
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: 20.3. od 16h ve velkém sále restaurace U Sluncedalší bohoslužby: 20.3., 17.4., 1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6. WE-CAN-DOVČA v Malenovicích 1.-3.dubna 2022 PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH Trojka Centrum: v po/út od 17:30       14.3., 28.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.    Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00      15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.Trojka Okolí: ve středu od 17:30         9.3., 23.3., 6.4, 20.4., 4.5., 18.5., 2.6., 16.6.  Trojka Poruba: ve středu od 18:00      9.3., 23.3., 6.4, 20.4., 4.5., 18.5., 2.6., 16.6. Trojka Polanka: v neděli od 16:00      13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6. Trojka Svinov: v neděli od 17:30        13.3., 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 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) 18.3. a dále co 14 dní
	Hlavni nadpis: SVĚTLODO NEJISTOT
	Hlavni tema: 
	Motto: 
	Biblicke souradnice: Matouš 6,19-34
	datum: 6.3.2022
	Jmeno: Honza Prudil
	Zamyšlení - otázky: 1. Starosti a obavy nám dokážou vzít spoustu energie. Co ti pomáhá získat na starosti zdravější náhled tak, aby Tě jejich tlak tolik nedrtil?2. Jak dopadla většina tvých dosavadních starostí? Máš nějakou zkušenost, kdy Tě Tvoje starosti naučily něco důležitého?  
	Bible - otázky: Přečtěte si Matouš 6,19-243. Nebe není cosi vzdáleného, ale je to Boží prostor všude kolem nás. Každý den jsou příležitosti investovat do Božího království. Jaké příklady takových investic jsi už kolem sebe viděl? Které jsou nejbližší Tvému srdci?4. Ve verších 22-23 se velkorysost / lakomství dává do souvislosti s naším zrakem (okem). Jak náš vztah k majetku ovlivňuje naše vidění světa i vlastního života?5. Mamon ve verši 24 je považován za přímou duchovní konkurenci živého Boha. Proč zrovna vztah k majetku má tak silný dopad na naše duchovní nastavení?Přečtěte si Matouš 6,25-346. Bojíme se o to, co uctíváme. Jak nás může správné uctívání zbavit zbytečných starostí? 
	Aplikace - otázky: 7. Naučte se zpaměti Matouš 6,33Hledejte* především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.8. *V kázání zaznělo, že "hledejte" v 33 verši znamená taky "honit se za něčím". Za čím se honíš více, než odpovídá skutečné hodnotě z pohledu věčnosti? Co potřebuješ přestat uctívat a co naopak?9. Vyber si jednu z věcí z výše uvedené otázky a zkus udělat příští týden jeden konkrétní krok, kterým začneš přenastavovat své uctívání směrem k hodnotám Božího království. Jak by takový krok mohl vypadat?10. Modlete se společně nebo ve 2-3jicích za Ukrajinu i za sebe navzájem.
	Modlitba: Ať mír dál zůstává s touto krajinou.Zloba, závist, zášt, strach a svár,ty ať pominou, ať už pominou.Teď když tvá ztracená vláda věcí tvýchzpět se k tobě navrátí, lide, navrátí. (parafráze proroctví J.A.Komenského)
	Dalsi zdroje: Princip pokladuPandy Alcorn2013, Didasko
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


