
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

QR kód pro jednorázové patby



https://www.youtube.com/watch?v=v2wT9LzAgp4&t=3636s
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4575-premysl-pitter

	Zamyšlení - otázky: 1.TICHOST Co pro tebe znamená "být tichým" člověkem? Změnilo se nějak tvé vnímání tichosti po té, co jsi slyšel v nedělním kázání?Obdivuješ nějakého člověka pro jeho tichost? Co je na tichosti obdivuhodné?2. SPRAVEDLNOSTJak se dnes ve světě projevuje "hlad a žízeň po spravedlnosti"? Čeho se například týká? Vnímáš, že se nějak liší spravedlnost Božího království a spravedlnost lidská, světská? Pokud ano, je to pro tebe potěšující nebo frustrující? Proč?
	Aplikace - otázky: 1. Meditujte společně nad Mt. 12:18-21.Jak v dnešním světě vypadá člověk, který ve svém životě integruje jak "svatou nespokojenost" (hlad a žízeň po spravedlnosti Božího králoství na zemi) tak tichost? Co se z tohoto textu jako křesťané potřebujeme naučit abychom jako církev vyprávěli stále stejný příběh, jako Ježíš?2. Prožíváš ve svém životě v nějaké oblasti "nesobeckou nespokojenost"? Co je její příčinou? Zůstává jen v oblasti pocitů, nebo v tobě probouzí touhu jednat a potřebu na ni reagovat? Jak? Sdílejte se s ostatními, probírejte své možnosti, předkládejte společně svou "nespokojenost, hlad a žízeň" Bohu, nejen na skupině, ale i dalších dvou týdnech. Příště se sdílejte o tom, co jste v této oblasti prožili.3. Prožíváš ve svém životě blahoslavenství "tichosti"? Pokud ano, jak? Pokud ne, proč? Co je ve tvém životě největším nepřítelm tichosti? Sdílejte se s ostatními, jak a proč dát tichosti ve svých životech prostor. Jaké kroky potřebuješ udělat abys tichost do svého života integroval? Sepiš si své odpovědi a snaž se jimi v příštích dvou týdnech nechat vést. Příště se sdílejte, jak se vám vedlo.
	Bible - otázky: 1. Mt 11,28-30 Tichý učitelJežíš říká, že je tichý a pokorného srdce a něco tím zdůvodňuje - co? Proč máme na sebe vzít jho jeho učení? A co to pak pro nás podle něj bude znamenat? (Srov. s Mt. 23:4)2. Mt. 21:1-5 - Tichý KrálJak se Ježíš při asi jediné příležitosti, kdy si nechal od lidí otevřeně projevit poctu, choval? Co nám to říká o charakteru jeho království, o způsobu jeho vlády nad námi, nad druhými a nad celým světem?3. Mt. 12:15-21 Tichá spravedlnostJežíše přišel oznámit spravedlnost národům. Jakým způsobem? K čemu tento nepravděpodobný způsob nastolování spravedlnosti vede (v. 21)? 
	Modlitba: Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.Žalm 37:1-11
	Dalsi zdroje: "Milujte své nepřátele" – dokument o Přemslu Pitterovi na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=v2wT9LzAgp4&t=3636sPětiminutový animovaný film o Přemyslu Pitterovi nejen pro děti na ČT Edu: https://edu.ceskatelevize.cz/video/4575-premysl-pitter
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 23.5. od 16h ON-LINE na ZOOMu a Facebooku CB TROJKA 30.5. proběhne KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA: místo: Vrbice, čas: od 16:00další bohoslužby: 6.6. a 20.6. (bude upřesněno zda online nebo společně venku) JSTE ZVÁNI TAKÉ NA PRAVIDELNÁ OTEVŘENÁ SETKÁNÍ TROJKAŘSKÝCH SKUPIN:     Trojka Centrum a okolí: každou druhou středu od 17:30 ( 19.5., ...)     Trojka Centrum Šmerala: každé druhé pondělí od 17:00 (17.5., ...)     Trojka Poruba: každé druhé úterý od 18:00  (18.5., ...)     Trojka Mar.Hory: každé druhé úterý od 18:00 (18.5., ...)     Trojka Polanka: každou druhou neděli od 16:00 (16.5., ...) Více na WWW.CBTROJKA.CZ/KALENDAR-AKCI FUSION Trojka Ostrava (pro mládež od 13 do 19 let): každý čtvrtek od 17h online(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.
	Hlavni nadpis: Nový příběh
	Hlavni tema: BLAZE TICHÝM A ŽÍZNÍCÍM PO SPRAVEDLNOSTI
	Motto: O svaté nespokojenosti a tichosti, která mluví víc, než slova...
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