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

kOntakt
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 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: 17.3.2019 od 16h v Cooltour.Další bohoslužby: 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 7.7. vždy od 16h v Cooltour. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:Trojka Centrum:   v po / út od 17:30 11.3., 26.3., 9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.Trojka Poruba:     v úterý od 17:30  12.3., 26.3., 9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.Trojka Mar.Hory:  v úterý od 18:00  12.3., 26.3., 9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.Trojka Polanka:    v neděli od 16:00 10.3., 24.3., 7.4., 14.4., 28.4., 12.5. Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3) Třídílný kurz "Neodolatelná církev", pro vedoucí v Trojce, vždy v neděli od 18-20h24.3., 7.4., 5.5. Dívčí záležitost 23.-24.3. 7.4.2019 Setkání Trojkařů od 16h, v kavárně CB1, 28.října 148.
	Hlavni nadpis: Následuj®
	Hlavni tema: 
	Motto: 
	datum: 3. března 2019
	Biblicke souradnice: Jan 13:34-36
	Jmeno: Jan Prudil
	Zamyšlení - otázky: 1. Fandil jsi někdy někomu nebo nečemu natolik, že to ovlivnilo, co jsi nosil na sobě? Co to bylo? Co bylo tím nejšílenějším, co jsi kdy měl na sobě, abys ukázal, že patříš k nějaké skupině?2. Co Tě napadne, když se řekne "křesťan"? Je to pozitivní, nebo negativní? Proč?3. Souhlasíš s citátem, že "Všechna náboženství mají tendenci směřovat víc k dodržování pravidel, než k budování vztahů."? Proč souhlasíš, nebo proč nesouhlasíš? 
	Aplikace - otázky: 9. Přemýšlej nad jedním člověkem ve Tvém životě, kterého je těžké mít rád. Jakou jednu věc můžeš udělat tento týden pro to, aby jsi ho mohl lépe milovat? Jak Ti v tom může pomoct naše skupina?10. Modli se a pros Boha, aby Ti On sám ukázal, na čem máš pracovat, jestli je to soucit, dobrota, pokora, vlídnost, trpělivost, odpuštění, láska, anebo něco jiného. Pros Ho, aby Ti ukázal konkrétní situace a lidi. 
	Bible - otázky: 4. Přečti si Koloským 3:12-14V čem vidíš kontrast mezi tím, co si máme na sebe obléct (Koloským 3:12-14) a tím, co máme ze sebe svléknout (Koloským 3:8-11)?Jak bys popsal člověka, který má na sobě to první a jak toho, který má na sobě to druhé?5. Jakými lidmi chce Bůh, abychom se stávali? (přečti si znovu Koloským 3:12-14) 6.Jaké výzvy Ti přinese do každodenní života rozhodnutí žít takový život, k jakému Ježíš povolává svoje následovníky? 7. Co podle Tebe znamená, že je láska "poutem dokonalosti"? (Koloským 3:14)8. Jaký má být základní princip, který vede všechno, co děláme? (Koloským 3:17) Jak toho dosáhnout v praxi?
	Modlitba: Drahý Bože, prosím, pomoz nám milovat druhé lidi tak bezpodmínečně, jako Ty miluješ nás. Dej ať lidé v našem okolí mohou poznat, že jsme Tvými následovníky. Dej ať to poznají podle nadpřirozené lásky, kterou k nim budeme mít.                                          Amen
	Dalsi zdroje: STANLEY, Andy: Láska, Sex a Chození, Návrat domů, 2016.Kapitola 5: Láska je... (str. 63 - 87)  Jedná se o pěkný rozbor jednotlivých vlastností skutečné lásky podle 13. kapitoly 1. Korintským. Není to zdaleka jen o romantické lásce. :-)


