
„Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou 
svou silou.“                                                                                                                         5. Mojžíšova 6,5 
 
 
 

Milí přátelé, 

zdravíme vás v novém roce 2022 s přáním Božího pokoje a posíláme první modlitební 
dopis. Doufáme, že vás naše zprávy naplní vděčností a povedou k modlitbám za 

šíření dobré zprávy po rozhlasových vlnách. Děkujeme, že v ní stojíte spolu s námi.  

Radujeme se, že jsme do nového roku jsme 
vstupovali s naplněným rozpočtem, ve kterém se 
objevil i malý přebytek. Byli jsme vděční i za 

nabídku brněnských církví – finanční sbírka, která 
probíhala v rámci Aliančního týdne modliteb, 
putovala na podporu DAB vysílání Rádia 7.  
Jsme vděční za všechny podporovatele, 
pravidelné, drobné i jednorázové dárce, za 
každého, kdo vnímá službu rozhlasového 

hlásání evangelia jako potřebnou a hodnou podpory. Našim dárcům 
vyprošujeme požehnání a Boží blízkost.  

Tuto radost pak o pár dní později korunovala další skvělá zpráva – Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání v úterý 18. ledna udělila licenci pro 
DAB vysílání Rádia 7. Jsme vděční a přejeme si, abychom s Boží i vaší pomoci tuto 
příležitost dobře využili. Vysílání jsme zkušebně spustili na konci měsíce a na ostro 

1. února 2022.  
Děkujeme našemu dobrému Bohu za požehnání a vám za podporu. Modleme 
se, aby se díky novým možnostem zpráva o Boží lásce dostala k mnoha dalším 
lidem. Prosme za ty, kdo si program Rádia 7 pustí „náhodně“, aby zaslechli to, 
co potřebují slyšet, a na vlny R7 se vraceli. Prosme za nové posluchače, jejich 
povzbuzení a posílení.  

Prosili jsme, aby posluchači během svátečních dnů v závěru roku prožili příjemné 
chvíle i při poslechu našeho vysílání a tak věříme, že Boží slovo zasáhlo mnohá srdce, 
která potřebují slyšet dobrou zprávu evangelia. Jsme vděčni za bezchybné vysílání 

v čase, kdy jsme trávili sváteční dny ve svých domovech.  
Děkujte spolu s námi Pánu Bohu za to, že poselství Rádia 7 mohlo znít a práce 
celé redakce tak nezůstala bez užitku. Za to, že jsme přípravu vánočního 
vysílání tentokrát stihli ve velkém předstihu bez stresu a nepokoje. Za Jeho 
pomoc, sílu a věrnost v této práci. 

 

V polovině měsíce jsme posílali potvrzení a poděkování za finanční podporu 
v uplynulém roce 2021 všem dárcům a podporovatelům naší práce. Jsme opravdu 
vděční za každého, kdo se finančně podílí na rozhlasovém šíření Božího slova a celý 
rok za každého jmenovitě děkujeme Bohu.  

 



Redaktorka Lenka Malinová od nového roku ‚odešla‘ do částečného důchodu. To 
znamená, že dál pracuje tři dny v týdnu – a zbytek týdne odpočívá. I nadále ji tedy 
uslyšíte ve Fortepianu a objevovat se bude i jako průvodkyně ve středečním vysílání. 
Nejen proto jsme na sklonku měsíce do brněnských církví roznesli inzeráty 

s nabídkou dvou pracovních pozic, které potřebujeme aktuálně naplnit.  
Prosme za nové pracovníky do týmu TWR/Rádia 7. Citelně nám chybí 
pracovník pro komunikaci s posluchači a redaktor. Víte o někom ve svém 
okolí, kdo by byl na tuto pozici vhodný? Dejte nám o něm prosíme vědět. 
                                                                                                                 

 

                                                                                                                    Za celý tým TWR/Rádia 7  

Hana Žíhová, leden 2022 


