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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.
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	Hlavni nadpis: Po stopách naděje
	Hlavni tema: Filipským 3
	Motto: 
Anna Janoušková
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 24. 5. od 16h - online (Zoom, YouTube) Další bohoslužby: Až do odvolání každou neděli od 16:00 hod. - online. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:
(skupiny se schází online - sledujte, prosím, diskuzi své skupiny)Trojka Centrum a okolí:    Trojka Centrum Šmerala: Trojka Svinov:                  Trojka Poruba:                  Trojka Mar.Hory:               Trojka Polanka:                  
BE TOGHETHER (ZOOM - odkaz na FB - CB Trojka - Home)
Zoom pro děti
Sobota - zvlášť muži a zlvášť ženy
Neděle - následuje hned po bohoslužbách.  
	datum: 17. 05. 2020
	Biblicke souradnice: Filipským 3
	Jmeno: Anna Janoušková
	Zamyšlení - otázky: 1. Co je první pocit úspěchu, který si v životě vybavujete? Kdy jste se poprvé cítili úspěšní?











2. U čeho se v životě nejvíc bojíte, že to ztratíte? 


















3. Je něco, čemu věříte, že je pravda o Bohu, a přitom to vůbec nevychází z Bible? (Ale například z církve, kultury, tradice, z rodiny, od druhých lidí…) 

	Aplikace - otázky:  7. Na co jste v životě pyšní, že se vám povedlo? Co z toho necháváte ať utváří váš pohled, kterým se díváte sami na sebe? Modlete se a čekejte, zda vás Bůh nepovede k tomu, abyste přehodnotili pořadí důležitosti. 







8. Co pro Vás znamená „znát Boha“? Zkuste být co nejkonkrétnější.


















9. V čem byste se chtěli (více) podobat Kristu? 



	Bible - otázky: Přečtěte si verše Filipským 3:2-11

4. O čem se v církvi podle vás diskutuje příliš a o čem naopak málo? 









5. Na jakých tématech máme tendenci se štěpit a rozdělovat, i když jde o témata, která pro Boha možná nejsou až tak důležitá? Jak o takových tématech mluvit? (Navrhněte praktické kroky.)













Přečtěte si verše Filipským 3:12-14

6. Máte v životě něco, o co skutečně usilujete? Cíl, za kterým si jdete? Jak na vás působí toto Pavlovo vyznání? 

	Modlitba: 
Drahý Bože, 

ukazuj nám, prosím, co je v životě opravdu důležité a na čem záleží. Pomáhej nám, vážit si toho, co od Tebe můžeme přijímat. A pomáhej nám přistupovat k druhým lidem tak, aby se Ti to líbilo. Ke všem lidem. I k těm, se kterými nesouhlasíme. 

Dávej nám, prosím, svou nadpřirozenou lásku, abychom dokázali milovat i tam, kde je to nepřirozené. 


Amen


	Dalsi zdroje: 

Debra HIRSCH: „Svatý sex“ (kniha)



Kniha zdaleka nejen o sexu, ale i o pohledu na život  a na to, co je v něm opravdu důležité. Zabývá se mimo jiné i tím, jak přistupovat k lidem, kteří mají  na věci jiný názor nebo žijí životem, který neodpovídá našim morálním standardům. 
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