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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.
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	Hlavni nadpis: Smrt,která nepřekvapí
	Hlavni tema: 
	Motto: Já jsem vzkříšení i život ...
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 13.12. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojka  PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH - ONLINEvíce info na FB CB Trojka HomeTrojka Centrum a okolí:      ve středu od 17:30      9.12. Trojka Centrum Šmerala:   v pondělí od 17:00      7.12.Trojka Poruba:        v úterý od 18:00     8.12.Trojka Mar.Hory:        v úterý od 18:00     8.12.Trojka Polanka:                  v neděli od 16:00         6.12. Trojka mládež:                    v pátek od 18:00 (sledujte info na FB/Instagramu)FUSION Trojka:                  každý čtvrtek od 17h (sledujte info na FB/Instagramu)OZG Better Together pro účastníky minulých ročníků každé pondělí od 18:00 (více info na FB) Sledujte případné změny na Facebooku / Instagramu. Pokud nejste ještě členy FB skupiny Trojka - Home, požádejte kohokoli ze svých Trojkařských přátel o přístup.
	datum: 29.11.2020
	Biblicke souradnice: Jan 11,1-44
	Jmeno: Roman Toušek
	Zamyšlení - otázky: 1. Vstupujeme do adventního období (advent = příchod). Na co se těšíš, co si přeješ a co očekáváš, že o tomto adventu přijde?2. Proč myslíš, že slavíme advent zrovna, když starý rok odchází?3. Advent v sobě snoubí konec i začátek. Jak v tomto kontextu vnímáš „smrt“? Pokud máš nějakou konkrétní zkušenost, která to vystihuje, můžeš se o ni podělit s ostatními.
	Aplikace - otázky: 7. V čem tedy spočívá (už teď) život, když ho nedokáže zastavit ani smrt?8. Jak si můžeš připomínat Boží slávu v následujícím adventním čase?9. Kdo ve Tvém okolí potřebuje soucit a povzbuzení k naději ve vzkříšení k opravdovému životu?
	Bible - otázky: Přečtěte si text: Jan 11,1-444. Ježíš mohl bezesporu zabránit nejen tomu, aby Lazar zemřel, ale i tomu, aby vůbec onemocněl. Proč Ježíš dopustil Lazarovu nemoc, smrt a nechal dokonce rodinu minimálně čtyři dny truchlit?5. S jakými emocemi se v příběhu setkáváme u jednotlivých postav a jak na ně Ježíš reaguje? Co se z toho můžeme naučit?6. Verše 24-26 obsahují úžasné vyznání Marty. Jak by toto vyznání vyznělo, kdyby za ním nebyly předchozí zkušenosti a emoce? Jaký mají tato slova význam pro Tebe osobně?
	Modlitba: Žalm 23 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
	Dalsi zdroje: Neboj se vrátit domůMarie Svatošová


