
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



ZAMYŠLENÍ 

T30JKA CÍRKEV BRATRSKÁ OSTRAVA 

BIBLE APLIKACE MODLITBA 

DALŠÍ ZDROJE 

KRISTUS KOMUNITA KA2DÝ 


	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 28.10.2018 od 16h v Cooltour - ProměnyDalší bohoslužby: 4.11., 18.11., 9.12., 6.1., 20.1., 3.2., 17.2, 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5.   vždy od 16h v Cooltour. 21.10. Společná Večeře Páně od 16h u Englishů (Oty Pavla 874)11.11. Společná bohoslužba s mateřským sborem od 9:30 v modlitebně CB (tř.28.října 148). Spojení v modlitbách a půstu (15.10., 22.10., 29.10.). PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:Trojka Centrum:   úterý 23.10. od 17:30           Trojka Poruba:     úterý 23.10. od 17:30Trojka Mar.Hory:  úterý 23.10. od 18:00           Trojka Polanka:    středa 17.10. od 17:30   Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)  PŘIPOJ SE! vždy od 14:30: 28.10. Základy: Jaké jsou? - 18.11. Poslání: Co to je? - 9.12. Zodpovědnost: Máme všichni ? Silvestr s Trojkou v Malenovicích (28.12.2018 - 1.1.2019).
	Hlavni nadpis: Proměny
	Hlavni tema: Změna směru
	Motto: Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jako žil on.                                                                                                                       1. list Janův 1:6
	datum: 14. října 2018
	Biblicke souradnice: 
	Jmeno: Jan Prudil
	Zamyšlení - otázky: 1. Jaká myšlenka ze série Proměny se ti zatím nejvíce "zaryla pod kůži". Co ti přineslo naději, nebo co je pro tebe naopak obtížné strávit?2. Nevěrná žena z příběhu, nad kterým jsme se zamýšleli posledně, odešla na konci živá a zdravá, ale s výzvou. Ježíš jí zbavuje odsouzení, ale zároveň ukazuje jinou, lepší cestu: "Jdi a už nehřeš". Jak asi reagovala? Jak bys tu výzvu na jejím místě vnímal ty?3. Co tě oslovilo nejvíce v minulém kázání? Získalo díky němu pro tebe slovo pokání nějaký nový význam nebo rozměr? Jaký?
	Aplikace - otázky: 1. Je pro tebe výzva k pokání a změně směru dobrou nebo špatnou zprávou? Chce se ti ji  následovat? Dokážeš si sám pro sebe upřímně pojmenovat proč ano/ne?2. Jak konkrétně prožíváš pokání a následování nového směru svého života  a Krista v běhu všedních dní?3. Jak se vyrovnáváš se situacemi, kdy ani při nejlepší vůli nedokážeš trvale udržet směr a vracíš se opakovaně do starých kolejí? Dokážeš stále vnímat Boží nekonečnou milost a odpuštění? Dokážeš nepřestat se snažit? Co je ti motivací?
	Bible - otázky: 1. Lukáš 5:31-32 Co znamenají tato Ježíšova slova? Co si uvědomuje člověk, který je schopen a ochoten Kristovu výzvu k pokání nejen poslechnout, ale je pro něj navíc dobrou zprávou, evangeliem?2. 1. Janova 2:1-6Slyšet z Ježíšových úst "Neodsuzuji tě" je jenom začátek. Skutečná životní proměna, kterou nám nabízí a ke které nás volá, předpokládá mnohem více. Co o tom čteš v tomto textu? Je to vůbec možné?3. Jakub 1:21-25Čeho se musím chytit, chci-li na nové cestě udržet směr? Co je mi spolehlivým kompasem? Jaká jsou možná úskalí?
	Modlitba: Pane Ježíši Kriste, Ty znáš mou ubohou duši, Ty znáš moje selhání, Ty znáš moji nedokonalost, Ty znáš moji nouzi. Ty znáš všechno, co Ti s otevřeným srdcem vyznávám.A přece mě miluješ.Chybí mi dobrá vůle, i když bych ji chtěl mít. Chybí mi dobrá předsevzetí, i když bych je chtěl mít. Každý den sám dobře vidím, jak ubohý a hříšný jsem člověk. Chtít dobro umím, ale konat ho nedokážu a stále znova se zaplétám do sítí svého nepřítele.Ježíši, osvoboď mne od všeho zlého.Dej mi sílu a milost tě následovat a vysvoboď mě k životu ve tvém Duchu.Amen
	Dalsi zdroje: 2. Korintským 7:1-10Žalm 51Matouš 3:8Lukáš 15:11-32kniha 


