PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 25.4. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojka
další bohoslužby: 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
Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 18:00
Trojka Poruba: v úterý od 18:00
Trojka Mar.Hory: v úterý od 19:00
Trojka Polanka: v neděli od 16:00
Trojka 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.

Nový příběh: Blaze
chudým a plačícím
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blahoslavení ti, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Poznámky

Stanice CB Ostrava – Trojka
sídlo: 28. října 148, 702 00 OSTRAVA, IČ: 60783516
bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště
Kontakt
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

info@cbtrojka.cz
+420 734 783 985

Vedoucí stanice
Jakub Mrázek
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

25.4.2021

Mt 5:3-12

Bára Filipová

1. Znáte příběh někoho, koho v životě potkalo
hodně těžkostí, ale přesto je ztělesněním
životní spokojenosti?

5. Přečtěte si Mt 5,3-12.
Co vám osobně říká tato pasáž? Co znamená
být blahoslavený?

8. V kterých oblastech života bys řekl/a, že jsi
"závislá/ý na Bohu" vs. v kterých oblastech
života si chceš vše řídit sám?
Jak můžeš i tyto oblasti odevzdat?

V kázání zaznělo, že se jedná o Ježíšovo
"programové prohlášení". Proč zní zrovna
takto? Čím je šokující?

2. Kdy jste vy osobně zažívali těžkou situaci,
ve které jste zároveň vnímali požehnání
a/nebo vnitřní spokojenost navzdory
okolnostem?

6. "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je
království nebeské."
V kázání zaznělo, že "chudý" v tomto
významu znamená "naprosto závislý na
někom dalším".
Jak vnímáš tento pohled na verš výše?

9. V kterých oblastech svého života nasazuješ
masku nebo se schováváš do ulity, aby ses
ochránil před zraněním? Co ti pomůže tuto
masku sundat?

Můj Pane Bože,
Nemám vůbec ponětí, kam jdu.
Nevidím před sebou cestu, nemohu si být jist
tím, kde končí.
A neznám ani sebe sama a to, že si myslím,
že následuji tvoji vůli neznamená, že to
skutečně dělám. Ale věřím, že touha potěšit
tě, tě opravdu těší.
A doufám, že tuto touhu mám ve všem, co
dělám. Doufám, že nikdy neudělám nic mimo
tuto touhu. A vím, že pokud to tak bude,
povedeš mě správnou cestou, i když o ní
nebudu vůbec nic vědět. Proto ti vždycky budu
důvěřovat, i když si budu připadat ztracený a
ve stínu smrti. Nebudu se bát, protože ty jsi
stále se mnou a nikdy mě nenecháš čelit mým
útrapám samotného.
Amen.

Můžeme se "chudými v duchu" stát? Jak?

3. Vzpomenete si na nějakou situaci nebo
životní období, kdy jste byli na někom závislí
pro své přežití? Jaké to pro vás bylo? Byl
někdy někdo takto závislý na vás?

7. "Blahoslavení plačící, neboť oni budou
potěšeni."
V kázání zaznělo, že pláč je projevem ochoty
ke zranitelnosti a že čím jsme druhým blíž, tím
nás věci víc bolí.
Jak vnímáš tento pohled na verš výše?

8. Proč Ježíš začal Kázání na hoře právě
těmito dvěma větami?

10. Jaký příběh vypráví svým životem Ježíš?
Jak do něj můžeš vstupovat ty?

Zj 3:15-17
Lukáš 18,8
1.Kr 17,10–16
Mk 12,38–44
Lk 21,1-4
Lukáš 7: 36-39

