PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 12.5.2019 od 16h v Cooltour.
Další bohoslužby: 19.5., 2.6., 16.6., 30.6. vždy od 16h v Cooltour.
Bohoslužby o prázdninách: 7.7. od 16h v Cooltour, 21.7., 4.8., 18.8. od 16h v kavárně CB (28.října
148)
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:
Trojka Centrum: v úterý od 17:30 7.5., 21.5., 4.6., 18.6
Trojka Poruba: v úterý od 17:30 7.5., 21.5., 4.6., 18.6
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 7.5., 21.5., 4.6., 18.6
Trojka Polanka: v neděli od 16:00 5.5., 26.5., 9.6., 23.6.
Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)
Kurz "Neodolatelná církev", pro vedoucí v Trojce, další setkání v neděli 5.5. od 18-20h.

Věřím v Boha,
který JE.
Víra, jako zrnko hořčice.

1.6.2019 (odpoledne) Dětský den KOPRu v parku M.Horákové (za modlitebnou CB, 28.října 148).

Poznámky

Stanice CB Ostrava – Trojka
sídlo: 28. října 148, 702 00 OSTRAVA, IČ: 60783516
bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště
Kontakt
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

info@cbtrojka.cz
+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

28.4.2019

Matouš 17,1-21

Jakub Mrázek

1. Znáš někoho, kdo je pro Tebe osobním
příkladem "velké" víry? Pověz ostatním, proč
je ten člověk pro Tebe tak inspirující? Čím to
je, že je jeho víra v Boha tak silná?

5. Marek 9,7 a Jan 14,15. Proč myslíte, že
Bůh tak zásadním způsobem propojuje lásku
a poslušnost? Jaké by to bylo milovat bez
poslušnosti nebo poslouchat bez lásky?

8. Mluvili jsme o pěti "katalyzátorech", které
si Bůh používá k růstu naší víry. Zkuste je
vyjmenovat. Který z nich myslíš hraje
konkrétně ve Tvém životě největší význam a
proč?

Žalm 121
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde
pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on
učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme
ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten,
jenž chrání Izraele.

2. Zkuste vysvětlit, proč stačí, kdybychom
měli "víru, jako zrnko hořčice"?
Přečtěte si společně příběh, který jsme
slyšeli již v nedělím kázání, jen v podání
jiného evangelisty: Marek 9,14-29

3. Jak bys popsal vztah mezi poslušností a
důvěrou?

4. Co je důležitější ve vztahu: důvěra nebo
poslušnost? Odpovězte na tuto otázku v
kontextu několika typů vztahů (rodič - dítě,
manžel - manželka, učitel - žák, nadřízený podřízený, přátelé,...).

6. Jak byste popsali víru otce nemocného
chlapce? Jakým směrem se upínala jeho
naděje? V čem nám může být příkladem
nebo povzbuzením?

9. Bylo ve Tvém životě nějaké období, kdy
byla Tvoje víra "na dně"? Pokud je to pro
Tebe možné, poděl se s ostatními o svůj
příběh - co Tvoji víru podkopalo a co naopak
pomohlo její obnově?

10. Na základě této diskuze, jakou radu byste
dali tomu, kdo ztrácí víru v Boha? Jaké
otázky byste mu položili?
7. Proč Ježíš klade takový důraz na
modlitbu? Jak může modlitba měnit naši
víru?

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti
stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne
slunce ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on
chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé
vycházení a vcházení nyní i navěky.

AŽ K PROLITÍ KRVE
Radostné poselství P.MUDr. Ladislava
Kubíčka (autor: Marie Svatošová)
- kniha je k sehnání pouze v městských
knihovnách, pro velký zájem je již 3x
vyprodaná, tak můžete zkusit taky:
VŮLE BOŽÍ - ZBOŽNÁ FRÁZE?
(Autor: Ladislav Kubíček) - stále k dostání
- nebo mrkněte na google "blog syroovka
kubíček", tam najde více info o jeho životě.

