PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 20.6. od 16h v Evangelickém kostele, Husův Sad
další bohoslužby: 11.7., 25.7., 8.8., 22.8. od 16h v Třanovského sále (vedle evangelického kostela)

Nový příběh

PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH
více info na FB CB Trojka Home
Trojka Centrum a okolí: ve středu od 17:30 16.6.
Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 14.6.
Trojka Poruba: v úterý od 18:00 15.6.
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 15.6.
Trojka Polanka: v neděli od 16:00 13.6.
FUSION Trojka: každý čtvrtek od 17h (sledujte info na FB/Instagramu)
Víkendovka Trojky 3.-5.9.2021 v Malenovicích

Blaze pronásledovaným a těm, kdo působí pokoj.

Neboť budou nazváni Božími dětmi, jim patří nebeské království.

Fusion camp 3.-10.7.2021 https://ostrava-trojka.fusionjv.eu/camp
Tábor Trojky 10.-20.8.2021

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

6.6.2021

Matouš 5,9-10

Jan Prudil

1. Na co se v postcovidové době nejvíce
těšíš a co Tě naopak zneklidňuje?

Přečtěte si Matouš 5,1-16

1. Jak můžeš být tím, kdo působí pokoj ve
své rodině, v práci, mezi přáteli, v Trojce?

1. Proč právě ti, kdo působí pokoj, budou
nazváni Božími syny? (v9)

Jan 14,27
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám
dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

2. Jak se od sebe liší "působení pokoje" od
"pokoje za každou cenu"?

2. Jaké dojmy, zážitky a podněty v tobě
zanechala první živá bohoslužba po tak
dlouhé době?
3. Co říká Ježíš, že budeme zakoušet
navzdory naší snaze působit pokoj? (v10-12).
Proč by nás to mělo vést k radosti?

2. Dietrich Bonhoeffer, který byl zabit nacisty
kvůli svým křesťanským názorům i činům,
napsal: "S každým blahoslavenstvím se
rozšiřuje propast mezi učedníky a ostatním
lidmi". V čem pro tebe byla blahoslavenství
výzvou k tomu, abys byl odlišný od
ostatních?

Až k prolití krve - Radostné poselství P.
MUDr. Ladislava Kubíčka
autor: Marie Svatošová
Karmelitánské nakladatelství 2005
4. Proč se lidé popsaní v blahoslavenstvích
budou setkávat s nenávistí?

