
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: 6.1.2018 od 16h v Cooltour Další bohoslužby: 20.1., 3.2., 17.2, 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5.   vždy od 16h v Cooltour. 16.12. Vánoce s Trojkou od 16h v kavárně modlitebny CB (tř.28.října 148). PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:Trojka Centrum:   v úterý od 17:30 18.12.Trojka Poruba:     v úterý od 17:30 18.12.Trojka Mar.Hory:  v úterý od 18:00 18.12.Trojka Polanka:    ve středa od 17:30  19.12.   Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)  Silvestr s Trojkou v Malenovicích (28.12.2018 - 1.1.2019).
	Hlavni nadpis: Proměny
	Hlavni tema: Co vidíš?
	Motto: Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.                                                                                    Janovo evangelium 8,12                                                                      
	datum: 9.prosince 2018
	Biblicke souradnice: Lukáš 2,27-35
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Jaké máte doma na Vánočním stromečku svíčky/světýlka? Kdo je u vás rozsvěcuje? A co říkáš na světelnou Vánoční výzdobu centra Ostravy?2. Bál ses tmy, když jsi byl malý? Pokud ano, proč? 3. Pamatuješ si nějaký zážitek ze svého života, ve kterém hrálo důležitou roli světlo a tma? Jakou nejhlubší tmu jsi v životě zažil?
	Aplikace - otázky: Přečti si 1. list Janův 1:5-1011. Co pro Tebe znamená, že Ježíš je světlo světa? Jaké to má mít praktické každodenní důsledky pro Tvůj život? Co ve Tvém případě znamená "chodit ve Světle"? Ve které oblasti Tvého života je potřeba "rozsvítit", aby bylo vidět, co je v nepořádku a je třeba to "uklidit"? 12. Pokud věříš, tomu, že co se říká o Ježíši je pravda, tedy že je skutečně tím Světlem pro tento svět, proč ve svém životě občas zažíváš temnotu? Je něco, co s tím můžeš dělat?
	Bible - otázky: Přečti si text: Jan 8:12-204. Čeho si v tom textu všimneš jako prvního?5. Podívej se na text Jan 7:2 a 7:14. Během kterého židovského svátku říká Ježíš své prohlášení o tom, že je světlem? 6. Co a proč během tohoto svátku Židé dělali? (Leviticus 23:42-43) Co si tím Židé připomínali? 7. Jakým způsobem Bůh vedl svůj lid z otroctví do země zaslíbené? (Exodus 13:21-22)8. Hraje podle Tebe nějakou roli, že Ježíš tohle prohlášení o sobě pronesl zrovna během tohoto svátku? 9. Odkud kam nás Ježíš vede? Jakým způsobem? 10. Co si myslíš, že je myšleno tou temnotou a světlem ve 12. verši 8. kapitoly Janova evangelia?
	Modlitba: Drahý Bože, děkuji Ti, že jsi přišel na tento svět, abych nemusel žít ve tmě, ale abys mohl být Světlem pro můj život.                                   Amen
	Dalsi zdroje: Poslech: Více než tesař (nejdete na YouTube) rozhlasová dramatizaceKnihy: Josh McDowell: "Více než tesař" Lee Strobel: "Kauza Kristus"YouVersion čtecí plán:"Vánoční příběh"


