
„Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou. Slyš moji 
modlitbu, Bože, naslouchej slovům  mých úst.“  
                                                                                                                                       Žalm 54, 3-4 
 
Milí přátelé, 
na počátku adventní doby vám posíláme další modlitební dopis. 
Přípravy vánočního vysílání vrcholí, vypadá to, že s velkou Boží pomocí všechno zvládáme 
v dobrém čase. S mottem letošních Vánoc „Odvaha k životu“ uslyšíte ve vysílání mimo jiné 
rozhovory s lidmi, kteří se poprali se životními okolnostmi, ve kterých se ocitli, záznamy 
bohoslužeb, představení inspirativních biblických postav, množství hudebních pořadů, a 
nebude chybět ani sonda do samotného týmu TWR – poslechněte si v silvestrovském večeru. 
To všechno proložené krásnou hudbou a průvodním slovem moderátorů… však uslyšíte 
sami.  
Jsme vděčni Pánu Bohu za požehnání a vedení při přípravách vánočního vysílání. 
V tomto období prožíváme větší neklid, ale Pán Bůh stojí při nás a všechno přikrývá 
svou záštitou a pokojem. Modlete se spolu s námi za  správné využití sváteční 
atmosféry kolem Vánoc, kdy jsou lidé více otevřeni k naslouchání evangeliu.  
 
Máme velkou radost, že jsme rozeslali k posluchačům a podporovatelům podzimní vydání 
Antény. Odezvou bývají finanční dary, za které jsme velmi vděční, protože s přibývajícím 
datem opět zkoumáme, jaká bude naše finanční situace s blížícím se koncem roku.  
Prosíme, přidejte se k našim modlitbám vděčnosti za dárce, kteří byli a ještě budou 
ochotni podílet se na společné misijní službě. „Bůh nám nedal ducha strachu, ale 
ducha síly, lásky a rozvahy.“  2 Tim 1,7 
 
V Anténě jsme mimo jiné avizovali ukončení programu Klika, které ohlásil Petr Húšť. Po 
zvážení se ovšem Petr rozhodl pokračovat – a tak se můžete na jeho hlas i příspěvky těšit i 
v příštím roce.  
Děkujte spolu s námi za armádu spolupracovníků (je jich více než šedesát) a 
vyprošujme jim radost a naději, nové nápady, vytrvalost i potřebnou zpětnou vazbu, 
která je jedním z hnacích motorů práce rádia.  
 
Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání jsme poslali žádost o udělení licence na DAB 
vysílání. Velkým milníkem na této cestě je zajištění financí pro vysílání v roce 2022 – 
podporu jsme získali z TWR-E i dalších zdrojů a zdá se, že tuto stranu vysílání se s Boží 
pomocí podaří zajistit. Teď čekáme, až se naše žádost stane bodem jednání RRTV, abychom 
mohli postoupit dále. Vytoužený start v lednu 2022 nestihneme, ale doufáme, že ke spuštění 
DAB vysílání dojde co nejdříve to bude možné. 
Modlete se prosím společně s námi za hladký průběh jednání Rady, udělení licence, 
vyprošujme společně požehnání dárcům, kteří projekt podpořili, a modleme se za 
nové posluchače, ke kterým se skrze DAB vysílání dostane zpráva evangelia.  
 

S rostoucími čísly nemocných covidem jsme opět 
opatrnější, co se týká zvaní hostů přímo do redakce, jsme 
opatrní i mezi sebou a děkujeme za ochranu před nákazou. 
Jednou z posledních návštěv, která se objevila v redakci 
naživo, byla Janka Kováčová z Vyškova, která mluvila o 
tom, jak dobré jídlo otevírá dveře na nečekaná místa – a 
požehnání jsme z toho měli i my. Smetanový dort 
s pečenými jablky, dýní, slaným karamelem a rozmarýnou 
nás velmi potěšil a povzbudil . 



Děkujte spolu s námi za hosty, ochotné se podělit o svůj příběh, dát nahlédnout na 
svůj život s Bohem, a modleme se za další ochotné hosty, křesťany ochotné mluvit a 
nemlčet.  

Za měsíc končí starý rok, kdy nám Pán Bůh vždycky pomáhal a posiloval nás. Byl nám 
pomocí každý den, kdy jsme procházeli nejen nemocemi, ale i různými jinými úskalími. 
Děkujeme vám, přátelé, za vaše věrné modlitby a finanční podporu. Máte nás na 
srdci, moc si toho vážíme… 
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