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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: 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 MÍT,SVĚTLEM BÝT
	Hlavni tema: Světlo
	Motto: Ježíš řekl: "Já jsem světlo světa".Ježíš řekl: "Vy jste světlo světa".
	Biblicke souradnice: Jan 8,12
	datum: 9.1.2022
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Co pro tebe bylo v posledních dnech a týdnech "světlem"? Co naposledy rozsvítilo tvůj všednodenní život, ať už nějak zásadně, nebo jen na krátký okamžik? 2. Kdo jsou lidé, pro které jsi (nebo jsi v určité situaci byl) světlem ty sám? Uvědomuješ si svou roli v jejich životě? Jaká je to zkušenost? Co to pro tebe znamená, co z toho pro tebe vyplývá?
	Bible - otázky: 1.  Přečtěte si Jan 8:12Co všechno v těchto několika málo slovech Ježíš vlastně říká? Co znamená, být "světlem světa", "nechodit ve tmě", "mít světlo života"? (Co to naopak neznamená?)2. Přečtěte si Matouše 5:14-16Ke komu tu Ježíš mluví? Co z jeho slov vyplývá? Co všechno se s naším světlem může dít - např. můžeme nesvítit? Prostřednictvím čeho vidí naše světlo vdruzí lidé, k čemu je má naše světlo vést?3. Přečtěte si Žalm 119: 98-105 (v.105) a 127-131 (v 130!) Co je světlem pro autora tohoto žalmu? Jakou roli a jaký efekt má Boží slovo v životě člověka, který patří Bohu? Za jakých podmínek?
	Aplikace - otázky: 1. "Jsme pouhé žárovky a naším jediným úkolem je zůstat zašroubovaní," říkával nedávno zesnulý arcibiskub Desmond Tutu.  Jak ale zůstat zašroubovaný? Máš nějaké osvědčené způsoby, jak setrvávat v kontaktu se "Zdrojem"? Daří se ti to? S čím naopak zápasíš?Ohlédni se a zhodnoť (bez sebeobviňování!)všednodenní realitu svého posledního týdne.2. Na konci kázání jsme slyšeli dvě otázky. Zkuste si na ně společně odpovědět. Při hledání odpovědí si buďte světlem navzájem.          > Jak můžeš konrétně a prakticky posílit světlo a jeho vliv ve svém životě a ve svém okolí? (Jak zůstávat ve zdroji a být zdrojem.)      > Jak můžeš konrétně a prakticky omezit tmu a její vliv ve svém životě a ve svém okolí? (Jak rozpoznat a odstranit stínítka.)
	Modlitba: Ježíši, říkáš, že jsi světlo světa; že kdo tě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Buď mým světlem, Pane. Bez tebe narážím do zdí, tápu, chodím v kruhu a přitom zraňuji sebe i druhé. Nauč mě ztišit se a slyšet, jak promlouváš do mého života svým živým Slovem, protože ono je světlem každému, kdo mu skutečně a trvale naslouchá.Nauč mě následovat Tě a zůstávat ve stálém spojení s Tebou, svým Zdrojem, abych i já mohl svítit všude, kam mě povedeš, a všem, které potkám.Nauč mě nestěžovat si na tmu, ale za všech okolností spatřovat světlo a být světlem, zvlaště tam, kde ho ostatní nedokáží nalézt. Amen.
	Dalsi zdroje: Bonusové zamyšlení: 2.Mojžíšova 34:29-35 Poté co Mojžíš strávil 40 dní a nocí v půstu na hoře Sinaji před Hospodinem vracel se zpět ke svým lidem nejen s Desaterem, ale také se "zářící tváří". Co se dělo dál? Jak to řešil? Nacházíte v tomto příběhu nějakou paralelu pro dnešní svět, pro církev, pro sebe?  Kniha: Pojď, buď Mým světlem - Soukromá korespondence Matky Terezy, která se celoživotně potýkala se společenskou i osobní temnotou a přesto vyzařovala světlo Kristovo. (Sestavil Brian Kolodiejchuk)
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


