
P o z n á m k y

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




	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 2.6.2019 od 16h v Cooltour.Další bohoslužby: 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  28.5., 16.6., 25.6Trojka Poruba:     v úterý od 17:30  21.5., 4.6., 18.6Trojka Mar.Hory:  v úterý od 18:00  21.5., 4.6., 18.6Trojka Polanka:    v neděli od 16:00 26.5., 9.6., 23.6. Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)  1.6.2019 (odpoledne) Dětský den KOPRu v parku M.Horákové (za modlitebnou CB, 28.října 148).
	Hlavni nadpis: Věřím v Boha, který SPOJUJE.
	Hlavni tema: Křestní bohoslužba
	Motto: Jak si Bůh používá vztahy ve Tvém životě?
	datum: 19.05.2019
	Biblicke souradnice: 2.Timoteovi 2,2
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Jak vekou roli hrají ve tvém životě vztahy? Potřebuješ druhé lidi nebo jsi spíše samotář? Jak snadno vstupuješ do hlubokých vztahů?2. Jsi ve vztazích s druhými spíše "přijímačem" nebo "vysílačem"? Jsi tím,kdo přebírá iniciativu nebo se spíše přizpůsobuješ? Více mluvíš, nebo více nasloucháš? 3. Vzpomeň si aspoň na 3 lidi, kteří sehráli podstatnou roli ve tvém životě. V čem konkrétně a jakým způsobem tě ovlivnili nebo nasměrovali? Kdo a jak tě ovlivnil na tvé cestě k Bohu? 
	Aplikace - otázky: 9. S kým trávíš nejvíce svého volného času? Nech své nejbližší vztahy projít Božím "skenerem", modli se za ně a přemýšlej jak ovlivňují tvé chování, myšlení a prožívání. Motivují tě jít správným směrem, nebo tě spíše strhávají, kam nechceš? Hledej v následujících dnech Boží vedení      v tom, jak moudře nakládat se svými vztahy    a uplatňovat biblickou radu, abys "chodil       s moudrými a nekamarádil se s blázny". Jak a kde můžeš vstupovat do vztahu s moudrým(i)?10. Kdo je tvůj Timoteus? Máš ve svém životě lidi, kterým se cítíš povolán zvláště pomáhat, modlit se za ně a investovat do nich? Děláš to? Pokud ano, děláš to promyšleně a plánovitě, nebo spíše nahodile? A děláš to z vlastní síly, nebo hledáš moudrost a vedení u Boha? Přemýšlej a modli se, aby ti Bůh ukázal, za kým tě posílá. Napiš si seznam max. tří lidí a modli se za to, jak konkrétně jim můžeš pomáhat růst. Udělej si plán a naplň ho.
	Bible - otázky: 4. Genesis 2:18, Kazatel 4:9-12Co říkají tyto biblické texty o lidské samotě a o potřebě vztahů? Co všechno z nich vyplývá?5. Přísloví 17:17, 27:6, 27:9, 27:17, 27:19Co podle těchto veršů z Přísloví přináší člověku do života přátelství? Jak bys to formuloval vlastními slovy? Proč se lidé někdy rozhodnou do blízkých vztahů nevstupovat? O co tím přicházejí? 6. 1. Korintským 15:33, Přísloví 13:20, 22:24-25Co říká Bible o tom, jaký má na člověka vliv společnost, ve které se pohybuje? Mohou nás naše vztahy skutečně měnit -"kazit" nás nebo zušlechťovat? Myslíš, že je důležité mít to na zřeteli? Proč?
	Modlitba: Nepokoušejte se jít k Bohu sami. Půjdete-li, určitě vám položí zdrcující otázku: Kde jsou tvoji bratři a sestry? Charles PéguyV každém člověku, ať stojí ve kterékoli fázi své Cesty, nehledej věci hodné odsouzení, ale věci, které miluješ na svém Tvůrci, neboť do království nebeského nevstoupíš jinak, než podepřen rukou někoho, komu jsi pomohl. E. Cayce
	Dalsi zdroje: Greg Ogden: Proměňující učednictvíNávrat 2010


