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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: 9.1. od 16h ve velkém sále restaurace U Sluncedalší bohoslužby: 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. VANOČNÍ TROJKA 19.12. od 16h ve skupinách a on line PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH Trojka Centrum: v úterý od 17:30       14.12. + 19.12.Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00      14.12. + 19.12.Trojka Okolí: ve středu od 17:30        15.12. + 19.12.Trojka Poruba: ve středu od 18:00     15.12. + 19.12.Trojka Polanka: v neděli od 16:00      19.12.Trojka Svinov: v neděli od 17:30        19.12 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) 14.12. a dále od 4.1.Trojka FUSION: každý čtvrtek od 17h (ABC ALFA, Prokešovo náměstí) Trojka MLÁDEŽ: pátek 18-20h, (Kampus Palace, Smetanovo nám. 3116/10) 7.1. a dále co 14 dní WE-CAN-DOVČA v Malenovicích 1.-3.dubna 2022
	Hlavni nadpis: JAKO V NEBITAK I NA ZEMI
	Hlavni tema: Láska a jiné kotrmelce
	Motto: 
	Biblicke souradnice: 
	datum: 12.12.2021
	Jmeno: Ondřej Sturz
	Zamyšlení - otázky: Pár dobrovolných Vánočních otázek na rozehřátí :-) 1. Jak vypadá správný bramborový salát a co v něm nesmí chybět? 2. Kdybys měl shrnout svůj poslední týden do jedné Vánoční koledy, která by to byla? 3. Co z toho, co se stalo od minulých Vánoc se Ti opravdu vrylo do paměti? 4. Jaký typ dárků Tě pod Vánočním stromečkem vždycky potěší? 5. Která písnička Ti zaručeně vyvolá Vánoční náladu? A teď k tématu: 6. Co je pro Tebe nebe na zemi?7. Jak podle Tebe vypadá obraz "tradiční rodiny"? 
	Bible - otázky: Přečti si Marek 3:31-358. Co si myslíš, že chtěl Ježíš svojí reakcí vyjádřit? 9. Co kromě pokrevní spřízněnosti určuje, kdo Ti je blízký jako bratr? 10. Je pro Tebe církev "druhou rodinou"? V čem je to pro Tebe výzva a v čem Ti to naopak pomáhá? 11. Co lidi v církvi vzájemně sbližuje? Přečti si 1. Korintským 7: 17-2312. V čem vidíš výhody a v čem nevýhody toho, když je člověk v církvi jako "single", anebo naopak "v manželství"? 13. Co pomohlo žít Ježíši naprosto naplněný život i když byl "single"? V čem nám může být příkladem ohledně toho, jak využít fázi života, ve které jsme? 
	Aplikace - otázky: Ondra na konci svého kázání položil následující výzvu: Bůh nás každého zve do svého velkého příběhu.  MILOVAT  A BÝT MILOVÁN?14. Co to pro Tebe znamená? 15. Prožíváš, že jsi miluješ a jsi milován? 16. Jaký konkrétní krok Ti může příští týden pomoct lépe reagovat na toto Boží pozvání k tomu milovat 
	Modlitba: Drahý Bože, děkuji ti, že nás miluješ nakonečnou a nepodmíněnou láskou. Prosím pomáhej nám ji co nejlépe odrážet vůči ostatním a zároveň ji i co nejlépe vnímat vůči nám samotným.Amen.
	Dalsi zdroje: Podcast: KAM RiseUPDíl: 11. SinglesHost: Marek MACÁK
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


