PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 26.9. od 16h v Evangelickém kostele, Husův Sad
další bohoslužby: 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH
Trojka Centrum: v úterý od 17:30
21.9., 5.10.
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00
21.9., 5.10.
Trojka Okolí: ve středu od 17:30
15.9., 29.9.
Trojka Poruba: ve středu od 18:00 22.9., 6.10.
Trojka Polanka: v neděli od 16:00
19.9., 3.10.
Trojka Svinov: v neděli od 16:00
19.9.., 3.10.

Večeře Páně
KRISTUS - KOMUNITA - KAŽDÝ
„Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka …".

Trojka FUSION: každý čtvrtek od 17h (ABC ALFA, Prokešovo náměstí)
Trojka SKAUT - oddíl OSMA: každé úterý od 16:30 (Žilinská 1889, Poruba)
Trojka MLÁDEŽ: pátek 18-20h od 17.9. co 14 dní, (Kampus Palace, Smetanovo nám. 3116/10)
Víkend SKAUT: 15.-17.10., Kyčera
Více na www.cbtrojka.cz a facebooku/instagramu.

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

12.9.2021

Matouš 14,14-21

Jakub Mrázek

1. Pokud je mez Vámi kdokoli nový, řekněte
každý o sobě alespoň tři nejdůležitější věci.

5. Jan 1,35-2,11.
Tento text píše o prvních setkáních Ježíše s
lidmi, kteří byli později Jeho klíčovými
následovníky. Co se můžeme naučit o tom,
jak Ježíš přitahoval lidi k sobě? Jak se to liší
od zkušenosti řady dnešních lidí, kteří poprvé
navštívili „církev“?

8. Jaké místo v tvém životě má komunitní
skupina Trojky? Co pro Tebe znamená? Co
od ní očekáváš a co by jsi chtěl přinést?
(Nebojte se mluvit o konkrétních úkolech a
rolích, které pro společné fungování
potřebujete naplnit).

Každé ráno tento týden věnuj čas modlitbám
a popros Boha,
aby Ti dával moudrost vidět, co Ti Bůh
připravil, abys vykonal,
odvahu vyjít ze své zóny pohodlí a

2. Pokud se všichni znáte, sdílejte spolu
nejlepší zážitek z prázdnin a nejdůležitější
očekávání od nového školního roku.

s vírou dělat kroky,
které potřebujeme, abychom byli proměňující
komunitou.
6. Kazatel 4,9-12
Co nás tento text učí o důležitosti společného
sdílení života a víry v komunitě ve srovnání s
individuálním životem v izolaci?

9. Který ze znaků zdravé církve objevených
ve Skutcích 2,41-47 by mohl mít největší vliv
na naše životy a naše město, pokud ho
budeme jako Trojka skutečně žít? Co můžeš
udělat, abys nám pomohl, stát se takovou
církví?

7. Skutky 2,41-47
Tato pasáž vypovídá o tom, jak raná církev
žila pospolu a co přijali jako důležité znaky
pro to, aby společně „byli“ církví. Napište si
seznam prvků, kterými utvářeli společnou
komunitu. Je možné něco podobného zažít i
dnes? Jak konkrétně to může vypadat v
Trojce, abychom šli podobnou cestou?

10. Je někdo ve Tvém okolí nebo v okolí naší
komunity, pro koho bys měl „být církví“?

3. Jaký je podle tebe rozdíl mezi „chodit do
církve“ a „být církví“?

4. Je pro Tebe víra spíše intimní záležitostí
nebo je pro Tebe snadné o ní mluvit s
druhými lidmi?

A.Stanley
Neodolatelná církev
www.navrat.cz

