
Stanice cB OStrava – trOjka
sídlo: 28. října 148, 702 00 OSTRAVA, IČ: 60783516
bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště

kOntakt
 www.cbtrojka.cz  info@cbtrojka.cz
 CB Trojka  +420 734 783 985

vedOucí Stanice
Jakub Mrázek

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




	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 06. 03. 2022 od 16h ve velkém sále restaurace U Slunce 
další bohoslužba: 20.3. 2022, 

PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH 
Trojka Centrum: v pondělí od 17:30  28.2., 14.3., 28.3. 
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 1.3., 15.3., 29.3. 
Trojka Okolí: ve středu od 17:30 2.3., 16.3., 30.3. 
Trojka Poruba: ve středu od 18:00 23.2., 9.3., 23.3. 
Trojka Polanka: v neděli od 16:00 27.2., 13.3., 27.3. 
Trojka Svinov: v neděli od 17:30 27.2., 13.3., 27.3. 

Připoj se! Od 20.2. vždy před bohoslužbou v 14:30. 

Trojka DESÍTKA: setkání pro děti od 3 do 10-ti let během každé bohoslužby 
Trojka 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) 18.2. a dále co 14 dní WE-CAN-DOVČA v Malenovicích 1.-3.dubna 2022 

Více na www.cbtrojka.cz a facebooku/instagramu. 
	Hlavni nadpis: 
Světlo do motivů

	Hlavni tema: Světlo
	Motto: 
	datum: 20. 02. 2022
	Biblicke souradnice: Matouš 6:1-18
	Jmeno: Michael Novotný
	Zamyšlení - otázky: 1. Kdybys šel na maškarní ples, jakou bys zvolil masku, kdyby peníze nebyly problém? 









2. Zkus popsat situaci, kdy jsi v životě dělal něco „jenom na oko“. Jaký jsi u toho měl pocit? 









3. V čem je pro Tebe rozdíl mezi tím „opravdu žít“ a „jenom existovat“? 











4. Jak často přemýšlíš nad tím, o čem přemýšlíš? 
	Aplikace - otázky: 9. Je ve Tvém životě nějaká oblast, ve které se potřebuješ od dělaní „pro oko“ k tomu, že to začneš dělat doopravdy? Celým svým životem. Celou svou bytostí. Naplno.












10. Co v Tobě vyvolává následující tvrzení: 

„Náš život se vždy ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek. To, jak přemýšlíme, určuje to, jakým způsobem žijeme.“










11. Jsi nadšený z toho, kam Tvoje myšlenky Tvůj život táhnou? Co s tím můžeš udělat? 
	Bible - otázky: Přečti si text z Matoušova evangelia 6:1-18

5. V čem je rozdíl mezi opravdovým dáváním, opravdovou modlitbou, opravdovým půstem a tím, když to člověk dělá jen „pro oko“ (jenom pro to, co vidí druzí)? 




6. Proč podle Tebe Bohu tolik záleží na našem vnitřním životě a na tom, co se děje v naší hlavě? 









7. Záleží Ti na tom, z jakých motivů dělají lidé kolem Tebe to, co dělají, anebo Ti jde hlavně o výsledek? 










Přečti si list Římanům 12:1-2


8. Jak si můžeš v hlavě prošlapávat „nové cesty“, které Ti pomohou reagovat na okolní svět víc jako Kristus? 
	Modlitba: Drahý Bože, 

prosím, pomáhej nám opřít se do toho co děláme skuteně opravdově. Ať věci v životě neděláme jen „pro oko“ a pro to, jak se na nás dívají druzí, ale ať děláme doopravdy. Kvůli jejich podstatě.

Dej ať dokážeme Tebe i lidi kolem sebe milovat celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. 


Amen.
	Dalsi zdroje: Série kázání „V hlavě“ 
ESK Havířov
kázající: David Budina a Ondra Szturc


Poslechnout si můžete jako podcast: 

Najdete například na Spotify

pod „ESK Havířov“, série se jmenuje „V hlavě“ a má 4 díly. 


Nebo taky dostupné na: 


www.eskhavirov.cz 
v sekci média najdete odkaz na podcast


