PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 12.6. od 16h ve velkém sále restaurace U Slunce
další bohoslužby: 26.6.
PRÁZDNINOVÉ BOHOSLUŽBY: 10.7., 24.7., 7.8., 21.8.
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH
Trojka Centrum: v po/út od 17:30
6.6., 20.6.
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00
6.6., 20.6.
Trojka Okolí: ve středu od 17:30
1.6., 22.6.
Trojka Poruba: ve středu od 18:00 1.6., 15.6.
Trojka Polanka: v neděli od 16:00
5.6., 19.6.
Trojka Svinov: v neděli od 17:30
5.6., 19.6.

Církev,
která žije

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) co 14 dní
Víkendovka Trojky: 2.-4.září 2022 v Malenovicích

POZNÁMKY

Církev bratrská Ostrava – TROJKA
Kancelář: Údolní 623/20, 725 29 Ostrava
Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,
Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov
KONTAKT
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

info@cbtrojka.cz
+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.

QR kód pro jednorázové patby

ČÍSLO ÚČTU
4317630359 / 0800

29.5.2022

Jarka Kořená

1. Byl jsi někdy formálně členem nějaké
komunity, aniž by ses cítil její skutečnou
součástí? Pokud můžeš, vysvětli blíže proč to
tak bylo a jaké to mělo důsledky.

2. Proč se křesťané někdy zdráhají být
součástí nějaké konkrétní rodiny církve,
neboli "být církví" a raději jen "chodí do
církve"?

1. 1 Korintským 12:12-27
Co všechno vypovídá tato pasáž o našich
vztazích v církvi? Jak konkrétně bude
vypadat, když bude komunita církve fungovat
jako jedno tělo? Snažte se být konkrétní.
Diskutujte.

2. Římanům 12. kapitola
Přečtěte tuto kapitolu a srovnejte Pavlův
výklad fungvání církve jako těla s tím, k čemu
jste v předchozí otázce došli vy.

1. Kde máš momentálně své nejbližší
vztahy? V církvi nebo mimo církev? Proč to
tak je? Jaký to má praktický dopad na tvůj
život?

2. Co se týče vztahů ve tvé církvi, jak k nim
většinou přistupuješ - jako "spotřebitel" (kdo
mi může něco nabídnout?) nebo jako
"poskytovatel" (komu mohu co nabídnout?)?
Dokážeš udržet mězi těmito póly rovnováhu?
Pokud ne, jaké to mívá pro tebe důsledky?
Otevři své srdce v modlitbě před Bohem a
naslouchej, co ti k tvým vztahům v církvi říká
a ukazuje.

Pane, když mám hlad, sešli mi někoho, kdo
potřebuje nasytit.
Když je mi zima, sešli mi někoho, kdo
potřebuje zahřát.
Když jsem smutný, sešli mi někoho, kdo
potřebuje potěšit.
Když jsem chudý, sešli mi někoho, kdo je
chudší než já sám.
Když nemám čas, sešli mi někoho, kdo
potřebuje vyslechnout.
Když jsem potupený, sešli mi někoho, koho
bych mohl chválit.
Když ztrácím odvahu, sešli mi někoho, kdo
potřebuje povzbudit.
Když se cítím nepochopený, sešli mi někoho,
kdo potřebuje obejmout.
Když se necítím milován, sešli mi někoho,
kdo potřebuje lásku.
(Matka Tereza)

– Který z pokynů nejvíce sleduješ a oceňuješ
ve vlastním společenství?

– Který z pokynů nejvíce postrádáš ve svém
vlastním společneství?

– Který z pokynů je největší výzvou pro tebe
osobně?

3. Prožíváš ve svém životě v těle církve
naplnění v oblasti vztahů?
Pokud ano, děkuj Bohu a modli se za
prohloubení svých existujících vztahů a za
neustálou otevřenost k lidem i mimo své
primánrí vztahy.
Pokud ne, hledej před Bohem příčiny tohoto
stavu a modli se ať ti Bůh ukáže cesty, na
kterých můžeš ty sám/sama hluboké vztahy s
druhými začít budovat.

Nepokoušejte se jít k Bohu sami. Půjdete-li,
určitě vám položí zdrcující otázku: Kde jsou
tvoji bratři a sestry? ~ Charles Péguy
V každém člověku, ať stojí ve kterékoli fázi
své Cesty, nehledej věci hodné odsouzení,
ale věci, které miluješ na svém Tvůrci,
neboť do Království nebeského nevstoupíš
jinak, než podepřen rukou někoho, komu jsi
pomohl. ~ E. Cayce
Pokud žije někdo sám, lehko se může
považovat za svatého; až ve společenství
pocítí, jestli je opravdu pokorný a trpělivý.
~ Terezie z Avily

