
Církev bratrská Ostrava – TROJKA
Kancelář: Údolní 623/20, 725 29 Ostrava
Bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště

KONTAKT
 www.cbtrojka.cz  info@cbtrojka.cz
 CB Trojka +420 734 783 985

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




	Hlavni nadpis: Muž a žena
	Hlavni tema: Bůh stvořil člověka jako muže a ženu
	Motto: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 2.2. od 16h v Cooltour Další bohoslužby: 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:Trojka Centrum a okolí:    v úterý od 17:30     28.1., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5. Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 27.1., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.Trojka Svinov:                   v neděli od 16:00   26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.Trojka Poruba:                  v úterý od 18:00     28.1., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.Trojka Mar.Hory:               v úterý od 18:00     28.1., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.Trojka Polanka:                 v neděli od 16:00   26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5. FUSION TROJKA každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3) Zimní víkendovka 13Ky 24.-26.1.2020 na Kyčeře pro děti 9-14 let.  2.2.2020 Miniskupinky PROMĚNY, setkání pro vedoucí i zájemce s obědem, od 11:00 u Mrázků. 8.3.2020 Setkání TROJKAŘŮ, výroční setkání s obědem od 11:00 v Cootlour. 
	datum: 19.1.2020
	Biblicke souradnice: Genesis 1,26-27 a 2,18-23
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1.  Proč potřebujeme v životě paradoxy? 2. Vzpomeneš si na nějakou konkrétní situaci, kdy se navzájem významně doplnily dvě odlišné, nebo dokonce protichůdné vlivy (strany) a díky jejich spolupůsobení se věci nakonec posunuly na "vyšší level", kam by se působením jen jedné ze stran pravděpodobně nikdy nedostaly? 3. Jaké bylo uspořádání mužských a ženských rolí v rodině, ve které jsi vyrostl(a)? Co sis z toho do života odnesl(a)? 
	Aplikace - otázky: 9. Jaký význam má Gen 1:27 a 5:2 pro mě v mé konkrétní životní situaci? Prožívám ve svém životě nesoulad reality a ideálu ohledně naplnění své role ženy/muže? Pokud ano, jaké vnitřní nebo vnější překážky mi brání žít v poznané pravdě?10. Kdo je mým vzorem zdravého mužství (pro muže) / ženství (pro ženy)? K čemu mě inspiruje? V čem konkrétně bych ji/jej rád(a) napodobil(a)? 11. Jak mohu Boží zformování muže a ženy promítnout do svých postojů a jednání vůči svým protějškům?12. Mám ve svém okolí někoho, kdo bojuje s pochopením nebo naplněním své osobní role muže/ženy, komu bych v této oblasti mohl být oporou, nebo bych se za ni/něj mohl modlit? 
	Bible - otázky: 4. Gn1,27 a Gn5,2 Co říkají tyto biblické verše o stvoření člověka? Co je jejich pointou? Co to vypovídá o Bohu?5. Gn 3Jak se podepsal na vztahu muž-žena pád člověka? Jaké (nové?) vzájemné postoje v příběhu sleduješ? Jak byla porušena jejich rovnost a důstojnost? Co se uprostřed toho všeho dozvídáme o Bohu?6. Galatským 3,26-28Jaký je novozákonní pohled na muže a ženu? Co se mění s člověkem v Kristu podle tohoto textu? Co to konkrétně znamená a co to naopak neznamená?
	Modlitba: "Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal."Ježíšova modlitba, Jan 17:21,23„Být proti něčemu je mnohem snazší než milovat.“ —  Richard Rohr
	Dalsi zdroje: Josef Hes: Mars a Venuše v kostele portal.cb.cz: Člověk byl stvořen jako muž a žena, Blog Davida Nováka (online):Je muž hlavou ženy?Žena ať ve shromáždění mlčí?!Hans Küng: Žena v dějinách křesťanství Richard Rohr: Adamův návrat, Stát se moudrým mužem


