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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: 17.4. od 16h ve velkém sále restaurace U Sluncedalší bohoslužby: 1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6. 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 VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ TROJKY: 10.4. od 16h ve velkém sále restaurace U Slunce
	Hlavni nadpis: SVĚTLODO ZÁKLADŮ
	Hlavni tema: 
	Motto: Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
	Biblicke souradnice: Matouš 7,16-27
	datum: 3.4.2022
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Jaký moment se Ti vybaví, když se řekne "víkendovka Trojky" :) ?2. Co ti v poslední době přineslo "rozjasnění" do života?3. Je nějaké slovo / myšlenka z Bible, u které sis řekl(a): "Tohle přesně jsem potřeboval(a) slyšet"?
	Bible - otázky: Přečtěte si text z Matouše 7,21-234. Tento text musí otřást jakoukoli "sebevědomou vírou". V čem se může nejčastěji lišit naše představa o "naplnění Boží vůle" od toho, o čem Ježíš mluvil v celém kázání na hoře?5.Co nás o naplnění Boží vůle učí tyto další texty? (vyberte si 2-3 texty).Jan 7,16-18Ezechiel 36,26Matouš 10,37-39Jakub 4,7-8Ozeáš 6,5Efezským 2,8-10
	Aplikace - otázky: 6. Vždy se najde dost věcí, které soupeří o naše směřování. Co Tě nejvíce posiluje ve věrnosti Bohu? Jak tomu můžeš dát větší prostor?7. Jsou nějaké otázky, ve kterých v současné době hledáš Boží vůli? Jak Ti můžeme pomoci držet dobrý směr a stavět na hlubokých základech? 8. Modlete se jeden za druhého.
	Modlitba: ŽALM 119, 106-113Svíce mým krokům je slovo tvé,svítí mi na cestě.Co jsem odpřisáhl, to také splním,tvé spravedlivé soudy dodržím.Přespříliš jsem byl pokořen,svým slovem, Hospodine, obživ mě!Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtůa vyuč mě svým pokynům.I když můj život stále visí na vlásku,nezapomínám na Zákon tvůj.I když mi ničemové nastražili past,neopustil jsem tvá pravidla.Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím,naplňují přece mé srdce radostí.Rozhodl jsem se plnit tvé zákony –v tom je odplata navěky!
	Dalsi zdroje: ŽALM 119 - inspirativní píseň o lásce k Božímu Slovu
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


