
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: 31.3.2019 od 16h v Cooltour.Další bohoslužby: 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 úterý od 17:30 26.3., 9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.Trojka Poruba:     v úterý od 17:30  26.3., 9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.Trojka Mar.Hory:  v úterý od 18:00  26.3., 9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.Trojka Polanka:    v neděli od 16:00 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: * ... kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
	datum: 17. března 2019
	Biblicke souradnice: Matouš 16,24-28
	Jmeno: Roman Toušek
	Zamyšlení - otázky: 1. Vzpomeň si na své dětství. Jaké sis představoval, že to bude, až budeš dospělý? (poznámka: pokud si na to nepamatujete, zeptejte se dětí :) ).Jak se od toho liší dnešní realita? Chtěl bys být raději zase dítětem, nebo je lepší být dospělý, i když Tě to něco stojí?2. Máš nějakou zkušenost, kdy jsi věděl(a), že budeš muset udělat něco pro Tebe hodně těžkého? Udělal(a) jsi to? Získal(a) jsi tím něco?3. Znáš někoho, kdo musel kvůli následování Ježíše hodně obětovat? Jak tento člověk ovlivnil Tvou víru?
	Aplikace - otázky: 9. Za koho považuješ Ježíše?10. Co Tě v současné době nejvíce tíží? Pro koho ta břemena neseš? Jakou pomoc a naději Ti přináší Ježíšova slova, která jsme četli, pokud je Ježíš tím, za koho ho pokládáš? Jak můžeme pomoci my Tobě?11. Stojí Tě Tvoje víra něco? Pokud ano, jak to ovlivňuje Tvůj vztah s Bohem? Pokud ne, jak to ovlivňuje Tvůj vztah s Bohem?12. Cítíš v současné době nějaké nutkání něco udělat, něco říct, něco skončit, něco začít nebo se něčeho vzdát? Jak Tě v tom můžeme podpořit?
	Bible - otázky: Přečtěte Matouš 16,13-204. Proč se Ježíš ptá učedníků za koho jej lidé považují? Co všechno se jim mohlo hlavou při tomto rozhovoru honit?Přečtěte Matouš 16,21-235. Behěm jediného rozhovoru získá Petr jak velké uznání ("Blaze Tobě ..."), tak těžký direkt ("Jdi mi z cesty Satane!"). Co vedlo Ježíše k tak prudké reakci?6. Jak se v našem dnešním kontextu nejčastěji projevuje "petrovská" tendence odmítnut, že k budování království Božího patří také utrpení a oběť, že to prostě něco stojí?Přečtěte Matouš 16,24-287. Skrývají tato slova pro Tebe nějakou výzvu? Nabízí naopak také nějakou jistotu?Přečtěte Matouš 11,28-308. Jaký vztah se zde popisuje mezi břemeny a odpočinutím. Jak nám to může pomoci?
	Modlitba: Pane Ježíši, potřebuji Tě více než cokoli jiného na světě. Děkuji Ti, že Ty sám jsi přijal kříž a dal jsi svůj život pro mne, aby mi mohlo být odpuštěno. Odpusť mi, prosím, osvoboď mne od všeho zlého. Právě teď se odevzdávám já Tobě jako svému jedinému Pánu, přijímám svůj kříž a chci Tě následovat.Proměň mne v takového člověka, jakým chceš, abych byl. Ve Tvém jménu. Amen!
	Dalsi zdroje: YouVersionPrvní kroky ve vztahu s Ježíšem(7-mi denní plán pro každého, kdo chce začít nebo obnovit své následování Ježíše)


