PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 16.2. od 16h v Cooltour
Další bohoslužby: 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 4.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.
Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 11.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.
Trojka Svinov:
v neděli od 16:00 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.
Trojka Poruba:
v úterý od 18:00 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.
Trojka Mar.Hory:
v úterý od 18:00 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.
Trojka Polanka:
v neděli od 16:00 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)
8.3.2020 Setkání TROJKAŘŮ, výroční setkání s obědem od 11:00 v Cootlour.

info@cbtrojka.cz
+420 734 783 985

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

KONTAKT
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

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

Interview

Free-Solo

2.2.2020

Pavlína Bujoková

1. Znáš někoho, kdo je single a máš pocit,
že tuhle část svého života umí žít dobře
a naplno? Co se ti na něm líbí?

2. Co vidíš jako výhody a nevýhody být
single?

3. Jak se cítíš, když nejsou naplněny tvoje
potřeby?

1. Korintským 7:25-34
4. Co je hlavní výhodou toho být svobodný?
Proč apoštol Pavel doporučuje, aby se
ženatí chovali, jako svobodní?

5. Jak manželství oslavuje Boha? A jak být
single oslavuje Boha? (Nebojte se použít
verše z Bible)

Filipským 4:11-13
6. V čem spočívá spokojenost?

7. Máš pocit, že to, že jsi single umíš dobře
využít? V čem ano, v čem ne? (Pokud máš
tuhle část života za sebou – jak jsi tuhle
část života žil? Co bys změnil? Co bys
nechtěl opakovat?

Matouš 7:11
8. Máš pocit, že dostáváš od Boha dobré
dary? V čem ano? V čem ne?

9. Jsi-li single, jakou pomoc bys chtěl
od těch, kteří jsou v páru. Jaké máš
potřeby, touhy, které ti můžou pomoci
naplnit?
Co jim můžeš nabídnout?

10.Jsi-li v manželství, chodíš-li s někým,
co můžeš nabídnout těm, kteří jsou kolem
tebe single? Naopak, co by ti pomohlo,
kdyby dělali?

11. Za co se modlíš v téhle oblasti a k čemu
se můžou ostatní přidat?

Pane,
Nauč mě žít naplno přítomností. Ať mé
srdce je naplněno Tebou a jsem připraven
jít tou Tvou cestou, kterou máš pro mě
vytyčenou. Ty znáš touhy mého srdce
a umíš je naplnit, svým způsobem a já
přijímám, co máš pro mě připraveno. Dej mi
do života přátele, rodinu, kteří mě umí držet
ve chvílích, kdy já už nemám sílu a nevím
kudy kam. Pomáhej mi být blízko těm,
kteří se cítí být sami.
Amen

časopis Brána 2/2018 (možno najit online)

Odkazy na články a videa z Odboru pro
manželství a rodinu Církve Bratrské - pro
singles.
http://cb.cz/omar/?page_id=790

