
 

„Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je 
zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho 
vysvobodí.“ 

                                                                                                                                      Žalm 34,19-20 
 
 

Milí přátelé, 
 
asi všichni sledujeme aktuální události na Ukrajině a vnímáme, jak křehká a neklidná je 
současná doba. Jak ale čteme v úvodním verši, Hospodin není vzdálen od lidí – naopak, je 
jim blízko a slibuje záchranu těm, kteří jsou v zajetí zla. Proto se nemusíme bát – On o všem 
ví a nic se M nevymklo z  ruky… a proto dál poctivě pracujeme a posíláme vám pár informací 
v aktuálním modlitebním dopisu. 
 

Po dlouhé době se scházíme na polední modlitební osobně. 
Setkávání tváří v tvář nám pomáhá rychleji řešit aktuální 
situaci. Vzhledem k dění na Ukrajině jsme do vysílání 
každodenně zařadili dva telefonáty navíc. Zjišťujeme tak, jak 
na válečný konflikt reagují jednotlivci i církve, jak se daří 
pomáhat – a to celé je motivováno snahou propojovat dobré 
myšlenky s aktivními lidmi, kteří jsou ochotni se smysluplně 
zapojit. Záznamy odvysílaných telefonátů najdete také na nově 
zřízeném podcastu Ukrajinské zprávy. Živě ke slyšení v našem 
vysílání každý všední den v 9:05 a ve 14:05; pravidelné ranní 

telefonáty s nejrůznějšími hosty a tématy naladíte v 7:30.    
Modlete se spolu s námi za dosažení míru v obou zemích, za sílu pro ukrajinské 
matky a jejich děti zvládnout situaci v cizí zemi, za sílu a otevřená srdce pro ty, kdo 
pracují s běženci a starají se o ně a nakonec také pro ty, kdo chystají kamióny 
s humanitární pomocí a potom s velkou statečností a odvahou jedou do válečných 
zón. Modlete se také, aby zprávy, které Rádio 7 k celé situaci nabízí, přinášely pokoj 
a povzbuzení i motivaci k zapojení. 
 
V době, kdy čtete tento dopis, jsme ve finální přípravě jarního vydání zpravodaje Anténa. 
Přitom si (jako vždy) uvědomujeme, kolik dobrého se stalo i co se z Boží milosti v práci rádia 
rýsuje do budoucnosti. Však si to za pár dnů přečtete sami.  
Stále nám chybí pracovník návazné služby, tedy člověk, který si vezme na starosti 
komunikaci s dárci a posluchači, který bude mít přehled o redakční práci a bude schopen 
hledat možnosti, jak se přiblížit lidem, kteří o nás dosud nevědí a možná by zrovna naše 
vysílání uvítali. Hledáme člověka, kterému nevadí rutinní práce s počítačem, a přitom 
člověka tvůrčího, který umí posunovat dosavadní hranice.  
Zároveň se objevil zájemce o místo redaktora, který s námi teď stráví několik dní v redakci a 
dá-li Bůh a nic se nezmění, před létem se začne zapracovávat.  
Prosíme, modleme se společně za nového redaktora, aby ho tato práce oslovila a on 
se mohl brzy zařadit do týmu. Proste spolu s námi za pracovníka návazné služby a 
pokud vás někdo napadne, určitě nám dejte vědět. A modlete se s námi za dobrou 
komunikaci v týmu a konstruktivní řešení problémů (nemáme žádné zásadní, spíše 
ty běžné, pracovní debaty, které se někdy odehrávají v časovém presu).  
 
Už delší dobu máme nouzi v přípravě pořadů se svědectvími – v pořadech Stopy a Život 
víry. Možná to bylo dobou koronaviru, kdy jsme téměř nevyjížděli do církví, ale citelné nám 



chybí nové příběhy a velké procento oslovených lidí možnost nahrávat odmítne. Proto vás 

prosíme o spolupráci: kdybyste věděli, že ve vašem okolí je někdo, kdo by byl ochotný 

natočit svůj příběh o cestě k poznání Pána Ježíše Krista jako osobního Spasitele, napište 

nám.  

Modlete se s námi za nové spolupracovníky i občasné přispěvatele do vysílání. 

Prosme společně, aby rádio skutečně církve propojovalo a nevěřícím lidem přinášelo 

hodnotné podněty k přemýšlení a rozhodnutí pro život s Bohem.  

 

Díky, že stojíme v modlitbách společně s námi a přejeme radostné a pokojně prožité 
Velikonoce.  

 

                                                                                                                   Za celý tým TWR/Rádia 7 

Hana Žíhová 


