
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: Jak vybrat toho pravého?
	Motto: Josh & Zuzka Nelsonovi
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 1.3. 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     25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5. Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.Trojka Svinov:                   v neděli od 16:00   23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.Trojka Poruba:                  v úterý od 18:00     25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.Trojka Mar.Hory:               v úterý od 18:00     25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.Trojka Polanka:                 v neděli od 16:00   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. 
	datum: 16. 02. 2020
	Biblicke souradnice: 1. Korintským 7:32 - 35
	Jmeno: Josh a Zuzka Nelsonovi
	Zamyšlení - otázky: 1. Zažil jsi někdy na rande nějakou vtipnou historku, o kterou bys byl ochoten se podělit? 2. Jakou jsi slyšel nejvtipnější "balící hlášku"? Zažil jsi někdy, že by nějaká "balící hláška" opravdu fungovala? 3. V jakých situacích a při jakých aktivitách opravdu poznáš, co v druhých lidech je? 
	Aplikace - otázky: Pokud jsi už v manželství, můžeš nad dalšími otázkami přemýšlet z pohledu, co bys na to řekl svým dětem, kdyby se Tě zeptaly na radu :-) 6. V církvi se hodně mluví o tom, že by člověk neměl chodit s někým, kdo není křesťan. Podle čeho určíš, jestli je někdo křesťan, nebo ne? 7.  Je každý křesťan vhodným protějškem pro chození? Co je výhoda chození s křesťanem? Má to i nějaké nevýhody?8. Jak mohu jako žena ukázat, že mám zájem o nějakého konkrétního muže?9. Co dělat, když se pro někoho rozhodnu, ale on se pak objeví na obzoru někdo zajímavější? 10. Jaký varovný signál bych neměl v chození přehlédnout? Kdy je třeba se rozejít, i když se máme rádi? 
	Bible - otázky: 4. 1. Korintským 7:32-35Jaká má být ve vztahu hierarchie? Na kom má nejvíc záležet? Jak si seřadit své priority, tak aby to bylo zdravé a nikdo se necítil odstrčený? Jaké postavení má mít Bůh? 5. Jak se k sobě mají chovat muž a žena? Jsou nějaké zásady nebo pravidla, které jste si ve vztahu nastavili a osvědčily se?  
	Modlitba: "Drahý Bože, prosím dávej nám trpělivost, moudrost a sílu při hledání vhodného partnera pro život. Prosím, dej ať zbytečně nepřehlížíme ty dobré a neženeme se za těmi, se kterými bychom se nakonec jen trápili a kteří by nás vedli dál od Tebe. Bože, Ty znáš naše nejhlubší přání, fantazie a touhy, a tak víš nejlíp, kdo je pro nás vhodný partner.Prosím, dej nám vše potřebné k tomu, abychom dokázali budovat jednou takový vztah, ze kterého budeš mít Ty radost." 
	Dalsi zdroje: Andy STANLEY: Láska, sex a chození. Levi LUSKO: Swipe Right(dohledatelné i na YouTube jako série kázání pod: "Switch: "Swipe Right - Part 1" with Levi Lusko")Garry SMALLEY: Kdyby jen muž věděl, co žena prožíváCraig GROESCHEL: Dangerous prayers(dohledatelné i jako série kázání na Youtube na kanálu Life.Church)


