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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: Blaze milosrdným a čistého srdce
	Hlavni tema: Nový příběh
	Motto: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 6.6. od 16h v Evangelickém kostele, Husův Saddalší bohoslužby: 20.6. Křestní bohoslužba: 30.5.2021 od 16h - přírodní pláž Vrbice, GPS: 49.8816381N, 18.3125719E PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH více info na FB CB Trojka Home Trojka Centrum a okolí: ve středu od 17:30 2.6., 16.6.Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 31.5., 14.6.Trojka Poruba: v úterý od 18:00 1.6., 15.6.Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 1.6., 15.6.Trojka Polanka: v neděli od 16:00 13.6.FUSION Trojka: každý čtvrtek od 17h (sledujte info na FB/Instagramu)  
	datum: 23. 5. 2021
	Biblicke souradnice: Matouš 5,7-8
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Co by se muselo stát, aby ses cítil blaženě?2. Zažil jsi někdy pocit štěstí (uspokojení, blaženosti) navzdory nedobrým vnějším okolnostem? 3. Pamatuješ si z kázání na dva významy slova milosrdenství? Je milosrdenství spravedlivé? Jaké pocity to v Tobě vyvolává?
	Aplikace - otázky: 7. Je ve Tvém okolí někdo, kdo potřebuje milosrdenství, ale snažíš se to nevidět? 8. Pokud se rozhodneš pro postoj milosrdenství k tomuto člověku, jak ho konkrétně projevíš?9. Co můžeš udělat ještě navíc, neočekávaně, pro druhého nezaslouženě?
	Bible - otázky: 4. Přečtěte si Matouše 18,21-35Poděl se s ostatními se svou zkušeností s odpuštěním - kdy jsi Ty dokázal či zatím nedokázal odpustil nebo naopak kdy Tobě bylo (či nebylo) odpuštěno. 5. Přečtěte si Matouše 25,31-46Už jsi někdy viděl Boha? Jaké to bylo?V čem Tě může proměnit, když nebudeš zavírat oči před tím, že někdo potřebuje Tvůj milosrdný přístup? Jak rozumíš výroku, že projevování milosrdenství může pootočit kormidlo Tvého příběhu?
	Modlitba: Otče náš, jenž jsi na nebesích,posvěť se jméno tvé.Přijď království tvé.Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.Chléb náš vezdejší dej nám dnes.A odpusť nám naše viny,jako i my odpouštíme našim viníkům.A neuveď nás v pokušení,ale zbav nás od zlého.Neboť Tvé je království, i moc, i sláva, navěky.Amen.
	Dalsi zdroje: František Lízna na Plovárně https://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/209522160100005-frantisek-liznaF. Lízna v rozhovoru na aktuálně.cz: Žehnal fízlům, povídal si s vrahy, stal se Romem. Smrt považoval za začátek života. https://bit.ly/3oKLgpG


