
Stanice cB OStrava – trOjka
sídlo: 28. října 148, 702 00 OSTRAVA, IČ: 60783516
bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště

kOntakt
 www.cbtrojka.cz  info@cbtrojka.cz
 CB Trojka  +420 734 783 985

vedOucí Stanice
Jakub Mrázek

Práci Trojky můžete podpořit i finančními dary.
Potvrzení o darech pro uplatnění daňových odpočtů
Vám rádi zašleme na počátku následujícího
kalendářního roku na Vámi uvedenou adresu.

Číslo úČtu
4317630359 /  0800




	Hlavni nadpis: Proměny
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 16.9.2018 od 16h v Cooltour - Křestní bohoslužbaDalší bohoslužby: 30.9., 14.10, 28.10., 4.11., 18.11., 9.12. vždy od 16h v Cooltour.11.11. Společná bohoslužba s mateřským sborem od 9:30 v modlitebně CB (tř.28.října 148).PŘIPOJTE SE K SETKÁVÁNÍM TROJKY V DOMÁCÍCH SKUPINÁCH:Trojka Centrum: pondělí od 17h 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.Trojka Mariánské Hory: úterý od 18:30 11.9., 25.9., 9.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12Trojka Poruba I: neděle od 17:30 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12. Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)  PŘIPOJ SE! vždy od 14:30: 30.9. Církev: Co to je? - 14.10. Hodnoty: Proč existují? - 28.10. Základy: Jaké jsou? - 18.11. Poslání: Co to je? - 9.12. Zodpovědnost: Máme všichni ?7.-9.9. WE-CAN-DOvča Trojky v Malenovicích
	Hlavni tema: Problém
	Motto: Proměněni budou jen ti, kdo vidí potřebu proměny ...
	datum: 2.9.2018
	Biblicke souradnice: Lukáš 18,10-14
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Na co z letošních prázdnin budeš vzpomínat nejvíce?2. Jaký vliv mělo období prázdnin na Tvůj vztah s Bohem?3. Jaká máš očekávání ohledně nového školního roku? Jsou nějaké konkrétní výzvy před Tebou? Je něco, co bys chtěl(a) změnit?... můžete modlitbami reagovat na předchozí otázky.
	Aplikace - otázky: 7. Co pro Tebe prakticky znamená „přicházet ke světlu“? Jak to chceš realizovat v příštím týdnu?8. Ve kterých oblastech (vztah k Bohu, vztah k blízkému člověku, vztah k penězům, závislosti, manželství, výchova dětí, práce a povinnosti, soucit a štědrost, radost, vztah k sobě, ke společenství, služba,…) potřebuješ více světla? Co proto můžeš udělat?.... Najdi si čas, modli se a pros Boha, aby ti ukázal, kde jsi, v čem potřebuješ proměnu, pros o odpuštění, milost a z nich čerpej sílu ke změně.9. Modlete se společně (dvojice / trojice) jeden za druhého. 
	Bible - otázky: 4. Diskutuje citát: „Ježíš nezpochybňuje význam morálky („spravedlivého života“), vyzvedá však ještě víc vnitřní proměnu -  pokání (to jest lítost nad spáchaným) a změnu života jako to vůbec nejcennější, co se člověku může přihodit“. Do jaké míry s tímto citátem souhlasíš, proč ano nebo ne? Jaké Tvé životní zkušenosti podporují nebo nepodporují tento citát? (dokončení citátu:“ Patrně proto, že právě v této vnitřní proměně se člověk teprve pravdivě podívá sám na sebe a zjistí svoji nedostatečnost. Jinak by totiž sotva mohl přijmout jeho poselství o odpuštění a vykoupení.)Přečtěte si text: Jan 3,16-215. Proč se soud ukrývá v tom, jaký má člověk vztah ke světlu? Jak to mění náš pohled na roli našich skutků?6. Co to znamená „konat pravdu“ a „vykonávat skutky v Bohu? Nestačilo napsat:  „Kdo dělá dobro, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou dobré“?  
	Modlitba: Nebeský Otče, odpusť mi:Mou pýchu, kdy jsem se v myšlenkách i činech povyšoval nad druhými lidmi, kdy jsem si přivlastnil chválu a obdiv za to, co mi bylo jen darováno.Kdy jsem prosadil svoji vůli nad Tvou, kdy jsem dal přednost tomu, co těšilo mne, ale ne Tebe, kdy jsem před Tvou vůlí utekl.Kdy jsem Tě nemiloval na prvním místě, ale zamiloval si stvoření více než svého Stvořitele, kdy jsem dal přednost touze těla, žádosti očí, kdy jsem dal přednost pohodlí před Tebou.Že jsem se nechal přemoci starostmi a staráním se o věci tohoto světa, které pomíjí.Že jsem se nechal unést zvědavostí a moje oči hleděly na to na co neměly.                                          ... pokračování na FB CB Trojka
	Dalsi zdroje: „Skutky pokání“5-ti denní sérii najdete na  YouVersion Žalm 51,1-19Lukáš 13,1-81.Janova 1,5-101.Petrova 2,11-25Lukáš 5,27-32


