PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 24.10. od 16h v Evangelickém kostele, Husův Sad
další bohoslužby: 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH
Trojka Centrum: v úterý od 17:30
19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00
19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
Trojka Okolí: ve středu od 17:30
13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12.
Trojka Poruba: ve středu od 18:00 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.
Trojka Polanka: v neděli od 16:00
17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.
Trojka Svinov: v neděli od 16:00
17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.
Trojka DESÍTKA: setkání pro děti od 3 do 10-ti let během každé bohoslužby
Trojka SKAUT - oddíl OSMA: každé úterý od 16:30 (Žilinská 1889, Poruba)
15.-17.10., Víkendová výprava, Kyčera
Trojka FUSION: každý čtvrtek od 17h (ABC ALFA, Prokešovo náměstí)
Trojka MLÁDEŽ: pátek 18-20h, 15.1.a dále co 14 dní, (Kampus Palace, Smetanovo nám. 3116/10)

ČÍSLO ÚČTU
4317 630 359 / 080 0

info@cbtrojka.cz
+420 734 783 985

Vám rádi zašleme na počátku následujícího
kalendářního roku na Vámi uvedenou adresu.

Práci Trojky můžete podpořit i finančními dary.
Potvrzení o darech pro uplatnění daňových odpočtů

KONTAKT
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

Kancelář: Údolní 623/20, 725 29 Ostrava
Bohoslužby: Evangelický kostel Kristův
Husovo náměstí, Ostrava

Církev bratrská Ostrava – TROJKA

Více na www.cbtrojka.cz a facebooku/instagramu.

QR kód pro jednorázové patby

POZNÁMKY

Monika a Michael Novotní

SPOLEČENSTVO
PRSTENU
Láska a jiné kotrmelce

10.10.2021

1. Kde a za jakých okolností jste potkali
svého nejlepšího/dobrého kamaráda?

2. Máte nějaký sen, co byste chtěli se svým
kamarádem podniknout/zažít?

3. Máte pocit, že vaše kapacita na vztahy je
zaplěná, nebo rádi byste někoho do svých
kruhů přidali/či ubrali? Kde osobně teď máte
největší šanci potkat někoho nového?

4. Přečtěte si Genezis 2:18-25
Co tyto verše říkají o přátelství a partnerství?
(O vzájemném postavení)

5. Přečtěte si následující verše.
Co je podle nich důležité v přátelství?
Přísloví 18:24
Kazatel 4:10
Přísloví 17:17 a Přísloví 27:5
Jan 15:13
Která z těcho věcí je pro vás v přátelství
jednoduchá a která naopak náročná? Kterou
potřebujete zažívat více?

6. Přečtěte si Jan 15:12-17
Na základě těchto veršů: Jakou identitu nám
dává Kristus a k čemu nás zmocňuje?
Jak by se tato identita měla přenést do
našich vztahů?

7. Na základě dnešní studie a kázání napadá tě nějaký vztah, na ktterém máš více
zapracovat? (Zavolat, napsat, setkat se,
otevřít nějaké téma….)
Pokud tě něco napadlo a chceš být skupině
vykazatelný, tak se o to poděl.

8. Jak prakticky můžeš přenést svůj vzah
s Bohem (vertikála) do ostatních vztahů
(horizontála)?

Bože, přátelství je dar. Prosím tě za to ať
mám přátele, kteří jsou ke mně upřímní
a laskaví. Prosím tě o to ať já jsem dobrým
přítelem. Otevři mi oči s kým se mám vydat
na cestu a připrav nám společné zážitky,
stálost vztahu a vzájemnou zranitelnost.

Příběh o Davidovi a Jonatánovi
1. Samuel kap. 18-20

