
18. června 1881 bylo otevřeno Národní divadlo
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b ib l i cký úvodn ík

Církevní divadlo

Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vy‐
dané na smrt; stali jsme se divadlem světu, andělům i lidem. My jsme
blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy si‐
lní; vy slavní, my beze cti. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní
a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova, s námahou pracuje‐
me svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesá‐
me, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci
světa, na které se všechno svaluje.

1.Korintským 4,9-13
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Ať se nám to líbí nebo ne,
křesťanství má divadelní roz-
měr. Tím se nechce říct, že

by účastníci bohoslužeb byli diváky,
kteří hodnotí výkony těch vepředu.
A chápu, že mnohým zejména pro-
testantům se příčí teatrálnost
a vnějškovost, které si církev kdysi
osvojila, když vystřídala římské kulty
a sama se stala státním nábožen-
stvím.

A přece Pavel v emotivní obhajo-
bě svého apoštolátu říká: „...stali
jsme se divadlem (ř. theatron) světu,
andělům i lidem.“ Soudě podle Pav-
lova působení, to nebylo divadlo

okázalé, a přece ho dramatické
okolnosti dostaly až před mocné
tohoto světa. Zpočátku to vypadalo
jako kočovný soubor, který šel od
vesnice k vesnici a od města k městu.
Jeho obsah nebyl nijak sofistikovaný
(„ne moudrostí slov“) a mnozí pova-
žovali jeho texty za bláznovství, i když
slovo o kříži není žádná komedie.
Pavel sám asi míval trému („sláb,
s velkou bázní a chvěním“), ale jeho
projev se prokazoval Duchem
a mocí. Tento blázen pro Krista trpěl
hladem a žízní, neměl co na sebe,
snášel bití, tupení, pronásledování.
V téhle autentické bídě a slabosti
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apoštolství se ovšem vyjevovalo Boží
království – světu, andělům i lidem.

Ať se nám to líbí nebo ne, svět
církev pozoruje, i když se tváří, že je
mu lhostejná. Když zaslechne slova,
která církev nese, dívá se, co nebo
kdo za těmi slovy je. Tohle divadlo
nepotřebuje nákladné kostýmy či vý-

pravu, ale neobe-
jde se bez herců,
kteří sami vstoupi-
li do Ježíšova pří-
běhu a zpřítom-
ňují jej tím, že ne-
chali Krista vstou-
pit do svého srdce
a mysli. Jako Kris-
tus před-stavuje
Boha, tak my účin-
kujeme v před-
stavení Krista.
Jestli v tom diva-
dle nechceme

hrát – a brát na sebe roli bláznů – ne-
můžeme se divit, že na světě ubývá
diváků. Jedno obecenstvo ale zů-
stává – jsme divadlem i pro anděly.

Michael Waloschek
(Divadlo pro anděly je i název knihy Tomáše

Halíka, k jejímuž čtení se autor přiznává)

ze sborového ž i vo t a

Zápisky z květnové schůze staršovstva
� Po biblickém úvodu, schválení zápis a kontrole úkolů z minula starší debatovali, zda

nadále přenášet bohoslužby online. A schválili vysílání ukončit 16.5., tj. před svato-
dušními svátky.

� Konfirmace (a křest) se přesunuly na podzim.

� Sestra farářka se dál snaží kontaktovat členy sboru, kteří jsou v kartotéce, ale víc
o nich nevíme. Bratr farář vede předsvatební přípravu.

Divadlo ve starověkém Korintu pojalo až 15000 diváků.
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� Obnovily se schůzku LOGOSu (vždy poslední pátek v měsíci s Pavlovou účastí).

� Sestra kostelnice je na nemocenské, takže dále improvizujeme v zajišťování úklidu,
přípravě bohoslužeb atd.

� Zatékání do kostela je v řešení – částečně to způsobily ucpané svody, ale je nutná
také klempířská oprava.

� Starší schválili prosbu sboru CB Trojka, aby mohli přechodně používat kostel 6.6.
a 23.6.

� Termín Výročního sborového shromáždění byl stanoven na 20.6. Shromáždění
bude spojeno s volbou farářů. Beseda s nimi proběhne 6.6. po bohoslužbách
v sále.

� Starší se také zabývali zprávou o hospodaření sboru, kterou po úpravách schválili
v mailovém hlasování.

� Pod hlavičkou misie presbyteři tentokrát probírali přípravy na Noc kostelů (pod ve-
dením Jany Grollové) a zahájení sezóny Otevřených chrámů, kde by se hodil ještě
jeden dobrovolník.

� Schůzi zakončil bratr farář modlitbou.

poděkován í s t a r šov s t v a

� Br. faráři P. Šindlerovi za vymalování chodby a kuchyňky u klubovny
� Za opravy na sborových budovách i venku J. Friedrichovi, D. Machovi,

V. Rajdusovi, M. Skotnicovi
� S. Janě Grollové a všem, kdo přišli pomoci při organizaci Noci kostelů

a D. Bartolšicové za hru na varhany
� Staršovstvo sboru přeje Janě Grollové všechno dobré v novém půso-

bišti a děkuje jí ze srdce (Jana zůstává členkou našeho sboru)

v ý znamné narozen iny v če r vnu
Mária Luhová František Balabán Hana Moravcová

Zdeněk Novotný

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77... Respektuje-
me, pokud nahlásíte kazateli, že si zveřejnění nepřejete.
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modl i tby

Děkujme Pánu za seslání Ducha Svatého o Letnicích a prosme, ať se jeho
moc projevuje mezi námi. Děkujme za svobodu a možnost zvěstovat
evangelium. Chvalme Pána za to, že nad námi nezlomil hůl a stále trvá
možnost pokání. Děkujme za zlepšení epidemiologické situace v naší zemi
a prosme za ulehčení v zemích, kde je situace vážná.

Mějme na paměti sborové shromáždění a prosme Pána, ať nás vede v na-
šem uvažování a rozhodování o budoucnosti sboru. Mysleme v modlitbách
na faráře, starší, zaměstnance, ať jednají podle Boží vůle a Pánu ke cti. Ať
Pán povolává nové služebníky, ať má Jana komu předat štafetu služeb, kte-
rých se obětavě ujímala, ať se naplní dorost.

Mysleme na partnerské sbory, jejichž projekt vznikl z touhy po usmíření
v těžkém období po válce. Modleme se za vstřícnou spolupráci se sou-
sedním sborem SCEAV. Nezapomínejme také na ostatní sbory v našem
městě i církvi.

Modleme se za mladé. Potřebují nalézat své místo ve sborovém životě. Ať
obstojí ve zkouškách, jak školních, tak životních, za odolnost vůči poku-
šením a tlakům a růst vztahu s Bohem. Mysleme také na ty, kteří se Pánu
vzdálili, nebo k němu nenašli cestu. Ať Pán zahlazuje nepřátelství posílené
uzavřením do sociálních bublin, které ještě podpořil lockdown.

Modleme se za uzdravení pro naše nemocné, posilu pro trpící, ochranu
pro slabé. Prosme Pána, ať se oslavuje svou uzdravující mocí a jeho láska
ulehčuje každé utrpení. Ať mocně posiluje a občerstvuje, zdravotníky a so-
ciální pracovníky.

Vyprošujme ochranu pro rodiny od narůstajícího neomarxismu, nezod-
povědnosti, sociálního inženýrství, či potlačování svobody projevu.

Prosme Pána za politickou a hospodářskou situaci v naší zemi i v Evropě.
Za Boží bázeň pro politiky, správce, soudy, exekutivu, média. Ať zdravotní
těžkosti nejsou záminkou ke zneužívání moci.

Vyprošujme mír pro země, ve kterých se bojuje, ochranu a sílu pro misio-
náře, pronásledované křesťany, uprchlíky, vězně svědomí, trpící násilím.
Stavme modlitební hráz proti Božím nepřátelům, vyprošujme pokoj pro Iz-
rael.

ms
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i n fo rmace o sboru
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme (podrobnější informace u faráře):
• duchovní rozhovory
• lekce uvedení do křesťanství
• texty kázání
• Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
• zasílání Zpravodaje
• vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
Stojíte-li o příležitostné informace rozesílané emailem, přihlaste se na stránkách sboru:
ostrava.evangnet.cz/kontakty/

ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY
Na sborové aktivity a především na bohoslužby zajišťujeme možnost dopravy pro ty, kteří se sami dopravit
nemohou. Neváhejte této služby využít. Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání. Telefonicky se
můžete obracet na Hanku Vlčinskou (tel. 734 240 550)

ADRESA: Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
ÚŘEDNÍ HODINY: úterý a čtvrtek 9:00-12:00
E-MAIL: ostrava@evangnet.cz
WEB: ostrava.evangnet.cz
FARÁŘI: Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)

Pavel Šindler (tel. 777 065 911)
KURÁTOR, REDAKTOR: Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 23 00 36 55 61 / 2010
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program na čer ven

úterý, 8. června 19:00 Starší mládež (online)
středa, 9. června 17:00 Konfirmandi 1

17:00 Biblická (online/živě)
18:00 Staršovstvo, 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 10. června 15:00 Konfirmandi 2
16:00 Dorost

neděle, 13. června 08:30 Bohoslužby (kostel)
10:00 Kafárna

úterý, 15. června 09:00 Kavárnička (?)
19:00 Starší mládež (online)

středa, 16. června 17:00 Konfirmandi 1
17:00 Biblická (online/živě), 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 17. června 15:00 Konfirmandi 2
16:00 Dorost

pátek, 18. června 17:00 Grilování na farní zahradě / garáž párty
neděle, 20. června 08:30 Bohoslužby s VP (kostel/sál)

09:30 Výroční a volební sborové shromáždění (sál)
úterý, 22. června 19:00 Starší mládež (grill na farní zahradě)
středa, 23. června 17:00 Konfirmandi 1

17:00 Biblická (online/živě)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 24. června 15:00 Konfirmandi 2, 16:00 Dorost
neděle, 27. června 08:30 Bohoslužby (kostel)

10:00 Kafárna
úterý, 29. června 09:00 Kavárnička (?)

19:00 starší mládež (náhradní termín)
středa, 30. června 17:00 Biblická (online/živě)

20:00 Čas modliteb
neděle, 4. července 08:30 Bohoslužby s VP (kostel)

09:30 Kafárna

Každou sobotu a neděli od 14 do 18 h je kostel otevřen v rámci projektu
Otevřené chrámy



První nedělka po dlouhé době, instalace Vládi Volného (SCEAV) a silueta Dana
Balabána před jedním z jeho obrazů na Noci kostelů.


