
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: 23.1. od 16h ve velkém sále restaurace U Sluncedalší bohoslužby: 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH Trojka Centrum: v út/po od 17:30       18.1., 1.2., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00      18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3.Trojka Okolí: ve středu od 17:30        19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3.Trojka Poruba: ve středu od 18:00     12.1., 26.1., 9.2., 23.3., 9.3., 23.3.Trojka Polanka: v neděli od 16:00      16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3.Trojka Svinov: v neděli od 17:30        16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3. Připoj se! Od 23.1. vždy před bohoslužbou v 14:30. 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 (ZŠ Gen. Píky 2975, Ostrava - Fifejdy) Trojka MLÁDEŽ: pátek 18-20h, (Kampus Palace, Smetanovo nám. 3116/10) 21.1. a dále co 14 dní WE-CAN-DOVČA v Malenovicích 1.-3.dubna 2022
	Hlavni nadpis: SVĚTLO DO KONFLIKTU
	Hlavni tema: Světlo
	Motto: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
	Biblicke souradnice: Matouš 5:38-48
	datum: 23.1.2022
	Jmeno: Terry English
	Zamyšlení - otázky: 1. Konflikt je odvozený od latinského conflicto - "střetnout se s někým/něčím". Jaký největší střet s někým si ve svém životě zažil ty?2.  Znáš někoho, kdo umí "prosvětlovat" konfliktní situace? Jak to dělá?3. Kdy jsi přinesl Ty světlo do nějakého konfliktu? Čím se ti to povedlo?
	Bible - otázky: 1. Přečtěte si Matouše 5:38-48.Co tyto verše říkají a čím promlouvají k vám?3. Přečtěte si:Příslovi 15:18Přísloví 26:20 Mt. 18:15-22Mt 7:1-5Co podle těchto veršů pomáhá utišit konflikt?Čím tyto verše promlouvají k vám?
	Aplikace - otázky: 1. V kázání padlo, že si většinou obě strany v konfliktu myslí, že "mají pravdu".Co Ti pomáhá vidět i tu "druhou stranu"? 2. Který konflikt ve svém životě potřebuješ Bohu odevzdat právě teď? Jaký krok pro utišení tohoto konfliktu máš udělat?Pokud potřebujete, dejte si před odpovědí pár minut na přemýšlení.Na závěr se za tyto situace a lidi společně modlete.
	Modlitba: Ježíši, říkáš, že jsi světlo světa; že kdo tě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Buď světlem v mých konfliktech, Pane a pomáhej mi být jím také.Ať díky Tvé lásce ke mně miluji i já své bližní bezpodmínečně, nezávisle na situaci.Ukazuj mi, jak konkrétně můžu přinášet světlo do konfliktních situací, do kterých se dostávám.Dej mi sílu nenechat se konflikty strhnout, ale poslouchat Tvůj hlas a stát pevně v lásce. Ať mám odvahu reagovat vždy v souladu s Tebou.Amen.
	Dalsi zdroje: Mt. 5:21-26kniha Tulákem pro Krista od Corrie Ten Boom(příběh o odpuštění, který Terry zmiňoval v kázání, je v této knize)
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


