
P O Z N Á M K Y

Církev bratrská Ostrava – TROJKA
Kancelář: Údolní 623/20, 725 29 Ostrava
Bohoslužby: 

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




	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 7.11. od 16h ve velkém sále restaurace U Sluncedalší bohoslužby: 14.11., 28.11., 12.12., 19.12. KŘEST: 7.11. od 14h u Vrbice, Bohumín, GPS: mapy.cz/s/rodokemavu PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH Trojka Centrum: v úterý od 17:30       2.11., 16.11., 30.11., 14.12.Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00      2.11., 16.11., 30.11., 14.12.Trojka Okolí: ve středu od 17:30        27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12.Trojka Poruba: ve středu od 18:00     3.11., 17.11., 1.12., 15.12.Trojka Polanka: v neděli od 16:00      31.10., 14.11., 28.11., 12.12.Trojka Svinov: v neděli od 16:00        31.10., 14.11., 28.11., 12.12. Trojka DESÍTKA: setkání pro děti od 3 do 10-ti let během každé bohoslužbyTrojka SKAUT - oddíl OSMA: každé úterý od 16:30 (Žilinská 1889, Poruba)Trojka FUSION: každý čtvrtek od 17h (ABC ALFA, Prokešovo náměstí)Trojka MLÁDEŽ: pátek 18-20h, 29.10. a dále co 14 dní, (Kampus Palace, Smetanovo nám. 3116/10) Více na www.cbtrojka.cz a facebooku/instagramu. 
	Hlavni nadpis: DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ
	Hlavni tema: Láska a jiné kotrmelce
	Motto: 
	Biblicke souradnice: 
	datum: 24.10.2021
	Jmeno: Honza a Alice Prudilovi
	Zamyšlení - otázky: 1. Na čem podle tebe stojí pevný partnerský vztah?2. Jaké pocity v tobě vyvolává slovo "závazek"? Jak toto slovo vnímá dnešní společnost?Měnil se v tobě postoj k němu v průběhu času nebo je pořád stejný?3. Znáš nějaký pár, o kterém bys řekl, že si je "radikálně oddaný v dobrém i ve zlém"? Jak jejich vztah vypadá?
	Bible - otázky: 1. Genesis 2:22-25. Co říkají tyto verše o partnerském vztahu? 2. Jan 3:16, Pís. 2:16Co tyto verše říkají o vztazích lidských a o vztahu Boha k nám? V kázání padlo, že láska je obětavá oddanost zaměřená na prospěch toho druhého. Jak spolu souvisí láska, závazek a svoboda být sám sebou?3. Jak souvisí náš strach se schopností závazku a jaké řešení nabízí Bůh?Přečtěte si Izajáš 41:10 a Filipským 4:6-7.
	Aplikace - otázky: 1. Co z toho, co zaznělo v kázání a na dnešní skupině, můžeš ihned přenést do svých vztahů? 2. Na čem v tématech oddané lásky a závazku potřebuješ s Boží pomocí pracovat? 
	Modlitba: Náš drahý Otče,děkujeme Ti za to, že vztahy na Zemi pro nás můžou zrcadlit lásku, kterou máš pro nás Ty. Díky, že chceš, ať je prožíváme v bezpečí a naplno. Prosíme Tě, ať rozptýlíš všechen strach spojený s touhou oddat se druhému. Prosíme za moudrost v rozhodnutích, která činíme a za Tvé požehnání.Amen.
	Dalsi zdroje: „Láska, založená jen na citech, má nejkratší trvání. Neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city.“ —  Zdeněk Mahler 
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


