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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: 1.5. od 16h ve velkém sále restaurace U Sluncedalší bohoslužby: 15.5., 29.5., 12.6., 26.6. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH Trojka Centrum: v po/út od 17:30       26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.    Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00      26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.Trojka Okolí: ve středu od 17:30         20.4., 4.5., 18.5., 2.6., 16.6.  Trojka Poruba: ve středu od 18:00      20.4., 4.5., 18.5., 2.6., 16.6. Trojka Polanka: v neděli od 16:00       24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6. Trojka Svinov: v neděli od 17:30         24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6. Připoj se! před bohoslužbou v 14:30 v restauraci U Slunce (1.5., 15.5., 29.5.) 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: NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ
	Hlavni tema: 
	Motto: Kdo nám odvalí kámen?
	Biblicke souradnice: Římanům 6,2-14
	datum: 17.4.2022
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Které svátky máš raději? Vánoce nebo Velikonoce? Co hraje ve prospěch Vánoc a co ve prospěch Velikonoc?2. Jak se slavily Velikonoce u Vás doma, když jsi byl(a) malý(á)? Bylo u Vás něco speciálního?3. Bez Vánoc bez nebyly Velikonoce a bez Velikonoc by Vánoce postrádaly smysl. Co osobně pro Tebe znamená, že se Bůh stal člověkem, který zemřel, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých?
	Bible - otázky: Přečtěte si Jan 20,24-294. Pro učedníka Tomáše bylo důležité přesvědčit se, že Ježíš skutečně fyzicky vstal z mrtvých. Jak by se změnilo evangelium a Kristovo učení, kdyby nebylo vzkříšení?Přečtěte si Římanů 6,4-85. V kázání zaznělo, že v Kristu jsme zemřeli (starému životu) a byli vzkříšeni a osvobozeni (k novému životu) pro Boha. Jaké důsledky má, když zapomeneme na to, že jsme zemřeli? O jakou naději se připravujeme, když zapomeneme na to, že v Kristu jsme také vzkříšeni?Přečtěte si Římanům 6,11-146. Svobodu získanou v Kristu je třeba bránit (tak jako i naši lidskou svobodu). V kázání zaznělo, že k tomu potřebujeme 1 obnovovat vědomí, že jsem zemřeli a byli jsme i vzkříšeni, 2 podstavit se na odpor hříchu a 3 být aktivní pro Boha. Jakým způsobem se tyto kroky daří pěstovat Tobě? Co Tě nejvíce posiluje?
	Aplikace - otázky: O aplikaci mluvte spolu ve dvojicích nebo trojicích.7. Jak moc jsi ponořený do Krista? Stojíš spíše na břehu, nebo jsi ve vodě po kotníky, po pás nebo zcela úplně ponořen? Kde jsi a kde bys chtěl být? Co pro to můžeš udělat?8. Vyber si jeden konkrétní krok (obnovovat vědomí, podstavit se na odpor, být aktivní pro Boha), kterým můžeš projevit svobodu získanou v Kristu a zaměř se na jeho pěstování příští týden. Jak bude tento krok vypadat?9. Modlete se jeden za druhého.
	Modlitba: Věřím v Boha, Otce všemohoucího,Stvořitele nebe i země.I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého,narodil se z Marie Panny,trpěl pod Ponciem Pilátem,ukřižován umřel i pohřben jest;sestoupil do pekel,třetího dne vstal z mrtvých;vstoupil na nebesa,sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;odtud přijde soudit živé i mrtvé.Věřím v Ducha Svatého,svatou církev obecnou,společenství svatých,odpuštění hříchů,vzkříšení těla a život věčný.Amen.
	Dalsi zdroje: Když Bůh mlčíGreig Petevydavatel: Rosa MediaPete Greig, zakladatel celosvětového hnutí Modliteb 24-7, se dotýká velmi citlivého tématu: nevyslyšených modliteb. Kniha je zajímavým  a inspirativním uchopením velikonočního příběhu.
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


