu a kabelových rozvodů. Česká 
redakce odpovídá za českou část programu. 
Upravené vysílání Rádia 7 na slovenských 

VKV vysílačích a vynechání českého vysílání je 
věcí slovenské redakce (TWR-Media).

Připravujeme také programy pro Radio 
Proglas.

Můžete nás sledovat také na webu 
www.twr.cz, kde najdete mimo jiné i archiv 
odvysílaných pořadů, na facebookovém profilu 
Rádia 7 (www.facebook.com/radio7cz) a In-
stagramu radio7cesky. Pravidelně doplňujeme 
záznamy pořadů na YouTube kanál Trans World 
Radio – CZ a vysíláme živě videa na Facebooku.

Informace o připravovaných pořadech zve-
řejňuje měsíčně časopis Život víry.

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

Všechny potřebné kontakty najdete v ti-
ráži na konci časopisu.

Foto na obálce: Jarní rozkvetlá zahrádka před rádiem.
Foto nahoře: Jednoho prosincového dne jsme se sešli 
obohaceni o několik spolupracovníků – tahle fotka nám 
dává velkou naději do budoucnosti.

 Bývalý kolega Dominik Kratochvíl si s námi 
udělal samostatný „vánoční večírek“ – jsme rádi, 
že „dobří holubi se vracejí“. 

 I tahle vypadá příprava na zasedání Rady TWR – radní Petr 
Raus (vlevo) a Lubomír Hlavsa škrábou brambory. 

 Natáčení Kormidla, kromě domácích vlevo také Teuška 
Pavlatová (více viz článek uvnitř Antény).

 Sněhu letos mnoho nebylo; o to více jsme se ra-
dovali, jak krásně čistě září do bílého dne opravená 
fasáda naší budovy. Děkujeme za vaši podporu. 


