Překvapivá církev

PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 18.10. od 16h v Cooltour
Další bohoslužby: 1.11.; 15.11., 29.11.
Vánoční Trojka: 13.12. od 16h
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:
Trojka Centrum a okolí: ve středu od 17:30 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.
Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.
Trojka Poruba:
v úterý od 18:00
13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.
Trojka Mar.Hory:
v úterý od 18:00
13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.
Trojka Polanka:
v neděli od 16:00
11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12.
Trojka mládež:
v pátek od 18:00
sledujte info na instagramu

Těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho,
otevřel přístup do Boží rodiny.

FUSION TROJKA každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)
Sledujte případné změny na Facebooku / Instagramu. Pokud nejste ještě členy fb skupiny Trojka Home, požádejte kohokoli ze svých přátel o přístup.

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

KONTAKT
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

info@cbtrojka.cz
+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

4.10.2020

Jan 1,10-13

Helen Mrázková

1. Jaká byla Tvoje první zkušenost s církví?
V čem se od té doby změnilo Tvé vnímání
církve nejvíce?

5. Přečtěte si Jan1,10-13 (můžete použít více
překladů). Popište jaké aktivita je zde
připisována Bohu a jaká nám lidem? Co to
může pro nás prakticky znamenat?

2. O co bys přišel(a), kdyby najednou
"zmizela" církev?

3. Helen použila v kázání citát: "Nechoď do
církve, buď církví". Jak bys tento citát
vysvětlil(a)?

7. Které věci Ti nejvíce pomáhají "být církví",
ať už jsi s křesťany nebo jinde. Jak je můžeš
posilovat, zvláště v době nynějších omezení?

8. Čeho se ti ve Tvých vztazích, tak jak
jednáš s druhými, nedostává? Spíše pravdy
nebo spíše lásky? Kdo ve Tvém okolí
potřebuje v příštím týdnu od Tebe více lásky
nebo více pravdy? Jak a kdy konkrétně
můžeš tomu člověku dát více lásky nebo
pravdy?

Proto klekám na kolena před Otcem,
od něhož pochází každý nebeský i pozemský
rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží
slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil
‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru
přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste
zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu
se všemi bratřími pochopit, co je skutečná
šířka a délka, výška i hloubka: poznat
Kristovu lásku, která přesahuje každé
poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.
Tomu pak, který působením své moci mezi
námi může učinit nade všechno víc, než zač
prosíme a co si dovedeme představit, jemu
samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši
po všecka pokolení na věky věků! Amen

6. Přečtěte si Efezským 4,11-16. Církev je
zde připodobněna k lidskému tělu, které
funguje nějakým způsobem a k nějakému
účelu. Jaký je účel církve a co nám pomáhá
ho do dosahovat?
9. Děkuj denně Bohu za to, že ty, nedokonalý
člověk, můžeš být součástí nedokonalé
církve, s kterou však Bůh přesto počítá na
věky.

4.Jaké příležitosti otevírá současná doba
nám, kteří tvoříme církev?

Efezkým 3,15-21
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