
1

Přišlo jaro. Vstávání do slunečních paprsků, to je něco
docela jiného než probouzení se do tmy. Okny proudí celý den do
místností hřejivé paprsky. Sedím se zavřenýma očima a kochám se.
Trochu si přemýšlím, trochu se modlím. Na tváři mi pohrává bezděký
úsměv…

A najednou bzzzz! Moucha. Ach jo, už jsou zase tady! Doteď někde za-
lezlé, začínají se rojit. A otravovat. Znovu zavřu oči. Proč? Proč si, pro všechno
na světě, z celého velkého pokoje musí vybrat můj obličej?! Co chvíli si mávám
rukou před tváří a zkouším si nenechat pokazit chvíli rozjímání. Můj syn by ji
chytil do ruky, mrštil s ní vší silou o zem a tam ji zašlápl. Mně se odjakživa
jakékoli rozmáznutí hnusilo. (A proč si to nepřiznat, schází mi Filipův postřeh a
hbitost, abych ji polapila a třeba vyhodila oknem ven.) Vypadá to, že budu mít
klidnou chvíli proloženou odháněním otravného hmyzu. To se mi v zimě stát
nemohlo…

Když se nám rozzáří jas a teplo Boží přítomnosti, třeba po delší době
chladu a temnoty, je třeba počítat s tím, že tato záře přitahuje i škůdce. Ne, že
by se chtěl hřát v paprscích Boží milosti. Kdepak! Nejenže sám odmítá čerpat
ze životodárného zdroje, ale všemožně se snaží každému v tom zabránit.
Disponuje zbraněmi různých kalibrů. Slýcháme o krutém pronásledování, sami
zakoušíme různé formy zastrašování, čelíme nepochopitelným vztahovým prob-
lémům… Vedle těchto velkých akcí podniká ale bezpočet malých, drobných,
otravných útoků. Stojí mu za to jako ta moucha narušovat tichou chvíli se
Stvořitelem. Nic zásadního, jen soustavné neodbytné obtěžování. 

Bible radí vzepřít se ďáblu. Pak prý uteče. Je to veliká pravda, s níž máme
mnozí zkušenost. Ale taky nám Písmo o satanovi říká, že obchází kolem. Hledá,
koho by pohltil. A u toho řve. Nebo vytrvale bzučí? 

Zkrátka a dobře, je tu jaro. S mouchami budeme muset v následujících
měsících počítat. A zrovna tak se, milí přátelé, připravme na satanovo sou-
stavné otravování, obtěžování, rozptylování. Připravme se na boj o soustředě-
nou pozornost. Ukáže se totiž, že právě ona – soustředěná pozornost, trvalé
propojení s Pánem Ježíšem – bude mít rozhodující vliv na náš život. Vždyť On
sám, Ježíš, stále dokola zdůrazňoval „zůstanete-li ve mně…“. Boj se vede o
drobnosti, malé myšlenky, letmé pohledy, neuvážená slovíčka. 

Bzzz! Takové nic, muší váha, trocha tkáně s párem průhledných křídel...
A přeci. Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně 
působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest. (Kaz 10,1)

Přeji vám mnoho krásných chvil v záři Boží blízkosti. 

Lída Hojková

Bzzz
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Každý týden připravujeme téměř 45 pořadů, které – doufáme – jsou pro vás inspirací na
cestě víry; a pokud Boha Otce a Ježíše Krista ještě osobně neznáte, modlíme se, aby
vám daly impulsy a odpovědi na zásadní životní otázky. 
Každý týden je tedy trochu jiný, nová témata, jiné hosté. S novým rokem jsme připravili
také dva nové pořady a jiné doznaly změn.

Tou první novinkou je relace Klika – místo, kde uchopíme a otevřeme. Otevřeme
se prostoru pro Boží formování skrze Boží slovo, skrze Bibli – tak charakterizuje svá pat-
náctiminutová zamyšlení vznikající pro vysílání Radia Proglas a Rádia 7 Petr Húšť, koor-
dinátor práce s mládeží v Křesťanských sborech a také ředitel multižánrového
křesťanského festivalu United. Autor se v měsíčních cyklech věnuje praktické aplikaci
biblických rad do života – a čeká vás také domácí úkol, jehož plnění po týdnu vždy kon-
troluje. Poslouchat můžete každé úterý v 9:15 na Radiu Proglas a Rádiu 7; reprízy nabízí
Rádio 7 vždy ve středu ve 14:45 a v neděli od půl páté odpolední.

Druhou novinkou je relace s názvem Víra nespoutaná – svědectví pronásledo-
vané církve. Rozhlasová série vyprávění prostých lidí, kteří pro osobní víru v Ježíše Krista
čelili nepřátelství a nenávisti, vznikla ve spolupráci redakcí TWR z celého světa, němec-
kého křesťanského rádia ERF a české redakce TWR a míří k vám na vlnách Radia Proglas
vždy v pátek v 9:15 a v programu Rádia 7 ji můžete slýchat v sobotu od půl osmé, 
v neděli po 16. hodině a následující středu v 17:45. Připravuje Lída Hojková.

Další změny už jsou víceméně v rámci osvědčených pořadů. Relace Zrcadlo nabízí
od nového roku cyklus Pravda pod mikroskopem, který se snaží ukázat, že víra a věda 
k sobě nemají až tak daleko, jak se obvykle soudí. Rozhovory profesora se studentem 
o různých vědních oborech ukazují naopak, jak blízko k sobě mají a že věřit Bohu a pře-
mýšlet u toho je logické a správné. Pořad uslyšíte každou středu v 9:15 ve vysílání Radia
Proglas, na Rádiu 7 ho zařazujeme ve čtvrtek v 7:30, s opakováním v sobotu v 11:15.
Připravuje Luděk Brdečko. 

Psáno jest – to je nový název pořadu, který jsme vám do konce loňského roku
nabízeli pod zkratkou HCJB, tedy označením křesťanské rozhlasové stanice, se kterou
TWR léta spolupracuje. Ale práce se mění a nové názvy někdy lépe vystihují to, jak se
práce posunula. A tak dnes hledejte autory jednotlivých úvah na webu reformace.cz
nebo ve vysílání v pondělí ve 23:30 a ve středu od 17:15. 
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I relace Kompas, kterou skutečně vysíláme téměř od začátku českého vysílání
Trans World Radia a kterou léta připravoval nestor českého vysílání Otakar Vožeh, má
nový háv. Od podzimu se biblických úvah, které tento pořad nabízí, ujal náš dlouholetý
slovenský spolupracovník Marián Možucha; v současnosti jsme odvysílali druhou řadu
jeho zamyšlení o králi Davidovi. Tu třetí vám nabídneme na podzim, do té doby uslyšíte
Mariána Možuchu v jednotlivých, na sebe nenavazujících zamyšleních. Kompas vysíláme
v úterý v 8:00 a ve středu v 16:00.

Změnu zaznamenala i relace Nejen chlebem; po roce, kdy jste v ní slýchali bis-
kupa Apoštolské církve Martina Moldana, se celé letošní série ujal Petr Vaďura, farář
Evangelické církve metodistické z Tachova a náš dlouholetý spolupracovník. Poslouchat
můžete ve čtvrtek v 9:15 souběžně na Rádiu 7 i Radiu Proglas. Rádio 7 pak ještě nabízí
reprízu v pátek ve 14:45.

Od ledna můžete v programu Rádia 7 slýchat také zcela nová Kormidla, pořady
pro všechny zvídavé kluky a holčičky. Každou neděli o půl jedné na vás z paluby mává
nový moderátor Ondra Brdečko, se kterým se společně díváme na nebe a jeho úchvat-
nou krásu. A také trochu zkoumáme mraky a co z nebe padá, prostě si tak trochu hra-
jeme na meteorology. (A abyste se měli na co těšit, prozradíme, že už připravujeme nové
díly, ve kterých budeme cestovat po jednotlivých světadílech.)

Na sklonku loňského roku se do moderátorského týmu vrátila Renáta Žemličková,
kterou teď můžete slýchat téměř pravidelně v úterý a ve čtvrtek, v pátek pravidelně slý-
cháte Michala Kroupu. Z externích moderátorů také léta věrně spolupracují Jirka Krejčí,
Jitka Sikorová, Hanka Weignerová a pokud to povinnosti jenom trochu dovolí, pomá-
hají i Honza Vytřísal a Honza Ondarza.

Úplně záměrně jsem na začátku tohoto článku psala, kolik pořadů týdně vzniká
v naší redakci – zcela jasně z toho vyplývá, že bez lidí, ochotných napsat a natočit třeba
myšlenku na den, biblickou úvahu, na mikrofon říct svoje svědectví, přijet jako host do
živě vysílaného pořadu a popovídat o svém životě s Bohem a o svých zápasech… prostě
bez mnoha a mnoha lidí by nic takového nebylo možné. Žeň je mnohá a dělníků málo –
to platí v celé církvi a tedy i u nás v redakci. A tak pokud máte chuť zkusit si napsat třeba
pohádku, biblickou hádanku nebo sledujete dění v kultuře a mohli byste dát tip na dob-
rou knížku či přímo napsat její recenzi, pokud vás zajímá misie a sdílení evangelia… pro-
stě pokud vám leží na srdci věci Božího království, zkuste se ozvat! Práce je dost.

Kateřina Hodecová 

ANTENA_DUBEN 2016_UPRAVA_kor:Layout 1  12.4.2016  14:56  Page 3



4

Brdeãko

Ondro, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý? A čím chceš být dnes? 
Jako malý jsem chtěl být dřevorubcem nebo kuchařem. Dnes chci být spíš dře-
vorubcem.

Jaké pohádky jsi měl nejraději jako malý a které jsou to dneska? 
Vždycky jsem měl rád a pořád mám rád Pata a Mata a Letopisy Narnie, nejvíc díl
Kůň a jeho chlapec. 

Táta a máma na střídačku vždycky spolupracovali s rádiem - nelákalo
Tě to taky? 
Ano.

Proč jsi přijal nabídku natáčet Kormidlo? 
Protože jsem už jednou v rádiu natáčel a bavilo mě to. A tak jsem nabídku přijal.
A taky mi to připadalo jako smysluplná práce, která je užitečná.

Jaké to pro Tebe je, povídat si přes mikrofon s kluky a holkami, když
je nevidíš? 
Není to tak podivné, protože jsem jako malý poslouchal dětské pořady na TWR.
A navíc ve studiu je se mnou vždycky někdo další, komu to v podstatě vyprávím.
A taky si rád povídám sám se sebou. Takže to vcelku není problém.

Z paluby Kormidla mává… 
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Umíš si představit, že bys jednou dělal v rádiu tak jako táta? 
Ano.

Posloucháš sám rádio? Nemyslím jen Rádio 7, ale rádio obecně. 
Ne příliš, v podstatě jenom, když jedeme autem a nepovídáme si nebo nezpí-
váme písničky.

Kdy ses rozhodl pro život s Pánem Ježíšem? A proč?
V Boha jsem věřil už odmala, ale největší změna nastala, když jsem začal přemý-
šlet o Bohu a začal jsem Ho vnímat jinak. 
Ve 13 letech jsem najednou chtěl žít život s Bohem a žít ho pro Boha tak, aby můj
život nepatřil nikomu jinému. Taky jsem se rozhodl vkládat úsilí do toho, abych
překonal sám sebe a nedělal hříchy. Někdy se mi to dařilo a někdy ne, ale hlavní
bylo to, že jsem vnímal Boha jako Otce a přítele a ne jenom jako někoho, komu
mám říct své hříchy, prosby a zakončit to Amen.
Chtěl jsem vyhrávat nad hříchem, ale věděl jsem, že tento boj nezvládnu sám. 
A ve vztahu s Bohem jsem získal příležitost brát sílu u Boha. Je pro mě důležité
věřit, že má Bůh všechno ve svých rukou. 

Už jsi vynalezl, jak se bude dělat ta vernisáž obrázků z Kormidla?
Ne, ale myslím, že už se zrodil návrh v hlavě jiné osoby. Že ano, Lucie? (HIHIHI)

Ptala se Lucie Endlicherová

A tady aspoň vidíte, že práce v rádiu je skutečně kolektivní. Za scénáři, které čte Ondra,
stojí Katka, Pavel a Lucie (a někdy i další). A jsme rádi, že nám to společně jde a těší to i vás.
Kousek té radosti najdete na zadní straně obálky, kam jsme vybrali pár obrázků, které od vás
dorazily do naší redakce. 
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Jsme rádio, a tak bychom měli být především slyšet. Ale dnešní doba je
vizuální, a tak musíme být i vidět, nic se nedá dělat. Podstatnou tvář onoho „vidění“
tvoří v současné době náš profil na Facebooku (pokud jste ho ještě nenavští-
vili, najdete nás jako Rádio 7 – česká redakce). Kromě anoncí na naše pořady,
pozvánek na akce nebo zmínek o historických výročích zde objevíte taky na-
hlédnutí do zákulisí (a to se bez fotek neobejde). 

Protože sociální sítě jsou tak trošku „svět sám pro sebe“, je zajímavé sle-
dovat, jak si jednotlivé příspěvky „žijí vlastním životem“. A někdy je ten vlastní
život velmi zajímavý. Třeba David Bachmann (jeden z našich věrných posluchačů
a modlitebníků) si pravidelně stahuje spoustu našich pořadů. A protože sbor,
který David navštěvuje, je plný zajímavých lidí, kteří se objevili i v našem vysí-
lání, připravil David seriál „Lidé z našeho sboru ve vysílání Rádia 7“. Na sborové
FB stránce postupně zveřejňuje záznamy rozhovorů i s komentáři a propojením
na stránky rádia. Jsme rádi, že se tak povídání dostane dál, k novým očím a hlavně
novým uším. 

Máte-li jaký nápad, co můžeme
změnit a dělat lépe, inspirujte nás –
rádi se přiučíme. 

Lucie Endlicherová

inspirace
Facebooková 

6

Manželé Markéta a David Bachmannovi 
hosty Lenky Malinové ve Fortepianu. 
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Od začátku roku pokračujeme v pre-
zentacích, ve kterých představujeme
naši práci a zveme ke spolupráci. Na-
vštívili jsme sbory v Křídlech, Žďáru
na Sázavou a Vysokém Mýtě. Další
místa jsou před námi a my jsme rádi,
protože každé setkání s lidmi je pro
nás velkým požehnáním a povzbuze-
ním. Práce v rádiu znamená přípravu
pořadů, hodiny za mikrofonem – to
vše obvykle o samotě. Ty, pro které
vysíláme, nevidíme. Proto jsou pro
nás důležitá takováto setkání. Pokud
máte zájem, abychom přijeli i do va-
šeho sboru, ozvěte se nám. Rádi při-
jedeme a pobudeme s vámi, navá-
žeme nové kontakty a případně na-
točíme svědectví, jak Bůh vstoupil do
vašeho života.
Obvykle můžeme nabídnout kázání,
představení práce rádia, popřípadě
dva semináře – Jak připravit osobní
svědectví a retorický seminář věno-
vaný formální stránce mluveného
projevu. Záleží na konkrétní domluvě
v tom kterém společenství.
Máte-li zájem, napište, rádi vás uvi-
díme!

Lenka Malinová

Pre
zen

ta
ce
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Před pár týdny jsme byli na prezentaci Rádia 7 v jednom sboru a dostali
jsme otázku, co je na naší práci nejtěžší. Moje kolegyně odpověděly něco v tom
smyslu, že jsou již delší dobu v redakci a k jakým nebezpečím to vede. Já jsem
naopak v redakci velmi krátce, a tak moje první reakce vycházela z toho, co se
pro mě změnilo mým příchodem do TWR. Mým problémem je, že vás nevidím.

Před příchodem do rádia jsem učil ve škole a své posluchače jsem viděl.
I když byli často znudění a otráveni výukou, přesto jsem viděl a často i slyšel jejich
reakci, a bylo to pro mě důležité. Někdy jsem jejich nechuť mohl připsat tomu,
že učím jeden z nejtěžších a nejméně oblíbených předmětů, a jindy jsem z jejich
reakcí mohl vyrozumět, co nevysvětluji dobře a v čem se můžu zlepšovat. 

Když jsem sloužil v církvi, byla pro mě kazatelna ze začátku příjemnou
bariérou, přes kterou na mě posluchači nemohli. Bylo mi to mnohem příjemnější
než nějaké diskusní formy vyučování, při kterých mě ostatní mohli ohrozit do-
tazem na tělo nebo otázkou, se kterou bych si nevěděl rady. Později jsem si
uvědomil, že bez reakcí posluchačů, bez toho, abych viděl, jestli a v čem je
moje služba pro ně přínosná, může toto mé snažení vyjít úplně na prázdno. 
Že je zbytečné. 

V rádiu je to podobné. Nevysíláme proto, abychom naplnili požadavky
nějakého projektu. Naším cílem je, aby naše vysílání pomáhalo. Potřebujeme
vědět, co vy potřebujete slyšet.

Když jsem o tom přemýšlel, tak mi najednou začalo to, co děláme, při-
padat divné. Na chvíli jsem zapochyboval, jestli je správné vysílat evangelium
takhle na dálku. Ježíš předával dobrou zprávu v přímém kontaktu s lidmi tváří
v tvář – byla tam vřelost a byla tam okamžitá odezva. Takhle to měli dělat i jeho
učedníci a takhle by to mělo být i dnes. 

Ale pak jsem si vzpomněl na apoštola Pavla. On vybudoval místní sbory,
poskytl jim základní vyučování a pak s nimi komunikoval na dálku skrze dopisy.
A ty Pavlovy dopisy vznikaly na základě jiných dopisů a zpráv. My je sice ne-
máme k dispozici, ale víme o nich. Věřící i celé sbory v nich sdělovali své prob-
lémy a Pavel na ně reagoval. Dalo by se tedy říci, že pro nás velmi důležitá část
Bible – jakou jsou Pavlovy epištoly – vznikla z podnětů Pavlových posluchačů.
Dokonce i dopis římské církvi, ve které apoštol předtím nebyl, vycházel z Pa-
vlových informací, které se k němu o tomto sboru dostaly.

V žádném případě nechci srovnávat naši práci s prací apoštola Pavla, ale
v něčem tu podobnost je. Tak jako biblické epištoly byly z části formovány pod-

Listárna 

Lednové postfiehy 

nového fieditele 

Luìka Brdeãko
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něty Pavlových posluchačů, tak i vy můžete z části ovlivňovat vysílání. 
S většinou z vás jsme se nesetkali přímo, přestože bychom si to přáli. Ale

alespoň svými dopisy nás můžete ujistit, že to, co děláme, slouží opravdu tomu
cíli, který máme. Že vám to pomáhá na cestě následování Ježíše nebo v kon-
krétních problémech, ve kterých se ocitáte.

Tím vás chci povzbudit: Pište své postřehy a reakce na naše vysílání! Nej-
lépe to, co vám konkrétně pomáhá, co je pro vás užitečné.

A chtěl bych mluvit ještě o jednom dopisu. O tom, který posíláme pra-
videlně my – každému, kdo o něj projeví zájem. 

Minulý týden se mi připomněla maminka zakladatele TWR Mildred 
Freedová. V knize Antény do věčnosti popisuje její syn Paul, že právě na jejích
modlitbách stála misijní práce jejího manžela a později i jejího syna. Že její mod-
litby předcházely vše, co oni potom dělali. Zatímco se jeden člověk modlil,
druhý pracoval v terénu. Obojí, jak práce, tak modlitba, bylo pro zdar celého
díla stejně důležité.

Apoštol Pavel se také za svou službu modlil. Možná ho máte ve své před-
stavě jako velmi výkonného člověka, ale podle toho, co píše, se hodně modlil.
Sám píše, že se modlí neustále. Já si to představuji tak, že než se dostal z jed-
noho místa, kde budoval a posiloval místní církev, na místo druhé, trvalo mu to
pěšky několik dní nebo týdnů. Měl tedy mnoho času modlitebně připravit prak-
tickou službu, kterou v daném místě prováděl.

Já a někteří z mých kolegů to máme do práce pět minut a ne několik
týdnů. Nemůžeme se ani polovinu své pracovní doby modlit. Přesto by naše
práce měla stát jak na praktické činnosti, tak na modlitbách. Obojí se stejnou
důležitostí. 

A tady je právě místo pro vaše modlitby. Je tu prostor, abychom se mohli
projevit jako církev, kde každý pracuje jiným způsobem na jiném místě, ale pro
jedno společné dílo. Všichni se stejnou důležitostí. Proto potřebujeme vás. Po-
třebujeme, abyste se za nás a za naši práci modlili. 

Dnes v církvi často slyšíme: Budu se za tebe modlit! Je to odpověď na
něčí problémy a trápení. Někdy mi to ovšem připadá, že je to spíše jakési slovní
vyjádření soucitu s člověkem, než aby za tím stálo odhodlání vytrvale přinášet
bratra nebo sestru na modlitbách před Boží trůn.

A tak budeme rádi, když se mezi vámi najdou opravdoví modlitebníci,
kterým Pán Bůh položí na srdce, aby se za službu Rádia 7 pravidelně a vytrvale
přimlouvali. Pokud jste to právě vy, rádi s vámi budeme sdílet potřeby, plány,
prostě všechno to, za co se my tady v redakci modlíme, co nám leží na srdci.
Můžete dostávat náš modlitební dopis jako inspiraci pro své modlitby. Napište
si o něj, rádi vám ho budeme posílat. 

Na slyšenou a třeba i na viděnou se těší 
Luděk Brdečko

(Další postřehy od mikrofonu i ze života uslyšíte vždy poslední čtvrtek v měsíci v pravi-
delné Listárně v 11:30.)
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Než usednu za mikrofon, neobejdu se bez modlitby. Jsou to slova, jimiž
vyjadřuji své svobodné rozhodnutí nechat se vést Duchem svatým. Často
v duchu říkám: „Kéž jsou moje ústa tvými ústy a ať z nich zní to, co chceš říct
ty!“ Bůh to ví, ale chci Mu to opakovat a pokaždé to opakuji i sama sobě, před
sebou. Mít mysl Ježíše Krista a své údy propůjčit, ať se stanou Jeho údy. Je to
pro mě tajemství, to propojení mezi hmotou, tělem a Duchem svatým a mým
duchem. 

Je důležité učit tělo, trénovat, posunovat se… Ale nejde jenom o tělo.
Správné výslovnosti se jde při troše logopedické péče naučit (pokud tomu něco
zásadního nebrání). Ale umět dobře mluvit ještě neznamená, že to bude mít
hloubku, že to bude mít přesah, že to osloví posluchače.

Často si říkám, pokud paní XY potřebuje slyšet: „Bůh Tě má rád“, řekni
to, Bože, skrze moje slova. Pokud pan XY potřebuje slyšet: „Bůh Tě chce uzdra-
vit“, ať i toto zazní. A to už jsou věci mezi nebem a zemí. Do životů lidí vidí jen
Bůh, jen On ví, co potřebují konkrétní jednotlivci slyšet. Jde o víc, než o to dělat
svou práci, jde o to dělat ji ve spojením s Duchem svatým, s Otcem, s Kristem.
Modlitba otvírá dveře pro tyto tři v jednom, modlitba dává prostor, modlitba
mění, modlitba zasahuje na duchovní rovině tak, že ledy tají a skály se hýbají.
Co je pevné, roztává, co je neměnné a pevně stojí, se mění a hýbe.

Renáta Žemličková

Modlete se s námi:

za inspiraci Duchem svatým při veškeré práci, 
která s provozem rádia a přípravou pořadů souvisí

za nové spolupracovníky, motivované a biblicky i duchovně ukotvené

za nové nápady, volbu hostů i témat

za vytrvalost, věrnost a moudrost v přijatém úkolu zvěstování evangelia

za všechno, co vám Duch svatý připomene
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V tomto vydání Antény vám přinášíme nejnovější zprávy z projektu Han-
nah, který slouží ženám a rodinám v kabylské oblasti Alžírska. Cílem služby Han-
nah je podporovat ženy po celém světě přímluvnými modlitbami, rozšiřovat
povědomí veřejnosti o problémech žen v různých zemích a vysílat speciální roz-
hlasové programy pro ženy. Women of Hope – Ženy naděje je 30minutový
program, který vysílá TWR jednou týdně v berberské kabylštině pro posluchače
v Alžírsku. Redakce je v pravidelném kontaktu s posluchači, díky čemuž jsou
pořady vytvářeny s hlubokým vhledem do potřeb a duchovní situace v kabyl-
ské společnosti. Ve svém nejnovějším zpravodaji zdůraznil tým Hannah pro tuto
oblast tři potřeby, za které se můžeme v modlitbách přimlouvat. 

1. Deprese
Pracovníci zjišťují, že v oblasti je rozšířená deprese – jak mezi ženami, tak

muži. Ve srovnání s okolními zeměmi, kde momentálně zuří konflikty a násilí,
vyhledává v Alžírsku překvapivě velké množství lidí pomoc kvůli depresi. V říjnu
napsali koordinátoři projektu Hannah:

„Pocit beznaděje je téměř hmatatelný na mnoha místech. Není divu, že
mnozí se pokoušejí před ním uniknout do Evropy. Nebývalý nárůst užívání alko-
holu a drog také mnohé vypovídá o situaci v kabylské oblasti.“

Je užitečné si uvědomit, že jedním z faktorů, které mají podíl na rozšíře-
ném pocitu beznaděje, jsou hluboké jizvy, které si Alžírsko nese z minulosti.
Válka o nezávislost (1954-62) a občanská válka v devadesátých letech zničily
celé komunity a roztrhaly rodiny. Až dodnes není zcela zažehnáno nebezpečí te-
rorismu. V této situaci hrají kabylské programy Ženy naděje ještě důležitější
roli v životech žen tohoto regionu. Každé téma je zasazeno do místního kon-
textu, a zejména biblická vyučování směřují ke skutečné naději, k upokojení 
a vnitřnímu míru, který lze najít jen v Ježíši Kristu.   

Kam putují 
peníze
z âeska
Informace z míst, kde pÛsobí 

„africké redaktorky TWR“ 

podporované také ãesk˘mi financemi.

?
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2. Vûrohodní vedoucí
Pracovníci týmu Hannah si ostře uvědomují potřebu skutečně zbožných

a oddaných pastorů v kabylských církvích. Početní nárůst v církvích je povzbu-
divý. V nedávné době ovšem vypluly na povrch případy uznávaných pastorů,
kteří upadli do cizoložství nebo jednali nebiblicky se členy rodiny. Takové udá-
losti ničí nejen životy jednotlivců, ale dokáží i ochromit schopnost církve oslo-
vit a přitáhnout ty, kteří se začali zajímat o křesťanství nebo dokonce uvěřili na
základě rozhlasových programů. K modlitbám tedy předkládají členové týmu
Hannah místní vedoucí v církvi a jejich rodiny. Kéž kabylská církev věrně stojí na
Božím slově! 

3. KfiesÈan‰tí manÏelé
Při návštěvách u posluchaček programu Ženy naděje se pracovnice často

setkávají se ženami, jejichž muži neznají Pána a na své manželky jsou hrubí.
Roste také počet mladých žen, které nemohou najít manžela, který by násle-
doval Krista. Před časem navštívily Dihyu*, mladou ženu, která uvěřila pro-
střednictvím rádiových programů. Dihya žije v zastrčené vesničce v horách.
Návštěvu z rádia přijala srdečně celá rodina – rodiče a čtyři sestry. Dihye je je-
diná křesťanka v rodině, ale nesetkala se s odmítnutím, jak bývá obvyklé v ne-
křesťanských rodinách v Alžírsku. Má velkou chuť svědčit svým blízkým. Ona i její
sestry jsou neprovdané. Ve vesnici ale mají výraznou početní převahu ženy nad
muži, což je pro rodiny velký problém. Dihya to bude mít pravděpodobně ještě
těžší než její sestry, protože si přeje najít manžela, který by následoval Krista.
Pracovnice Hannah připomínají, že pro Boha není nic nemožné. 

Síla rádia
Ano, problémů je mnoho. Co ale ční vysoko nad nimi, je skutečnost, že

rádiové vysílání má v této oblasti obrovskou moc. Příběh Dihye je jen jeden
z mnoha nedávných příkladů toho, jak pořady Ženy naděje pomáhají k víře ně-
komu z posluchačů. Z těchto příběhů, které sdílejí lidé s redakcí projektu Han-
nah, jasně vyplývá, že Pán používá rozhlasové vysílání, aby bylo kabylské
obyvatelstvo zasaženo evangeliem. Před nedávnem došlo k setkání s Muhan-
dem*, starším mužem, který poslouchal pořady Ženy naděje, protože to byl
jeho jediný zdroj duchovní stravy. Křesťanem se stal v devadesátých letech, ale
ve svém okolí se nesetkal s žádnými věřícími. Jaké bylo jeho štěstí, když mu
tým Hannah zprostředkoval kontakt s mnoha věřícími a dokonce s jednou ne-
dalekou církví! Tam dostal svou první Bibli…

Kabylský projekt Hannah se snaží informovat o své službě, o radostech 
i problémech partnery z TWR-CZ. Je mu jasné, jakou moc mají přímluvné mod-
litby a děkuje za to, že se za tento projekt přimlouváte. 

Překlad Lída Hojková

*Jména posluchačů byla z bezpečnostních důvodů změněna.
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Malá statistika za rok 2015

Často se nás při různých setkáních ptáte na statistiku poslechovosti a my s po-
krčením ramen většinou odpovídáme, že přesně nevíme. Žádná oficiální čísla
poslechovosti skutečně nemáme k dispozici a zadat soukromý průzkum stojí
peníze, které umíme použít daleko účelněji. 
Live vysílání na satelitu a internetu tedy zmapovat není jak jinak než odhadem.
Co ale víme a z čeho máme velkou radost, jsou čísla návštěv našeho webu a
speciálně vystavených záznamů jednotlivých programů.

Počet návštěv webu:

364 tisíc (33% nárůst vůči r. 2014), cca 9 500 různých lidí měsíčně 
(58% nárůst) 

Zvukový archiv pořadů na webu (podcast): 

celkem nabídnuto asi 2 000 pořadů tj. cca 750 hodin, 
zhruba stejně jako loni

celkový počet stažení cca 955.000  – každý pořad průměrně stažen 
cca 477x (34% nárůst)

Taková čísla nás pochopitelně velmi těší – a tak stahujte, šiřte a používejte pro
sebe i lidi okolo!

Redakční porada
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Zmûna v satelitním vysílání

Upozornění pro všechny, kdo poslouchají Rádio 7 přes satelit: Společ-
nost, jejíž služby využíváme pro provoz satelitního vysílání Rádia 7, bude během
letošního roku přecházet na novou vysílací normu „DVB-S2“. Na starších sate-
litních přijímačích, které disponují pouze normou „DVB-S“ (bez dvojky na konci),
tak přestane být možné naše vysílání přijímat. Přesné datum změny ještě nez-
náme, ale dojde k ní nejpozději do konce tohoto roku. Abyste mohli Rádio 7
ze satelitu poslouchat i dál, zkontrolujte si prosím, jestli váš přijímač normu
DVB-S2 „umí“. Poznáte to buď podle loga „DVB-S2“ na přístroji (důležitá je
právě ta dvojka na konci) nebo v jeho dokumentaci. Pokud přijímač DVB-S2
nezvládá, bude žel nutné vyměnit ho za nový, nicméně jde jen o výměnu sa-
motného přijímače – parabolická anténa a kabeláž mohou zůstat původní, ne-
mění se ani družice, ze které vysíláme, takže i nastavení paraboly zůstává stejné. 

Přijímače s DVB-S2 jsou běžně dostupné od cca 1000,- Kč výše. I nadále
platí, že naše vysílání je nekódované, postačí tedy i jednoduché přijímače bez
dekodéru či čtečky kódovacích karet.

Výše uvedené změny se nedotknou těch, kdo nás poslouchají přes in-
ternet.

O přesném datu změny budeme informovat, jakmile ho budeme znát.
Věřte, že nás komplikace, které tato situace možná některým z vás při-

nese, mrzí, nicméně tato změna nevyšla z našeho popudu, ani ji nemůžeme
ovlivnit. Zavedení nové vysílací normy je vynuceno všeobecným přechodem te-
levizního vysílání na vysoké rozlišení (HD), což má v konečném důsledku dopad
i na rádia, která vysílají přes satelit. 

Děkujeme za pochopení. Daniel Zeman

Na počátku června 2015 nás navštívili hosté z Japonska.
Natáčení s pastorem Paulem Akimoto z The Lord’s Cross
Christian Center Tokyo Antioch Church (TLCCC) se
neobešlo bez pečlivého dohledu videokamer, stejně jako
následný zápis do knihy hostů. 
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CHCETE-LI PODPOŘIT NAŠI PRÁCI FINANČNÍM DAREM, MÁTE TYTO MOŽNOSTI:

bankovním převodem (je nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
poštovní poukázkou typu A
předáním hotovosti (uveďte své jméno a adresu)

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

ČÍSLO NAŠEHO BANKOVNÍHO ÚČTU:

Česká republika: 74232621/0100 – účet je vedený v Kč
Komerční banka Brno-město 
IBAN kód: CZ70 0100 0000 0000 7423 2621
BIC kód (SWIFT):  KOMBCZPP

Slovensko: 2623010976/1100 – účet je vedený v EUR
při převodu na Slovensku platí běžný domácí tarif
z ostatního zahraničí jde o mezinárodní převod
Tatra banka Bratislava 
IBAN kód: SK05 1100 0000 0026 2301 0976
BIC kód (SWIFT): TATRSKBX

variabilní symbol (nutno vyplnit): vaše osobní evidenční číslo s případným dalším 
rozlišením – 10 znaků podle uvedeného rozpisu –
pokud číslo neznáte nebo nemáte, obdržíte ho na 
vyžádání v naší redakci 

konstantní symbol: pro bankovní převod: 558
pro pošt. poukázku typu A: 0379

adresa majitele účtu: Trans World Radio
P. O. Box 96 
656 96 Brno

VARIABILNÍ SYMBOL = INFORMACE O ODESÍLATELI A CÍLI PODPORY

Variabilní symbol má 10 míst pro číslice. 
Kompletní variabilní symbol /VS/ vznikne tak, že na prvních pět pozic napíšete své
osobní číslo, které od nás dostáváte + dvě nuly + trojmístný kód. 
Variabilní symbol vyplňujete v nepředtištěných složenkách a u příkazů k bankovnímu
převodu.

Na poslední tři místa můžete napsat jeden z nabídnutých trojmístných kódů. Zde je jejich
seznam, ze kterého si můžete pro konkrétní určení daru vybrat a vepsat ho na poslední
tři místa variabilního symbolu (u předtištěných složenek typu A do Specifického sym-
bolu).
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Vaše osobní evidenční číslo   XXXXX00XXX   trojmístný kód – určení použití daru

- - - - - - - 000  ... obecný dar pro podporu služby TWR-CZ
- - - - - - - 100 … mzdový fond TWR-CZ
- - - - - - - 101  ... podpora Kateřiny Hodecové
- - - - - - - 102  ... podpora Vlastimila Kolegara
- - - - - - - 107  ... podpora Jitky Vyležíkové (Hovořákové)
- - - - - - - 109  ... podpora Daniela Zemana
- - - - - - - 116  ... podpora Jiřiny Čunkové 
- - - - - - - 118  ... podpora Lenky Malinové
- - - - - - - 121  ... podpora Lucie Endlicherové
- - - - - - - 124 … podpora Lídy Hojkové
- - - - - - - 126 … podpora Pavla Surého
- - - - - - - 127 … podpora Hany Žíhové
- - - - - - - 129 … podpora Dominika Kratochvíla
- - - - - - - 130 … podpora Pavla Kohla
- - - - - - - 131 … podpora Luď ka Brdečko
- - - - - - - 201 … knihy
- - - - - - - 202 … kazety, CD a jiné 
- - - - - - - 401 … technické vybavení a rozvoj
- - - - - - - 501 … internet download
- - - - - - - 777 … celodenní vysílání
- - - - - - - 333 … podpora našich redaktorek pro Afriku 

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

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

Poznámka 
Pokud se rozhodnete použít poštovní poukázku typu A, nejlépe uděláte, použijete-li
složenku, která je od nás předtištěná. Nemáte-li tuto složenku, případně jich potřebu-
jete více, rádi vám zašleme další. 
Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí tvořené třemi
nulami, jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ obecně. Někteří dárci však podporují kon-
krétní projekty TWR-CZ, nejvíce se pak podílí na mzdách jednotlivých pracovníků. 
Koncové trojčíslí vždy umožňovalo použít místo tří nul některé jiné trojčíslí, které určo-
valo jeden z vybraných projektů. To stále platí, ale protože předtištěné nuly nelze škrtat
a opravovat, můžete své určení daru označit trojčíslím, které vepíšete do další kolonky
– S. symbol (Specifický symbol). Využití této možnosti je na každém z vás. Tento údaj není
povinný – je to jen možnost, jak označit, na co konkrétně je váš dar určen.
Stále platí, že pokud potřebujete pomoci, zavolejte k nám do redakce (544 233 771) 
a Vlastimil Kolegar, případně Jitka Vyležíková vám rádi pomohou.

Jitka Vyležíková 
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V každé jarní Anténě informujeme o hospodaření předchozího roku, a tak
dochází ještě jednou k jakémusi ohlédnutí za rokem loňským. Rádio a živé 
vysílání zvlášť přináší stále nové podněty a situace, pořád se něco děje, musí být
výhled do budoucnosti. Když dáváme dohromady ekonomickou zprávu, díváme
se zpět. Někdy je to jako pohled do dávné historie – ale ono je to „teprve loni“.
Čas v rádiu běží jinak.

Kdo sledujete pravidelně dění v Trans World Radiu, asi víte, že vstup do
loňského roku nám poněkud zkomplikoval zkolabovaný server. Rok 2015 ještě
ani nezačal a už jsme si do něj nesli nezbytnou investici 70 tisíc. Všechna data
byla zálohována, takže k žádným jiným ztrátám nedošlo. Čas pro mnohá zaří-
zení v naší budově však zřejmě už dozrává, po 17 letech služby nám vypověděla
i lednice. Doufáme, že nová obyvatelka naší kuchyně bude sloužit také tak
dlouho. Chtě nechtě jsme museli realizovat obnovu některých pracovišť – zvláště
pak zvukových režií, které jedou téměř nepřetržitě. A tak oproti předchozímu
roku najdete v tabulce také řádek s investicemi do nového zařízení, které jsme
pořídili. 

V loňském roce jsme si připomněli a také oslavili  25. výročí založení Trans
World Radia v České republice ☺. Při této příležitosti jsme vydali 2 CD s odvy-
sílanými pořady. 

Více jsme informovali v minulé Anténě, stejně tak jako o nástupu Pavla
Kohla, na jehož mzdu čerpáme po dobu jednoho roku dotaci Úřadu práce v Brně,
jak je možné při zaměstnání čerstvého absolventa vysoké školy bez potřebné
praxe. Podpora na Pavla bude končit s červnem letošního roku.

Je to neuvěřitelné, ale ve vlastní budově sídlíme již 19. rokem. Je to velká
radost i úleva zároveň, že nemusíme přestěhovávat studia z pronajatých prostor
a platit vysoké nájmy. Snažíme se dům průběžně udržovat, každý rok prová-
díme i díky našim dobrovolníkům drobné opravy a udržovací práce, jednou za
rok naběhne celý tým na generální úklid interiéru. Po větším údržbovém zá-
sahu volají rámy oken a co nás už delší dobu trápí, je fasáda. První praskliny se
objevily pár let po dokončení stavby, pamětníci si možná vzpomínají, že jsme
budově dali již jednou (svépomocí) nový nátěr, ale to evidentně nestačí.
V současné době zjišťujeme možnosti opravy. Nejedná se jen o kosmetickou zá-
ležitost – opravu musíme provést, aby nedošlo k porušení zdiva. Bude to velký
výdaj, který zatíží náš rozpočet, a proto zvažujeme rozfázování oprav do více
období. 
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Výdaje 2015

Investice do serveru, nákup drobného majetku + materiál na opravy 
přístrojů a zařízení 177,7 tis Kč
server, 3 počítače, notebook, malá laserová tiskárna, nový TELCO modul do
odbavovacího pultu pro živé vysílání, 4 nové zimní pneumatiky pro Citroen,
chladnička, oprava sluchátek, grafická karta, mikrofonní stojan

Počítačové programy 14,2 tis Kč

Spotřební materiál 61,3 tis Kč
média pro archivaci pořadů, tonery, obálky pro zásilky, odborná literatura, čis-
ticí, prací a údržbové potřeby (technika, dům, auto), materiál na opravy, stu-
diové potřeby – baterie, nové žárovky a LED žárovky, elektromateriál,
občerstvení hostů, kancelářské potřeby…

Tisk 133,3 tis Kč
Anténa, programy, složenky, potvrzení k dani, PF, CD Stopy, CD TWR-CZ 25 let

Práce, služby, energie 550,1 tis Kč
Z toho:
poštovné 66,1 tis Kč
telefony 25,3 tis Kč
elektřina, voda, plyn 172,6 tis Kč
pohonné hmoty a cestovné 79,5 tis Kč
ostatní služby: internet, domény, přihrádečné, 
odpady, povinné revize, technické zabezpečení živého
vysílání, údržba nemovitosti, aut, rozhlasové poplatky,
služby hudebního studia 206,6 Kč

Mzdy, zákonné pojištění, odvody 3.387,5 tis Kč
hrubé platy stálých zaměstnanců v řádném pracovním poměru, odměny exter-
nistů, náhrady za pracovní neschopnost, honoráře, povinné sociální a zdravotní
pojištění zaměstnavatele a sociální pojištění 

Daně, poplatky, pojištění, ostatní náklady 58,6 tis Kč
Bankovní poplatky, dálniční známky, pojistné majetku, kurzové rozdíly…

Rádio 7 – přenosová cesta 351,3 tis Kč

Podpora redaktorek v Africe 100,0 tis Kč
Výdaje v roce 2015 celkem 4.834 tis Kč
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Příjmy 2015:
Dary z České republiky 3.585,0 tis Kč
Z toho dary pro Afriku, přijaté v roce 2015 82,2 tis Kč
Podpora mezinárodního TWR-E (smluvní programy) 940,3 tis Kč
Dary ze zahraničí 130,4 tis Kč
Příjmy hudebního studia 32,4 tis Kč
Ostatní příjmy: dotace úřadu práce na Pavla Kohla, drobný prodej, 
nájem, přefakturace energií, úroky a pod. 129,4 tis Kč
Příjmy v roce 2015 celkem: 4.817,5 tis Kč

Pozn:
Jednotlivé položky jsou zaokrouhlovány a součet může být v jednotkách odlišný.
Graf na internetu na konci roku 2014 zahrnoval již i výdaj za zkolabovaný server. Faktura
ale přišla a byla uhrazena až v prvních dnech roku 2015, proto je zahrnuta ve výdajích
až v roce 2015, ale výdaje grafu jsou o tuto částku nižší.

Čest, sláva i chvála patří našemu Bohu. Ale stejně jako nám se (občas) dostává slov po-
vzbuzení a díků za vysílání (a nás to moc těší), tak i vám, našim dárcům, podporovate-
lům, přátelům, hostům, externím spolupracovníkům, dobrovolníkům, modlitebníkům
patří náš dík. Díky vám jsou naše náklady minimalizované a dary v potřebné výši. Díky,
že berete i na sebe podíl na vysílání Trans World Radia a jste jeho součástí. Tak kéž i
v dalším roce je vysílání TWR-CZ Pánu Bohu ke cti a lidem k užitku.

Jitka Vyležíková

Současný havarijní stav fasády naší budovy chceme začít napravovat v letošním roce. 
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Od ledna tohoto roku slýcháte v programu Zrcadlo nový seriál rozhovorů Dave
Fishera s jedním z jeho studentů o vědeckých úkazech a také o vědcích, kteří
dokazují, že věda a víra vůbec nejdou proti sobě. Někteří si také píšete 
o scénáře a zvukové záznamy, a tak vám v tomto čísle Antény nabízíme trochu
netypicky text jedné relace ve scénářové podobě. Snad pro vás bude obsah 
i forma zajímavým zpestřením.

Název: Genialita Isaaca Newtona  
Autor: D. Fischer, 1650 slov
Překlad: Kristýna Adámková  

PROFESOR: Co se ti vybaví, když řeknu sir Isaac Newton /ajzak ňůtn/?

STUDENT: Vybaví se mi geniální vědec, který však o sobě skromně prohlásil:
„Dohlédl-li jsem dále než ostatní, pak pouze proto, že stojím na
ramenou velikánů.“

PROFESOR: Vidím, že máš přehled. Skutečně byl jedním z největších vědců
všech dob. Pojďme si o něm povědět víc!

Znělka

STUDENT: Albert Einstein nazval sira Isaaca Newtona jedním z největších
vědců všech dob. Profesor Isaac Asimov /ajzak asimov/ o New-
tonovi prohlásil, že byl mnohými považován za nejinteligent-
nějšího člověka, který kdy žil.

Pravda 
pod
mikroskopem
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PROFESOR: Newtonův věhlas je však velmi překvapivý, vezmeme-li v úvahu, 
v jaké rodině vyrůstal. Narodil se totiž na venkově rodičům, kteří
za jediné užitečné znalosti považovali ty, které se týkaly zeměděl-
ství. Na vzdělání nebyl v jejich rodině kladen žádný důraz. Je
pravděpodobné, že většina jeho předků se nedokázala ani podep-
sat.
Newton údajně zahájil školní docházku až ve svých 12 letech, 
a přesto už v 19 byl připraven nastoupit na proslulou univerzitu
v Cambridgi /kejmbridži/!

STUDENT: Jedna z prvních věcí, které se naučíme v hodinách fyziky, jsou tři
pohybové zákony, jejichž autorem je právě Newton. Stal se také
průkopníkem na poli matematiky, když svými výpočty položil zák-
lady diferenciálních rovnic.
Učinil také mnoho optických pokusů; nejznámější je ten, ve
kterém používal hranol. Díky němu zjistil, že sluneční světlo se ve
skutečnosti skládá z celé škály barevných světel spojených dohro-
mady. 

PROFESOR: O jeho optických pokusech se vypráví zajímavý příběh. Když
poprvé provedl pokus s hranolem a viděl z něj na druhé straně
zářit množství barev, napadlo ho, že barvy možná vznikají přímo
v hranolu. Aby si svou domněnku ověřil, použil druhý hranol.

STUDENT: Budu hádat. První hranol udělal z paprsku světla barevnou duhu,
a proto použil druhý hranol, který z duhy udělal opět jeden
světelný paprsek.

PROFESOR: Hádáš správně. To je jeden z mnoha příkladů Newtonova
kreativního myšlení.

STUDENT: Také nechybělo mnoho a Newtonovi by se podařila formulovat
atomová teorie. Psal o něčem, čemu sám říkal „částečky těles“ 
a poznamenal si také, že by to mohla být elektrická síla, která je
drží pohromadě. 

PROFESOR: Krátce po druhé světové válce se uskutečnila konference na
počest 300. /třístého/ výročí Newtonova narození, na které ruský
akademik Sergej Vavilov přednesl projev nazvaný „Newton a ato-
mová teorie“. V tomto projevu se odkazoval na Newtonův kon-
cept elektrických nábojů uvnitř atomu. Vavrilov také o Newtonovi
prohlásil: „Pokud jde o předvídání hlavních rysů přírodních jevů,
měl mimořádnou intuici.“ 

ANTENA_DUBEN 2016_UPRAVA_kor:Layout 1  12.4.2016  14:56  Page 23



24

STUDENT: Newton ale neznal slova „elektron,“ „proton“ a „neutron“, aby
svou teorii mohl dovést do konce. 

PROFESOR: To sice ne, ale Vavilov uvedl, že Newtonovy poznatky „by mohly
být bez výhrady použity jako shrnutí jakékoli současné práce na
toto téma“. 

STUDENT: Několikrát jsem slyšel, že Newton objevil gravitační zákon poté,
co viděl jablko spadnout ze stromu. Je to pravda?

PROFESOR: Ano. Profesor Isaac Asimov pro to našel podklady přímo v New-
tonových zápisech. Asimov říká: „Newton pozoroval jablko, jak
padá ze stromu, a napadlo ho, že síla, která nutí jablko padat k
zemi, a síla, která drží Měsíc na oběžné dráze, by mohly být to-
tožné. … V té době se totiž běžně věřilo Aristotelově teorii,
podle níž vesmírná tělesa podléhala jinému přírodnímu zákonu
než tělesa nacházející se na planetě Zemi. Byl to tedy odvážný
krok, poslechnout vlastní intuici a přijít s výrokem, že na Měsíc i
na jablko působí jen jedna síla.“

STUDENT: To nám ale ukazuje, že Newton nestál pouze na ramenou ve-
likánů. Neučil se slepě věci, které před ním objevili jiní. Zdá se, že
dobře věděl, kdy je potřeba opustit zastaralou myšlenku, ač byl
jejím autorem takový velikán jako Aristoteles, a učit se přímo
vlastním pozorováním přírody. 

PROFESOR: Ano. Je pravda, že Newton strávil mnoho času pozorováním
přírody, ale přesto si našel čas a věnoval se mnoha dalším věcem
kromě vědy. Například strávil několik let vedením britské
královské mincovny, jejíž fungování v mnohém zefektivnil a stal se
tak „postrachem všech padělatelů“.

STUDENT: Někteří životopisci se také zmiňují o tom, jak důležitá byla pro
Isaaca Newtona Bible. Profesor Edward Andrade /endrjů an-
dradý/ uvádí, že Newton po své smrti zanechal knihovnu ob-
sahující biblické komentáře, spisy církevních otců a množství
dalších knih pojednávajících o Kristu. 

PROFESOR: Máš naprostou pravdu. Newton vlastnil mnoho různých výtisků
Bible. Do některých z nich si na okraje stránek psal poznámky.
Celkem si zapsal půl druhého milionu slov o Bibli a o tom, jak jí
porozumět. 
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STUDENT: (PŘEKVAPENĚ) Sir Isaac Newton napsal jeden a půl milionu slov
o tom, jak vykládat Bibli?

PROFESOR: Ano. Dokonce i ve svých vědeckých pojednáních se Newton
často odkazoval na Boha. Například ve své knize o optice si klade
následující otázku: „Mohlo snad být oko sestaveno bez znalosti
optiky? Nebo ucho bez pochopení zvuku? … Jak to, že těla zvířat
jsou tak skvěle navržena? Vždyť každá jejich část má svůj jasně
daný účel. … Copak není nad slunce jasnější, že musí existovat
Bytost… živá a inteligentní…?“

STUDENT: Sir Isaac Newton tedy věřil, že zkoumat svět znamená dozvídat se
více o Bohu, který svět stvořil. 

PROFESOR: To zcela určitě. Pravda je taková, že pro něj, stejně jako pro
mnoho dalších průkopníků vědy, byla Bible motivací pro celý
vědecký výzkum.

STUDENT: (PŘEKVAPENĚ) Jak je to možné?

PROFESOR: První věta v Bibli říká: „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi“, tím
je myšlen vesmír a všechno, co je v něm. To si Newton přečetl
společně s dalšími biblickými výroky o tom, že Bůh je moudrý a
vševědoucí. A došel k závěru, že nade vše moudrý Bůh by určitě
sestavil přírodu logickým a systematickým způsobem. 

STUDENT: Protože věřil, že je to pravda, hledal v přírodě řád a přesně dané
zákony.

PROFESOR: Ano, zdá se, že hlavně díky tomu objevil pohybové zákony, které
dnes nesou jeho jméno.

STUDENT: Newton o sobě prohlásil, že dohlédl dále než ostatní vědci, pro-
tože stál na ramenou velikánů. Víra v moudrého Stvořitele je však
jistě dalším důvodem, proč v přírodě nacházel zákony, které před
ním nikdo neviděl. Což jej posunovalo dále než ostatní, k dalším
a dalším objevům.

PROFESOR: To je zajímavý postřeh.
Příkladem Boží moudrosti byl pro Newtona i další vzorec, který
objevil. Vzorec gravitační přitažlivosti mezi planetami.
Podle něho existují dva faktory, které určují, jak moc se vesmírná
tělesa budou přitahovat: jsou to velikost a vzdálenost. Čím větší
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těleso, tím větší gravitační silou působí na ostatní tělesa, která
má kolem sebe. Tato síla se však zmenšuje tím více, čím větší je
vzdálenost mezi danými tělesy.

STUDENT: Mají-li tedy planety obíhat kolem Slunce po stabilních oběžných
drahách, musí se jejich oběžné dráhy nacházet v přesných
vzdálenostech. Vzdálenost, na které se oběžná dráha dané 
planety ustálí, je určena velikostí Slunce a velikostí dané planety.

PROFESOR: Newton také ve své knize Matematické principy přírodní filosofie,
která je mnoha vědci považována za nejdůležitější spis v historii
vědy, podává teologické vysvětlení toho, jak vesmírná tělesa
dosáhla svých stabilních oběžných drah. 

STUDENT: Teologický pohled na astronomii?

PROFESOR: To posuď sám z Newtonových slov:
„Tak nádherná soustava Slunce, planet a měsíců mohla vzejít
pouze z úradku a zásahu mocného, inteligentního Tvůrce, …
který všechna tělesa rozmístil v obrovských vzdálenostech tak,
aby hvězdy i planety nepadly vlivem gravitace jedna na druhou.“ 

STUDENT: Jinými slovy, Isaac Newton věřil, že Bůh vyrovnal gravitační hmotu
každého vesmírného tělesa tím, že jej umístil dostatečně daleko
jedno od druhého, aby je jejich společná gravitace nepřitáhla 
k sobě a nezničila.

PROFESOR: Ano. Isaac Newton také věřil, že tento Bůh stvořil nejenom ves-
mír, ale i člověka. Ve spisu nazvaném Stručné pojednání o povaze
pravého náboženství se ptá: „Mohla by snad náhoda vědět, co je
to světlo a jak se láme? A mohla by snad náhoda stvořit oči všech
tvorů tak, aby světlo dokázali využívat?“

STUDENT: Na co se tím snažil poukázat? Ptá se, zda čočka, která soustřeďuje
světlo naprosto přesně na sítnici, vznikla pouhou náhodou, nebo
ji stvořil moudrý Bůh? 

PROFESOR: Přesně na to se snažil najít odpověď. A dále napsal: „Tyto a další
důkazy dosvědčují lidstvu, že existuje Stvořitel všech věcí, který
také všem věcem vládne, a proto je třeba mít před ním bázeň.“ 

STUDENT: To je ale nový úhel pohledu. Newton tedy věřil, že Bůh je nejen
moudrý a mocný, ale také, že před Ním musíme mít bázeň. Co
tím myslel? 
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PROFESOR: Většina biblických učitelů definuje „bázeň“ jako „láskyplnou úctu,
která se projevuje podřízením se Boží vládě a poslušností Božích
přikázání“.

STUDENT: Bázeň tedy znamená mít k Bohu úctu?

PROFESOR: Ano. A druhá část definice říká, že tato úcta se projevuje
podřízením se Boží vládě a poslušností v oblasti Božích přikázání. 

STUDENT: „Bázeň před Hospodinem“ je tedy ve skutečnosti poslušnost?

PROFESOR: Ano, zvlášť poslušností vůči přikázáním, které Bůh explicitně za-
psal do svého slova – do Bible.

STUDENT: Takže prvním krokem k poslušnosti Bohu by mělo být čtení Bible
– abychom zjistili, co od nás Bůh očekává. 

PROFESOR: Správně. A doporučuji začít nějakou částí Bible, která mluví 
o „bázni před Hospodinem“. 
Kniha Přísloví říká v 1. kapitole, v 7. verši: „Počátek poznání je
bázeň před Hospodinem“ (1:7a). A dále: „Začátek moudrosti je
bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost“ (9:10).

STUDENT: Sir Isaac Newton věřil, že Bible je kniha, které stojí za to věnovat
mnoho času. 

PROFESOR: Ano. Rádi bychom povzbudili také naše posluchače, aby si tento
týden přečetli v Bibli prvních devět kapitol knihy Přísloví. Tyto
kapitoly se nám mohou stát základem moudrosti na zbytek života.

Znělka
© Copyright 1993 a 2015 Trans World Radio. Všechna práva vyhrazena.

Ve spolupráci s Evangelikálním
teologickým seminářem v Praze
jsme zprovoznili nové nahrávací
studio v Praze. Jsme vděční za
zázemí, které jsme získali v hlavním
městě. 
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Zpytuj sám sebe ve třech věcech:             
jak je to s dobrem,.....1.díl tajenky                        
se zlem,......................2.díl tajenky
a s časem,...................3.díl tajenky                        

Italské přísloví Autor: Petr Stoy
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TWR je mezinárodní křesťanská rozhlasová misie. Přináší evangelium, což je
dobrá zpráva o věčném životě s Bohem a současně zpráva o věčném po-
smrtném trápení v případě odmítnutí evangelia.
V evangeliu je zjevena možnost osobního vztahu s Bohem a odpuštění hříchů
skrze Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.
Pro naplnění tohoto záměru byla samotným Pánem Ježíšem vybrána církev, jejíž
hlavou je On sám a kterou tvoří jednotlivci, kteří se stali křesťany přijetím mi-
losti a odpuštění hříchů vírou v Pána Ježíše Krista.
Trans World Radio je nástrojem církve Kristovy a česká redakce TWR je sou-
částí stejnojmenné 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 satelitu, internetu a kabe-
lových 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.

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

Trans World Radio, TWR-CZ, se sídlem v Brně
IČO: 15526372
Registrované jako spolek u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 314

Název společnosti: Trans World Radio
Název stanice: Rádio 7
Založeno v ČR: 1990
Vysílání v českém jazyce: od roku 1970
Kompletní informace: www.twr.cz
Financování: dobrovolné dary

(hospodaření zveřejňováno v dubnu každého roku)

Trans 
World 

Radio 
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Milí přátelé v TWR, jsem vaší dlouholetou
posluchačkou, s vděčností Pánu a taky vám
mám možnost být skrze internet ve spojení va-
šich velmi užitečných pořadů. Chci se s vámi
sdělit s mým radostným překvapením, když
jsem poprvé slyšela hlas Michala Kroupy a Jana
Vytřísala, studentů z Biblické školy v Brně, kde
jsem s nimi byla po internetu. Přeji jim i vám
všem, abyste byli požehnaní. Je to mojí touhou
i modlitbou. Vaše sestra Jarka

(reakce na pořad NSFP) Dobré ráno, ne-
dávno jsem se tímto tématem zabývala, přivedl
mě k tomu jeden mladý muž, o kterého se sta-
ráme. Celé dětství vyrůstal v dětském domově
a stále byl sám. V dospělosti byl v domově dů-
chodců, protože ho neměli kam dát. Poté se
dostal do různých těžkostí, i majetkových, sbor
se mu snažil pomoct, protože uvěřil Bohu.
Avšak poté se dostal ke svému nevlastnímu bra-
tru, a ten ho velmi zneužil. Měl veliké dluhy a na-
jednou se vrací k nám jako marnotratný syn.
Znovu to vše chtělo naši pomoc a nyní je v chrá-
něném bydlení blízko nás a stále na něho do-
hlížíme, stal se naším synem. Jeho sousedka se
ho ptá: „Kam zase jedete?“ Jezdí na velké tří-
kolce. A on odpovídá, že k nám. A ona dodává:
„K těm svatým!“ Myslím, že i ona vnímá, že on
má něco, co ona nemá. Já se tomu musím smát,
protože se tak vůbec necítím, prostě jenom
sloužíme. Ale tato paní je komunistkou a není jí
milé, že k nám jezdí. Ale myslím, že jí Bůh dal
do úst to pravé slovo, protože máme být svatí,
jiní a oddělení. Moc mě to baví sloužit a „být
svatá“ ☺. Je úžasné, že nám Pán dává sílu ke
své službě. Moc děkuji za slovo a přeji si, aby
se naše služba ještě více rozšiřovala mezi lidmi, 
a Jeho lid byl viditelný a svatý. Dana

Ste výborní, rada vás počúvam a mám „di-
lemu“, koľ ko slovenskú a koľ ko si vydeliť času
na relácie českej stanice. Želám nám spoločne
viac poslucháčov. Nech sa darí. E.

Milí pracovníci TWR, srdečně vás všechny
zdravím a děkuji našemu Pánu, že ještě dnes
jsou křesťané, kteří nezištně pracují na poli
zvěstování radostné zprávy pro celý svět. Ra-
dost z narození Spasitele je pro všechny a vy
„TWRÁCI“ ji šíříte všemu lidu. Ještě jednou
děkuji všem za váš čas i námahu, která není zby-
tečná a nebude určitě bez užitku. Rok 2016
před námi leží jako v mlze a nevíme, jakou ces-
tou nás Bůh povede. Očekávání, která často
klademe do každého roku ležícího před námi,
jsou mnohdy velmi rozdílná. Máme mnohá
předsevzetí, plány, vytkli jsme si cíle, které
chceme s velikou vervou uskutečnit. Snad se dí-
váme do budoucnosti i s obavami a starostmi či
úzkostí. Nezapomínejme na to nejdůležitější, že
i do nového roku 2016 s námi vchází náš Pán,
který na nás nezapomněl ani v roce letošním.
On chce být s každým z nás osobně, ale také
společně v rodinách i sborech.

Kéž vstupujeme do roku 2016 s radostným
očekáváním, protože Bůh s námi zamýšlí jenom
dobré. Náš Pán chce být s námi ve všech situa-
cích, ať už jsou radostné či prožíváme starosti,
případně smutek. Pro povzbuzení jsem pro vás
upravil verše z Dt 31,7-8: „Buďte silní a sta-
teční… Sám Hospodin půjde před vámi, on sám
bude s vámi. On vás neopustí ani nenechá, 
nebojte se a nestrachujte.“ Jarek

Dobrý a radostný den v Kristu Ježíši. Děkuji 
a jsem moc vděčná za vaše vysílání. Pomáháte
nám (je nás víc) různými pořady v různých život-
ních situacích a ☺ v pravý čas. Přeposíláme si
je, jak vnímáme, že nám pomůžou, povzbudí,
potěší nebo vedou k chválám. Děláte užitečnou
práci na Božím díle. DĚKUJEME. Marie

Dobrý deň. Srdečne vás pozdravuje zo Sloven-
ska. Ďakujem za vaše povzbudivé vysielania.
Prajem vám, nech máte múdrosť od Ducha svä-
tého ďalej budovať Božie dielo ako jeden tým aj
v novom roku 2016. Mnoho Božieho požehna-
nia, zdravia, lásky, pokoja, radosti vám aj vašim
rodinám, ktorým patrí osobitná vďaka, že vás
vedia podporovať vo vašej vzácnej práci. Toto
všetko prajem určite aj v mene všetkých vašich
vďačných poslucháčov. S láskou a vďakou, Mi-
lena.

Vaše 
dopisy
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Milí bratři a sestry v Kristu, děkujeme vám
za vaši celoroční záslužnou práci, která je pro
nás posilou a povzbuzením. Přejeme vám všem
do nadcházejícího roku 2016 hojnost Božího
požehnání, moudrosti a zdraví, a to i vašim ro-
dinám a těšíme se na vysílání i v novém roce.
Vaše posluchačky Jitka a Růžena

Dobrý den, moc děkuji za aktuální a velmi
povzbudivý pořad s paní Zuzanou Kasalovou.
Dík za její úhel pohledu a nasměrování. Pokud
ji pozvete častěji, i já to uvítám. Požehnaný
nový rok všem. Marie

Milí redaktoři pořadu Kormidlo, při vší úctě 
k vaší práci musím napsat, že první lednové Kor-
midlo nás opravdu zklamalo. Chápu, že i roz-
hlasoví pracovníci si mohou udělat přes svátky
dovolenou. To by snad vysvětlilo vyplnění vysí-
lacího času již hotovým jiným materiálem
(Broučci, Hvězda), ale nechat hrát snad 20
minut klauníkovské playbacky k jejich muzikálu
jsem vnímala skoro jako výsměch posluchači. Je
to škoda – doposud, když se nám výjimečně
poštěstilo poslech Kormidla o nedělním odpo-
ledni stihnout, byli jsme celá rodina nadšeni.
Přeji vám dobrý rok 2016 a spoustu nápadů 
a stále více Bohem oslovovaných a
proměňovaných dětských posluchačů. Kateřina
(Kormidlo bylo to úplně první odvysílané, za
chybu s řazením hudby jsme se omluvili – bylo
za co. A pozvali jsme k poslechu nové, meteo-
rologické série. Na ni přišla jednoduchá reakce:
Děkuji za odpověď i za info o novém Kormidlu
– dnes jsme si dali záležet, abychom to na půl
jednou stíhali a tak vám všem z redakce chci
poděkovat za krásný pořad pro děti. S přáním
všeho dobrého, Kateřina.

Dobrý večer, Novoroční slovo o strachu i ra-
dosti jsem nenašla (na webu) v programu na
tento víkend ani na žádný jiný den v tomto
týdnu. Na stránkách je už i archiv do 3. 1., ale
tam to rovněž není. Byla bych vám velice
vděčna a moc vás prosím, aby jste „zařídili“ ,
aby tento pořad dali do archivu. Myslím, že roz-
hodně nejsem sama, kdo by si to rád poslechl.
Možná by také nebylo od věci nechat na inter-
netu program odvysílaný i cca tři dny dozadu
(třeba červenou barvou) – hodilo by se to v
případě, že se někomu program líbil a chce si
ho právě vyhledat v archivu, ví, kdy ho poslou-

chal, ale neví, jak se jmenoval (např. jako teď já
– možná nás je víc...). Jinak srdečně zdravíme
(my, tj. můj manžel, dcera, já, i moje maminka,
která žije na Slovensku) celou redakci. Jsme ve-
lice vděčni, že R7 existuje a vysílá tak kvalitní
pořady, které jsou pro nás velkým povzbuzením
ve víře. Ze srdce vám přejeme hodně zdraví a
Boží blízkost a požehnání na každý den, aby-
chom tak jako doteď i nadále mohli my, vaši po-
sluchači, být požehnáni skrze vaši službu. Jsme
za vás a za vaši práci velice vděčni! A ještě spe-
ciální poděkování za pořad o br. Petru Zemanovi,
kterého jsme já i moje maminka osobně znaly 
a vzpomínáme na něho jako na pilíř ve víře 
a laskavého člověka. Srdečně zdraví Lívia

Vážení a milí přátelé, bratři a sestry v TWR,
se zpožděním, ale přesto velmi srdečně, děkuji
za zaslaný prezent – CD se svědectvími věřících.
A uvědomil jsem si, že vám dlužím poděkování
i za dárky z předchozích let. Třeba z Piškotků se
radovala velmi moje vnoučata; já i naši klienti
ve vězení (jsem členem Vězeňské duchovenské
péče) máme velké požehnání z vašeho už před
léty vydaného alba Vaš tuke 2. Přeji vám v roz-
jíždějícím se novém roce hodně síly, moudrosti,
kreativity a požehnání od našeho Pána a také
dobré zdraví. Vděčně, váš Jan.

Vážení přátelé, děkuji za potvrzení o bez-
úplatném plnění a zároveň bych také chtěla vy-
jádřit své poděkování za vaše programy v Radiu
Proglas, které patří k mým nejoblíbenějším. Jste
skvělí!!! Rádi vás společně i nadále budeme fi-
nančně podporovat. Srdečně, Ludmila.

Dobrý den, před časem jsem vám oznamo-
vala, že zemřela moje maminka, která pravi-
delně přispívala na provoz vaší činnosti. Ráda
bych tuto aktivitu po ní převzala a k tomu
potřebuji náležité údaje. Děkuje a na vaši od-
pověď se těší Marta. 

Dobrý den, děkuji Vám za pořad Roz-
marýna ze 14. 1. Byl o šikaně. Chtěla bych vás
poprosit o kontakt na hosta, na kterého bych se
ráda obrátila. Naše dcera má teď ve škole určité
problémy a hledáme nejlepší řešení, jak je řešit.
Děkuji vám za vaše požehnané pořady 
a přeji hodně sil a radosti do nového roku! 
S pozdravem Eva.
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Dobrý deň, už niekoľ ko dní vás počúvam
v práci a počúvanie mi prináša veľa požehnania.
Vidím, ako môj život s Bohom je plný života
a Jeho. Aj keď sa dnes opäť cítim premožená
hriechom, viem, že u Neho ich máme všetky
odpustené. Prajem vám veľa požehnania
v službe a vedomie, že Boh nás miloval prvý
a neprestane nás nikdy milovať. S pozdravom,
Monika.

Milí v redakci, děkuji za pořad Písničky z ar-
chivu, kde jste hráli písničky z alba Kdo sedí na
židli od skupiny K nebi. Koupila jsem si kazetu
někdy před 15 lety, byla jsem příjemně překva-
pena texty i melodiemi – a pak jsem kazetu půj-
čila. Takže už si je neposlechnu. Váš pořad mi
připomněl, jak jsem se zamýšlela nad texty 
a užívala si melodie. Ještě jednou děkuje Marie.

Dobrý den, ráda bych podporovala vaši
službu pravidelným měsíčním finančním darem,
teda pravda, půjde to z účtu manžela☺. Mohu
poprosit o přidělení variabilního symbolu pro
platbu? Ještě se chci zeptat, zda máte Piškotky
nebo nějaké podobné povídání pro děti v CD
formě nebo v MP3 podobě... k poslechu, které
by šlo třeba i darovat jako dárek? Měla bych
zájem i o více kusů. Moc děkuji. S přáním hodně
síly, radosti a inspirace a Bůh sám ať se mocně
oslaví i skrze vaši práci. Boží požehnání celé 
redakci přeje Adéla. 

Milí v redakci, jsem ráda, že se ve vysílání
objevily nové pořady. U pořadu Klika oceňuji
„domácí cvičení“ na příští týden. Líbí se mi i ar-
gumenty v pořadu Zrcadlo – Pravda pod mi-
kroskopem. Těším se na další díly pořadů Víra
nespoutaná. Příběh indických manželů, kteří
uvěřili při poslechu křesťanského vysílání a zůstá-
vají Ježíšovi učedníci i bez společenství s křes-
ťany je dokladem toho, že práce křesťanského
rádia není zbytečná. Děkuji i za aktuální a prav-
divé informace o křesťanech z Iráku. Těším se 
i na pořady Za obzor, kde vaši hosté cestují tak
trochu za mne. Boží požehnání vaší práci přeje
Marie.

Vážené Rádio 7, ďakujem vám za všetko, čo
robíte vo vašej redakcii, pravidelne s manželkou
počúvame všetky vaše relácie z archívu, man-
želka na Slovensku, ja toho času v Škótsku.
Jedna vec ma však zarazila, a to, prečo pani

Uhlíková, napriek tomu, že je Slovenka, hovo-
rila po česky. Mysleli ste si, že český poslucháči
nebudú pani Uhlikovej rozumieť? Myslím, si, že
naše jazyky sú na 99 % skoro rovnaké, až na roz-
diely v názvoch kvetín alebo zvierat. (Velbloud
a ťava žvýkají pampelišky a púpavy.) Alebo že
cieľová skupina poslucháčov sú žiaci českých zá-
kladných škôl, títo slovensky naozaj čiastočne
nerozumejú. Pracoval som v Plzni asi 5 rokov, 
a všetci mi rozumeli, to je divné. Ináč je to
hrozné, aspoň pre mňa, počúvať ten slovenský
prízvuk. O čo radšej by som ju počul hovoriť slo-
vensky. Ďalšia vec, prečo Pavel (Vopalecký –
pozn. redakce) hovorí tak pomaly? Teším sa,
keď budem dôchodca v starobinci, tento po-
malý hlas ma bude uspávať. Ďalšia vec, už
dávno som nepočul Otakara Vožeha, ešte u vás
pracuje? Ďakujem za odpovede, Jozef.

(reakce na pořad NSFP) Děkujeme, Lucie,
za tvého hosta. Díky za tohle silné svědectví 
o Boží péči. Znovu si můžeme uvědomit, jak
jsou důležité vztahy mezi lidmi, manželi. Ať vás,
sestro, Bůh posiluje.

(reakce na pořad NSFP) Dobrý den, jsem
moc ráda, že mohu slyšet Váš příběh, děkuji za
Vaši odvahu o všech těch těžkých věcech mlu-
vit. Věřím, že ne náhodou zrovna dnes poslou-
chám. V dětství jsem zažila autonehodu, kdy
jsme se s rodiči vraceli z dovolené v Chorvat-
sku, a v horách nás srazila rychle jedoucí sa-
nitka. Zažila jsem ten pocit, že se vám z minuty
na minutu změní život. Auto bylo v takovém
stavu, že byl zázrak, že jsme přežili, byť třeba 
s těžkým zraněním. Zranění tělesná ovšem ne-
bolí tolik jako zranění duše, která zažila těžký
otřes, týkající se základní jistoty o životě. Jsou
období, kdy bolest necítím a období, kdy cítím
velkou vnitřní bolest a nedůvěru vůči životu na
zemi. Jak se vyrovnáváte s vnitřní bolestí? A s tím
šokem, že se život změnil z minuty na minutu 
a že vlastně nikdy není jisté, co bude zítra? 
Děkuji za odpověď. Renáta

(reakce na pořad NSFP) Vážení, strhující
dnešní vysílání, tak odvážně otevřené, tak pod-
statně přiznávající vydanost Bohu, a v nejtěžších
krizích naše pochybnosti, hledání, nové návraty.
Díky! Úžasná síla a úžasná paní B. Schází mi
slova. Požehnání vám, požehnání pro ni. Ma-
rianna
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Dobrý den. Je to paráda! Opět v sobotu
velmi podnětný pořad o rodinné tragédii a o tom,
jak ji dokáže věřící člověk za pomoci přátel z cír-
kve zpracovat. Ještě před tou sobotou jsem se
vrátila ke svému dávnému odhodlání učit se
aspoň některé verše z NZ zpaměti a ta paní mi
to jen potvrdila. Ať vás i nadále Bůh provází
svým požehnáním, které je právě na tomto po-
řadu tak patrné. Eva

Dobré ráno všem v Rádiu 7, chtěl bych vám
touto cestou poděkovat za zpříjemněné chvíle
v práci, jsem grafik a velmi mě těší poslouchat
vaše vysílání, hlavně to české ☺. Jsem prakti-
kující katolík a je úžasné, že se naše cesta
k Pánu Ježíši tak sbližuje. Když poslouchám du-
chovní zamyšlení, je to velmi obohacující. Pán
vám v této bohulibé práci žehnej. Víťa

Milí pracovníci TWR-CZ, prajem vám Boží
pokoj a Jeho milosť. Chcem vám veľmi poďa-
kovať za vaše darčeky – nahrávky „z příležitosti
25. výročí TWR-CZ“ a „Stopy, svědectví o Bo-
žím jednání“. Ospravedlňte, prosím, že moja
vďaka je tak opozdená. Som za vás a vašu
službu v Rádiu 7 veľmi vďačná Pánu Bohu. Pre-
žívam a za 20 rokov som prežila veľa Božieho
požehnania z vášho vysielania. Modlím sa za
vás. Za socializmu sme vás počúvali zo starého
ruského rádia, ktorého vysielanie nebolo skoro
vôbec rušené. Prajem vám, aby vás Pán Boh
naďalej vo vašej práci viedol, požehnával, dával
múdrosť a zmocňoval svojím duchom. Vaša
vďačná dlhoročná poslucháčka Tatiana.

Srdečně Vás všechny v Rádiu 7 zdravím. Dě-
kuji našemu Pánu za vás, za slovo skrze vás
zvěstované, za bohatství pokladu, ze kterého
můžeme brát. Nemůžu jinak než děkovat, chvá-
lit a velebit za čerpání z té nevyčerpatelné stud-
nice vody živé. Vaše vysílání mne obohacuje 
a slouží k duchovnímu růstu. Mám k vám velkou
prosbu, naše skupinka by chtěla studovat pro-
roka Izajáše, a tak bych prosila, jestli by to bylo
možné, o zaslání nahrávky MP3 relace Světem
Bible. Jsem moc vděčná za vaše vysílání, přeji
moudrost, vedení mocí svatého Ducha, Boží
požehnání do všech dalších vysílání. Ať Pán
Ježíš žehná i vašim rodinám. S pozdravem,
Anna. 

(reakce na pořad NSFP, kráceno) Dobrý
den, velmi vám děkuji za dnešní téma. V cír-
kvích totiž zaznívá, že všichni lidé jsou Boží děti
(říká to i papež!), ale v Bibli je to uvedeno jinak.
V Janově evangeliu je hovořeno i o dětech ďá-
blových... Promiňte, budu trochu osobní: Před
mnoha lety jsem zoufale hledala Boha zrovna 
v Olomouci, ale tehdy byly církve schované –
částečné řešení bylo tehdy v józe. Ovšem po
obrácení jsem se jógy zřekla. Po letech bloudění
jsem totiž zkusila promluvit k Ježíši (byla jsem 
k tomu nabádána v jedné knize) a On mi odpo-
věděl tak, že okolí, rodina museli uznat, že to,
co následovalo, není přirozené. A dodnes se to
u nás děje. Myslím, že nemusí jít vždy hned na
začátku o vyznání hříchů – i když časem i to
musí přijít a přijde… V mém případě to nebylo
jako u vašeho hosta v 7 letech, ale až ve 43 a to
už pod Ježíšovým vlivem. Já jsem si hříchy ob-
hajovala jako oběť hříchů mých bližních. Jde 
o to zakusit, že Bůh je dobrý, chce s námi ko-
munikovat. A nechat Ho žít v nás. Neboť je to
On, který v nás působí, že chceme i činíme, co
se Mu líbí. Trochu mně vadí, ale už jsem si
zvykla, když se říká, že Bůh je všude s námi – On
má být všude v nás. Jak řekl váš host – máme
vše dát Bohu a to se často neděje. Nechci kriti-
zovat, soudit, ale posuzovat máme – jako Beroj-
ští. Ještě jednou vám děkuji za dnešní pořad,
přeji vám Boží požehnání a ať vydržíte až do
konce. Srdečně zdraví vaše posluchačka, sestra
v Kristu a fanynka Ludmila. 

Dobrý den, reaguji na váš nový pořad Klika.
Chci vás pochválit a povzbudit. Moc se mi tento
pořad líbí a mluví to ke mně. Petr Húšť to umí 
a má velmi příjemný hlas. Díky moc, že vysí-
láte. Jiřina

(reakce na pořad Fortepiano) Vážená Lenko,
nebudu zde vykládat, že moc ráda poslouchám
Rádio 7, to je jasný! ☺ A především mám ráda
váš pořad Fortepiano, kde ráda poslouchám
rozhovory s hosty, různé životní příběhy, moc
zajímavé! Napadlo mne zeptat se, zda bylo by
možné pozvat k vám do studia Z. a V. G. z Kar-
viné. Kdysi dávno, před lety, jsem slyšela jejich
příběh o tom, jak je Pán našel a zachránil jejich
manželství a daroval nový život v Ježíši Kristu.
Domnívám se, že jejich svědectví může být za-
jímavé i pro ostatní posluchače. Jen tolik ode
mne. Děkuji vám za vaši práci, Bůh vám žehnej.
Posluchačka Dana
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Dobrý den, vážení dnes jsem vyslechl váš
nový pořad Zrcadlo o vědcích. Musím říct, že
minulý díl mě velice nadchl a upozornil jsem na
tento pořad několik známých. Dnešní díl však
mě trochu zklamal, protože byť byl věcně hod-
notný, tak se v něm několik pasáží doslovně
opakovalo, a to trochu znehodnotilo celkový
obsah nebo úroveň pořadu. Pokud to tak mělo
být, musím to přijmout i s těmito „podle mě
chybami při sestříhání“ a nebo to příště bude
„lepší“? Děkuji za vaše pořady. František

(reakce na pořad Kudy kam) Veľmi príjemná
a zaujmavá relácia. Počúvam vás v autobuse ces-
tou domov. Vaše rádio je skvelé a ďakujem vám
za neho. Igor

Dobrý den, vážení přátelé v Kristu Ježíši. Už
nějakou dobu vás poslouchám ve Švýcarsku 
a chci vám velmi srdečně poděkovat. Je to pro
mne duševní strava, kterou se nejraději každý
den obohacuji. Poslední čtení na pokračování
od Richarda Wurmbranda mě dojímalo až
k slzám. Ráda bych tu knížku měla v němčině.
Můžete mi prosím říci, jak se jmenuje v origi-
nále? Všechna tato čtení mě vždy velmi zaujala,
také Corrie ten Boom. Ráda bych také něco při-
spěla na vaše konto, jak to můžu udělat? Pří-
padně vám napíšu adresu své sestry v Praze,
kam byste mi mohli složenky poslat. Přeji vám
klidnou, usebranou dobu adventní a těším se
na vaši odpověď. Srdečně Anna.

Milí přátelé v TWR, vaše vysílání poslou-
chám už 15 let. Začalo to na mateřské dovolené
s dcerami, kdy jsem objevila vaše vysílání. Byla
jsem tak nadšená, že jsem si spoustu pořadů
nahrávala. Mám spoustu kazet a když si je
někdy pustím, zjišťuji, že nahrávky jsou tak
dobré, že je prostě nemohu vyhodit, i když na
ně moc času nezbývá, protože chrlíte další
skvělé pořady. Sobotní 90minutový pořad
NSFP byl pro mě tehdy úplná bomba. Rovněž
(mimo jiných výborných, což musím zdůraznit)
pořad Zadáno pro dámy. Když Marie Frydry-
chová ohlásila, že končí a bude změna, bylo mi
to moc líto. Pak přišla změna s Petrou Eliášo-
vou – pokud se nepletu – a opět měla co říct.
Její pořady jsem měla moc ráda a pořád ji ve
vysílání ráda slyším. Ani Tichou poštu Lídy Hoj-
kové si nenechám nikdy ujít. Jde na to zase
jinak a tne do živého. Její hrátky s jazykem mám
moc ráda a její tematické cykly miluji. Marie

Chtěla bych se s vámi podělit o jednu ra-
dostnou zprávu. Kdysi u vás v rádiu dělal se
mnou rozhovor Petr Raus. Ptal se mne mimo
jiné na moji víru a proč jsem šla do Armády
spásy. Aniž bych to tušila, mí bývalí kolegové 
z Opavy nějakým způsobem rozhovor objevili 
a nezávisle na sobě si pořad poslouchali. Mezi
nimi byla i jedna starší žena, která zrovna pro-
cházela těžkým obdobím. Dříve byla odhodla-
nou ateistkou, ale nyní mi po rozhovoru napsala
e-mail. Začala si klást otázky ohledně víry a asi
po roce mi kolega napsal, že se Eva, tak se ona
kolegyně jmenuje, nechala pokřtít v Jednotě
bratrské. Neskutečné se stalo skutečným. Píšu
to jen pro povzbuzení, že vaše práce má ovoce
a Pán si vás používá. Olga
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Puklé srdce
Jméno a hlas Renáty Žemličkové z našeho vysílání jistě znáte. Možná ale nevíte,
že Renáta je také výtvarnice, t. č. na mateřské „dovolené“. Nedávno přišla
s novým obrazem, kterým by ráda podpořila TWR. Nazvala ho Puklé srdce
a připsala k němu:

Jde o obraz, ve kterém se promítají Boží slova o lidském srdci. 
V Bibli několikrát čteme o tom, že Bůh zkoumá lidská srdce. O Ježíši je psáno,
že znal úmysly i srdce lidí. Dozvídáme se také, že lidé mají tvrdá srdce a že Bůh
hledá ty, kteří Ho hledají celým srdcem, že k Němu máme vztahovat nejen
dlaně, ale i srdce.

Ježíš byl např. v Markově evangeliu zarmoucen tvrdostí srdce: S hněvem se po
nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu muži: „Natáhni ruku.“
A když ji natáhl, byla znovu zdravá. (Mk 3,5)
Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru 
a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. (Mk 16,14)
Bible mluví jak o jednotlivcích, tak o „lidu“ v množném čísle:
Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen
aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych
je nemohl uzdravit. (Sk 28,27)
Ale Duch svatý nám zároveň dává naději, když čteme o lidech, kterým Pán ote-
vřel srdce:
Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s pur-
purem z města Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal. (Sk 16,14)
Pán hledá ty, kteří očišťují svá srdce: Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte
své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. (Jk 4,8) 
A v neposlední řade nám v Ezechielovi zaslibuje: Dám vám nové srdce a do
nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám
srdce z masa. (Ez 36,26)
Máme volbu – proměnit, očistit – nebo zatvrdit...
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Obraz je výpovědí všech zmíněných veršů o tom, kdy srdce kamenné puká,
v popředí jsou skály, útesy, možná, že srdce samo se proměnilo v tvrdou skálu
a puklo při nárazu o výčnělek, hrot v dáli. Možná je skalní útes život, jednotlivé
výčnělky jsou různé události v životě. Hrot směřuje k srdci, které se vznáší nad
horizontem. Vidíme z něj jen řez, vidíme otevřené rány puklého srdce, které
krvácí… bolest. Staré kamenné srdce puklo, rodí se nové, měkké, citlivé, vní-
mavé, nesobecké, plné lásky a touhy po Otci, svém Stvořiteli.
I vy teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat ra-
dostí a tu radost vám nikdo nevezme. (J 16,22)

Obraz je připomínkou Božích zaslíbení. Nabízím ho církvi pro „výzdobu“ např.
modliteben, místností pro setkávání těch, kteří chtějí Pána hledat celým svým
srdcem.
Zakoupením obrazu podpoříte vysílání TWR a šíření Božího slova.
Cena obrazu je 11.800,- Kč a celá částka bude připsána na účet Trans World
Radia. Při vážném zájmu a menších finančních možnostech je cena k diskuzi.

Renáta Žemličková
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