PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 20.2. od 16h ve velkém sále restaurace U Slunce
další bohoslužby: 6.3., 20.3.,
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH
Trojka Centrum: v pondělí od 17:30 14.2., 28.2., 14.3., 28.3.
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00
15.2., 1.3., 15.3., 29.3.
Trojka Okolí: ve středu od 17:30
16.2., 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
13.2., 27.2., 13.3., 27.3.
Trojka Svinov: v neděli od 17:30
13.2., 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

ČÍSLO ÚČTU
4317630359 / 0800

info@cbtrojka.cz
+420 734 783 985

Vám rádi zašleme na počátku následujícího
kalendářního roku na Vámi uvedenou adresu.

Práci Trojky můžete podpořit i finančními dary.
Potvrzení o darech pro uplatnění daňových odpočtů

KONTAKT
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

Církev bratrská Ostrava – TROJKA
Kancelář: Údolní 623/20, 725 29 Ostrava
Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,
Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov

WE-CAN-DOVČA v Malenovicích 1.-3.dubna 2022
Více na www.cbtrojka.cz a facebooku/instagramu.

QR kód pro jednorázové patby

SVĚTLO DO
ÚPADKU
Světlo

6.2.2022

POZNÁMKY

Jakub Mrázek

1. Co je tvé guilty pleasure? (potěšení, kterým
se moc nechlubíš). V hudbě, jídle, filmech/
seriálech…

2. Na bohoslužbě zaznělo Jonathonovo
svědectví. Je něco, co tě na něm zaujalo,
překvapilo…?

3. Každý má své slabé místo, pokušení,
na které si musí dávat pozor. Co jsou podle
tebe taková typická pokušení? /Jsi ochoten se
podělit, o to co víš, že pro tebe je náročné).

4. Přečti si 1. Jan 2:15-17
Jaké jsou touhy světa? Odkud vychází? Zkus
je konkrétně (podle charakteristik)
pojmenovat.

8. Co osobně tobě pomáhá chránit tvé srdce?
Je něco, co potřebuješ udělat, abys své srdce
lépe chránil?

7. Zastav se, modli se, přizvi Ducha Svatého,
naslouchej, ať ti ukáže, kde je tvé srdce
obnažené a potřebuje ochranu?

Jste-li v komunitní skupině zvažte, zda danou
aktivitu chcete dělat společně, nebo každý
v tichu sám a po té může proběhnout reflexe.

Požehnání před usnutím. Pro rodiče a děti,
pro přátele, pro kohokoliv, kdo potřebuje
povzbudit duši.

Bible mluví poměrně jasně o pokušení a jak
na něm máme reagovat.

5.Přečti si Matouš 5:28-30
Jak na pokušení máme reagovat? Jak to
prakticky může vypadat?

Rodič: Díváš se do mých očí?
Dítě: Ano
Rodič: Vidíš, že já se dívám do tvých?
Dítě: Ano
Rodič: Víš, že tě miluju, i když uděláš cokoliv
špatného?
Dítě: Ano
Rodič: Víš, že tě miluji, i když uděláš cokoliv
dobrého?
Dítě: Ano
Rodič: Kdo další tě takhle miluje?
Dítě: Bůh mě takhle miluje
Rodíč: I více než já?
Dítě: Ano
Rodič: Odpočívej v jeho lásce

6.Přečti si Přísloví 4:20-27 - v těchto veršech
je několik rad, jak fungovat ve světě, kde je
pokučení? Která z těch rad je pro tebe
nejdůležitější?

