
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: 12.12. od 16h ve velkém sále restaurace U Sluncedalší bohoslužby: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. VÁNOČNÍ TROJKA 19.12. od 16h ve velkém sále restaurace U Slunce PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:Trojka Centrum: v úterýod 17:30 (30.11., 14.12.)Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 (30.11., 14.12.)Trojka Okolí: ve středu od 17:30 (1.12., 15.12.)Trojka Poruba: v úterý od 18:00 (8.12., 22.12.)Trojka Polanka: v neděli od 16:00 (5.12.)Trojka Svinov: v neděli od 17:30 (5.12.) Trojka DESÍTKA: setkání pro děti od 3 do 10 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: v pátek od 18:00 (Kampus Palace, Smetanovo nám. 10) Více na www.cbtrojka.cz a Facebooku nebo Instagramu
	Hlavni nadpis: SVĚTLO                   V TEMNOTÁCH
	Hlavni tema: 
	Motto: V něm byl život a ten život by světlem lidí.A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.
	Biblicke souradnice: Izajáš 9, 1-5
	datum: 28.11.2021
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1.  Máš nějakou osobní zkušenost temnoty, ve které se ti nějakým způsobem "rozsvítilo"? Jak k tomu došlo? Co následovalo? Jakou změnu to pro tebe znamenalo?  2. Co se ti vybaví v současné době (pandemie, advent, tvá vlastní osobní situace...), když slyšíš sousloví "světlo ve tmě"? Jaké tě napadají souvislosti? Jak na ta slova reaguje tvoje duše?
	Bible - otázky: 3. Přečtěte si Izaiáše 59:9b-11Jak popisuje stav temnoty Izajáš? Jak se tma projevuje v životě jednotlivce a komunity?4.  Přečtěte si Izajáše 9:1-5 a Jana 8:12Co o Světle vypovídají tyto dva texty? Odkud světlo přichází? Kde ho hledat? Jak ho získat? Jak v něm zůstat?5.Pokračujte ve čtení Izajáše 59:12-14 a přečtěte si také Žalm 107.10-16.Zdá se, že temnota je někdy důsledkem našich vlastních smýšlení a jednání. Jaké příčiny a vedoucí k temnotě v textech vidíte? Existuje něco, co s tím můžeme udělat?6. Přečtěte si Izajáše 60:1-3K čemu vyzývá Izajáš? Co se podle něj děje poté, když člověku "vzejde světlo"? Jaký vliv to má na okolí?
	Aplikace - otázky: 7. Doba adventu je dobou čekání na světlo, které Bůh zaslíbil, ale také dobou příprav na jeho příchod. Světlo vzchází všem, ale jen někteří Ho vidí a přicházejí k Němu. Kristus se narodí jen v srdci, které je připraveno Ho přijmout. Jak se připravuješ se na jeho příchod ty?  Co děláš, abys ho nepropásl? Povzbuďte se a inspirujte navzájem.8.  V kázání jsme slyšeli o třech konkrétních oblastech, ve kterých tma zahaluje naše srdce: strach, hněv a chtivost. V čem je tvoje slabé místo? Jakým způsobem se v tněm můžeš otevřít světlu? Jak ti v tom mohou pomoct tví bratři a sestry?9. Říká se, že křesťané mají být těmi, skrze které se Kristus rodí do světa. Jedna věc je světlo vidět, drjiná je světlem být.Jak můžeš v období adventu BÝT světlem? Jak se Kristus může stát živým a skutečným pro tvé okolí v tobě samotném? 
	Modlitba: Kdo jsi, světlo, jež mne naplňuje a osvětluje temnotu mého srdce?Vedeš mne jako matka za ruku a kdybys mne pustil, nesvedla bych udělat ani krok. Jsi prostor, který kolem dokola obklopuje mé bytí a ukrývá je v sobě - kdyby Tě opustilo, kleslo by do propasti nicoty, z níž je pozvedáš k bytí. Ty, který jsi mi bližší než já sama sobě  a niternější než mé nejhlubší nitro a přece  neuchopitelný a nepostižitelný a přesahující každé jméno: Duchu svatý - Pronikající Paprsku, ~Edita Steinová
	Dalsi zdroje: Izajáš, kapitoly 58 až 60  - k rozjímání nad tématem světla Pojď, buď Mým světlem, Soukromá korespondence Matky Terezy, která se celoživotně potýkala s "temnou nocí duše" a přesto vyzařovala světlo Kristovo. (Sestavil Brian Kolodiejchuk)
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


