
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: 16.6.2019 od 16h v Cooltour.Další bohoslužby: 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), 1.9. od 16h v Cooltour PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:Trojka Centrum:   v úterý od 17:30  11.6., 25.6Trojka Poruba:     v úterý od 17:30  4.6., 18.6Trojka Mar.Hory:  v úterý od 18:00  4.6., 18.6Trojka Polanka:    v neděli od 16:00 9.6., 23.6. Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)  22.9.2019 Slavnostní bohoslužba s ustavením Trojky jako samostatného sboru Církve bratrskéod 16h v Cooltour 28.-29.9.2019 We-can-dovča v Malenovicích
	Hlavni nadpis: Věřím v Boha, který VIDÍ SKRYTÉ.
	Hlavni tema: 
	Motto: Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
	datum: 2.6.2019
	Biblicke souradnice: Matouš 6,1-6
	Jmeno: Helena Mrázková
	Zamyšlení - otázky: 1. Když dostaneš výzvu dělat něco "disciplinovaně", jaké pocity to v tobě vyvolává? Jsou ti tyto pocity spíše pomocí nebo přítěží? Proč?2. V kázání jsme slyšeli, že disciplína prohlubuje naši důvěru v Boha. Dokážeš najít nějaké příklady ze svého života, kdy "disciplína" prospívá tvým vztahům s nějakým člověkem? Jak a proč to funguje?3. V čem nejvíce bojuješ se svou nedisciplinovaností?4. Je něco v současné době, co jsi kdysi začal dělat jako "potřebnou disciplínu", ale teď už je to věc pro Tebe příjemná?
	Aplikace - otázky: 10. Ve které životní oblasti je pro Tebe nejtěžší důvěřovat Bohu? Jak Ti může pomoct disciplína? Jaký konkrétní plán si můžeš udělat?11. Malachiáš 3,10. Jakými konkrétními kroky vyzkoušíš Hospodina?12. Lukáš 11,1 Jakými konkrétními kroky můžeš dát větší hloubku svým modlitbám? 
	Bible - otázky: 5. Přečtěte si Matouš 6,1-6. Proč Ježíš klade proti sobě odměnu od lidí a odměnu od nebeského Otce? Copak nelze mít obojí? Proč ano, proč ne?6. Jakou roli v tom hrají naše motivy?7. Proč Ježíš propojuje tak úzce zrovna téma modlitby a peněz? (Pokud si dočtete 6. kapitolu do konce, uvidíte ještě hlubší propojení, nebo zkuste texty Lk19,8; Mk12,44; Lk12,20-21; Mt19,21-22).  8. Je pro nás přirozené očekávat, že odměnou za modlitby je vyslyšení proseb a odměnou za štědrost dobrý pocit. Ale v kázání jsme slyšeli, že tou pravou odměnou je prohloubení našeho důvěryplného vztahu s nebeským Otcem. Jsou ještě nějaké další oblasti v životě, kde může určitá  "disciplína" vést k prohloubení naší důvěry v Boha?9. Matouš 6,24-25. Jaké ovoce přináší duchovní (ne)disciplinovanost v oblasti peněz a majetku? Můžeme něco podobného zažít i v jiných oblastech života? (čas, vztahy, sexuální čistota, úspěch, práce, poctivost, volný čas, ...).
	Modlitba: Otče náš, který jsi v nebesích,posvěť se jméno tvé.Přijď království tvé.Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.Chléb náš vezdejší dej nám dnes.A odpusť nám naše viny,jako i my odpouštíme našim viníkům.A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.Amen.
	Dalsi zdroje: Randy Alcorn: Princip pokladuDidasko 2013


