
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: Štědrost
	Hlavni tema: 
	Motto: Všichni dávali ze svého nadbytku, ale ta žena dala ze svého nedostatku.
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 19.1. od 16h v Cooltour Další bohoslužby: 2.2., 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     14.1., 28.1., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5. Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00  13.1., 27.1., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.Trojka Svinov:                   v neděli od 16:00    12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.Trojka Poruba:                  v úterý od 18:00     14.1., 28.1., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.Trojka Mar.Hory:               v úterý od 18:00     14.1., 28.1., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.Trojka Polanka:                 v neděli od 16:00   12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5. Zimní víkendovka 13Ky 24.-26.1.2020 na Kyčeře pro děti 9-14 let. Přihlášení na fb Trojka Home. FUSION TROJKA každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)  
	datum: 5.1.2020
	Biblicke souradnice: Marek 12,41-44
	Jmeno: Matúš Kušnír
	Zamyšlení - otázky: 1. Zažil jsi někdy radost z toho, že jsi byl obdarován nebo že jsi někoho obdaroval? Která zkušenost Tě napadla jako první? Co Ti udělalo větší radost – dostávat nebo dávat? Proč?2. Měl jsi někdy zkušenost s tím, že Bůh zajistil Tvé potřeby nečekaným způsobem? Pověz o tom ostatním. Co Tě to naučilo o Bohu, Tobě a penězích?3. Jaké to je pro Tebe, být na někom finančně závislý? Jak moc jsi finančně závislý na Bohu?
	Aplikace - otázky: 7. Co by ses chtěl skrze peníze naučit o Bohu?8. John Wesley doporučoval: “Vydělej co můžeš, ušetři co můžeš, rozdej co můžeš”. Která část tohoto výroku Tě nejvíce provokuje k přemýšlení? Co z toho je pro Tebe nejtěžší?9. Jakou výzvu by Ti dal Ježíš, kdybys byl oním bohatým mužem? Jakými konkrétními způsoby můžeš reagovat na výzvu ke štědrosti?
	Bible - otázky: 4. Přečtěte si Marek 10,17-22. Náš hrdina dodržoval od malička „všechna přikázání“. Proč to nestačilo? Jsou snad Boží nároky nekonečné? Nebo snad onen muž na nějaké přikázání přeci jen zapomněl? Jaké? Proč potřeboval slyšet zrovna výzvu, aby rozdal svůj majetek?5. Přečtěte si Marek 12,41-44. V čem je síla dávání chudé vdovy? Co svým činem vyjadřovala a co zakoušela? Jak Tě to inspiruje?6. Přečtěte Matouš 6,21. Srdce a peníze – proč zrovna tyto dvě věci jsou tak hluboce propojeny? Co se učí naše srdce, když dáváme a co se učí, když hromadíme?
	Modlitba: Ježíši, prosím ukaž mi, jak lépe mluvit a modlit se s partnerem a dětmi, abychom mohli společně kráčet po vzrušující cestě dávání. Pomoz nám Pane vést a povzbuzovat jedni druhé a nikoho přitom neopomíjet.Amen.
	Dalsi zdroje: Randy AlcornPRINCIP POKLADUDidasko, 2013Andy StanleyŠTĚDROST, zisk pro toho, kdo dáváNávrat domů, 2017


