PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 17.1. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojka
další bohoslužby: 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH - ONLINE
více info na FB CB Trojka Home
Trojka Centrum a okolí:
ve středu od 17:30
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4.
Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4.
Trojka Poruba:
v úterý od 18:00
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.
Trojka Mar.Hory:
v úterý od 18:00
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.
Trojka Polanka:
v neděli od 16:00
Trojka mládež:
FUSION Trojka:

v pátek od 18:00 (sledujte info na FB/Instagramu)
každý čtvrtek od 17h (sledujte info na FB/Instagramu)

Překvapivá
zbožnost
Milosrdenství chci, ne oběť ....

Sledujte případné změny na Facebooku / Instagramu. Pokud nejste ještě členy FB skupiny Trojka Home, požádejte kohokoli ze svých Trojkařských přátel o přístup.

POZNÁMKY

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

3.1.2021

Koloským 1,3-12

Adam Parma

1. Co se ti vybaví, když se řekne zbožnost?

1. Přečtěte si Mt 9,9-13
Jakou zbožnost chtěl vidět Ježíš? Co jej
naopak odpuzovalo? Kdy mám pocit, že
vedu "dobrý život před Bohem", a kdy
naopak? Jak by na to (ve světle přečteného
textu) reagoval Ježíš?

2. Je v Tvém okolí někdo, koho považuješ za
zbožného člověka? Co z něj dělá zbožného
člověka? Jak toho myslíš dosáhl?
2. Přečtěte si Koloským 1,3-8

3. Adam v kázání propojuje slovo zbožnost s
frází "z Boha". Jak by mohla vypadat
zbožnost, která vychází "z Boha"?

4. Genesis 1,11. Každý se zazelenej "svou"
zelení. Jakou formou se z-božnost může
nejpřirozeněji projevovat u Tebe?

V textu se píše o víře, lásce a naději. Tyto tři
ctnosti zajisté patří ke zbožnosti. Odkud ale
pramení a co více se o nich můžeme z textu
dovědět? Co to v praxi pro nás znamená
pokud chceme žít z-božně.

4. Přečtěte si Koloským 1,9-12
Jaké konkrétní ovoce nese život, který čerpá
z Boha a z jeho evangelia?

1. Jak nám mohou prakticky ke zbožnému
životu pomáhat "učební" kroky, které Adam
zmínil v kázání. Který vnímáš jak
nejdůležitější výzvu pro sebe?
1. Uč se zakládat svou zbožnost na Kristu
2. Uč se nosit svou zbožnost všude s sebou
3. Uč se milosrdenství, né oběti, né
odsudkům
4. Uč se vyznávat sobě, Bohu, druhým lidem
5. Uč se děkovat, prosit, modlit za druhé
6. Uč se zbožňovat, tj. hledat zdroj síly u
Boha, né u sebe
7. Usiluj o Lásku ke všem lidem bez rozdílu

Především prosím, aby se konaly
prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání
za všechny lidi,
za krále i
za všechny vysoko postavené,
abychom mohli vést klidný a pokojný život ve
vší zbožnosti a počestnosti.
Tak je to správné a milé našemu Spasiteli
Bohu, který chce,
aby všichni lidé byli spaseni a
došli k poznání pravdy.
1.Timoteovi 2,1-4

2. Jakým konkrétním způsobem můžeš v
příštím týdnu aplikovat alespoň jednu z
uvedených výzev?

3. Společně se modlete jeden za druhého.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13280
847483-labyrint-sveta-a-raj-srdce/dily/

