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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: Evangelium podle Davida
	Hlavni tema: SRDCE PŘÍTELE
	Motto: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele..."
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 28.2. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojkadalší bohoslužby: 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH - ONLINEvíce info na FB CB Trojka Home Trojka Centrum a okolí: ve středu od 17:30 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4.Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4.Trojka Poruba: v úterý od 18:00 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.Trojka Polanka: v neděli od 16:00Trojka mládež: v pátek od 18:00 (sledujte info na FB/Instagramu)FUSION Trojka: každý čtvrtek od 17h (sledujte info na FB/Instagramu) Sledujte případné změny na Facebooku / Instagramu. Pokud nejste ještě členy FB skupiny Trojka -Home, požádejte kohokoli ze svých Trojkařských přátel o přístup.
	datum: 14.2.2021
	Biblicke souradnice: 1.Samuelova 18:1-4
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1.Máš ve svém životě někoho, koho bys nazval opravdovým přítelem? Jak vaše přátelství vzniklo? 2. Čeho si na svých přátelstvích nejvíce ceníš? Jaká máš od přátelství očekávání a co jsi do něj naopak ochoten investovat ty?3. Naučil  ses  něco nového o přátelství za poslední měsíce v době nucené izolace? Co?
	Aplikace - otázky: 1. V příštím týdnu se přečti celý příběh přátelství Davida a Jonatana v 1. Samuleově 18-20 a 23:15-18. Pročítej ho pečlivě, vracej se k němu a nech ho k sobě promlouvat. Zkus si představit jejich příběh a všechny jeho zvraty ve skutečnosti. Představ si situace, kterým ti dva museli čelit. Rozjímej nad tím, co svému přátelství byli připraveni obětovat. Představ si sám sebe na jejich místě. Čím tě jejich příběh nejsilněji inspiruje? 2.  V 1.Samuelově 23,18 čteme: "Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu."Každý potřebujeme někoho, kdo nám pomůže hledat sílu v Bohu. VÝZVA!(Láska-  Doprovázení - Odevzdání se)Každý týden zavolej dvěma ze svých přátel a polož jim následující dvě otázky:1. Jak se máš?2. Jak k tobě mluví svět a jak Bůh?Potom se za svého přítele modli. Modlete se také za jeho dva přátele. Zkušenosti sdílejte ve skupině.
	Bible - otázky: 1. Přečtěte si 1.Samuelova 18:1-4Co znamená, že Jonatan uzavřel s Daviem smlouvu? Jakou k tomu měl motivaci? Jak to projevil prakticky? 2. Přečtěte si Janovo evangelium 15:12-17Co znamená, že se Ježíš nazývá naším přítelem? Na čem stojí Jeho přátelství k nám? Co z něj vyplývá pro nás? 
	Modlitba: Děkuji ti, Pane, že jsi mi dal přítele, se kterým si rozumím a že nás spojuje tvá láska a společné zájmy. Děkuji ti za člověka, kterého jsi pro mě stvořil. Chceš, abychom si navzájem sloužili, abychom jeden druhého obohacovali. Pane, posvěť naše přátelství a nauč nás mlčenlivosti. Dej, ať si navzájem ukazujeme správnou cestu a ať nám všechno prospívá k dobrému. Naplň naše přátelství ušlechtilostí, věrností, a láskou a ochotou k oběti. Nedej, abychom se uzavřeli jen pro sebe. Ať se neomrzíme, ať si máme vždy co říct. Dej, Pane, ať naše přátelství nás přivádí blíž k tobě, příteli nejlepšímu. 
	Dalsi zdroje: Exodus 33:9-11Přísloví 12:26, 17:7 a 27:9Matouš 11:19Jakub 2:23Jakub 4:4             Daleko nebo blízko,ve štěstí či v neštěstí,v druhém má přítel někoho,kdo mu věrně pomáhábýt svobodný a být člověkem.[Dietrich Bonhoeffer]


