
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: 17.4. od 16h ve velkém sále restaurace U Sluncedalší bohoslužby: 1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6. WE-CAN-DOVČA v Malenovicích 1.-3.dubna 2022 včetně bohoslužby v neděli od 9:30. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH Trojka Centrum: v po/út od 17:30       28.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.    Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00      29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.Trojka Okolí: ve středu od 17:30        23.3., 6.4, 20.4., 4.5., 18.5., 2.6., 16.6.  Trojka Poruba: ve středu od 18:00     23.3., 6.4, 20.4., 4.5., 18.5., 2.6., 16.6. Trojka Polanka: v neděli od 16:00      27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6. Trojka Svinov: v neděli od 17:30        27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6. Připoj se! před bohoslužbou v 14:30 v restauraci U Slunce (17.4., 1.5., 15.5.) 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) co 14 dní
	Hlavni nadpis: SVĚTLODO TUŽEB
	Hlavni tema: 
	Motto: 
	Biblicke souradnice: 
	datum: 20.3.2022
	Jmeno: Bára Filipová
	Zamyšlení - otázky: 1.Vzpomeneš si na nějakou vtipnou touhu, kterou jsi měl/a jako malý/malá? (Po nějaké hračce, aktivitě, setkání s pohádkovou postavou, jídle…)2. Kdy v minulosti ses vydal správnou cestou místo cesty snadné? Jaké to bylo a co to přineslo?3. Jak poznáš, že po něčem opravdu toužíš? Jaký je pro tebe rozdíl mezi touhou, vášní, chtěním? (můžete použít)Jan od Kříže: “Touha? Musí to bolet, aby to bylo hodno toho slova. Jinak je to jen pouhé chtění." 
	Bible - otázky: 1. Přečtěte si Matouš 7:7-14Co z této pasáže s vámi rezonuje?Jak tento text líčí vztah Boha a člověka?Co v kontextu tohoto textu znamená jít po úzké cestě? 2.Lk 12:49-50“Přišel jsem na zem založit oheň a jak TOUŽÍM, aby už hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi ÚZKO, dokud se nevykoná!”Jak jsou spojené touha a úzkost? Najdeš příklad ve svém životě?3. Zjevení 3:20“Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.” Co z této pasáže s vámi rezonuje?S jakým tématem nebo "zdravou" touhou teď Bůh tluče na dveře Tvého srdce?
	Aplikace - otázky: 1. Jak ty rozeznáváš úzkou a širokou cestu? Kdy a jak se ti to daří a kdy naopak nedaří?(můžete použít)přirovnání úzké cesty k via ferrata2. Po čem hluboce touží Tvé srdce a Tvá duše právě teď? Jak s tím naložíš? Na jaké dveře máš zaklepat?3. Před jakým rozhodnutím stojíš právě teď? Co je v něm podle Tebe snadná cesta a co správná cesta?
	Modlitba: Otče náš,děkujeme za to, že nás miluješ tak, jak si to ani nedokážeme představit a že chceš, aby naše srdce hořelo pro správné věci.Vkládej do nás své touhy a vyzbrojuj nás, abychom měli odvahu a sílu je následovat.Pomáhej nám volit správné před snadným a dej nám moudrost je od sebe rozeznat.Ukazuj nám, na které dveře máme zaklepat a na které dveře u nás zrovna tlučeš Ty.Ať se nám daří trávit co nejvíce času v Tvé přítomnosti, která nás mění a dává život. Ať jsme díky Tobě zářícím světlem ostatním.Amen.
	Dalsi zdroje: Matouš 7:16-20Gal. 5:22-23(Boží touhy přinášejí dobré ovoce) “My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.” (1J.4:19)“Celý tento svět je velice tenký most. A jediné, na čem záleží, je nebát se vůbec.”- rabbi Nachman
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


