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.
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

Církev,
která se nepo...

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

12.6.2022

Matúš Kušnír

1. Musel jsi někdy pro dobrou věc něco
obětovat nebo dokonce trpět? Co tě k tomu
motivovalo?

1. Skutky 5:17-42

1. Co ti může pomoci v tom být stejně
odevzdaný a odvážný jako první Ježíšovi
učedníci?

Co se v příběhu stalo?
Co z textu s tebou nejvíc rezonuje?
V čem je postoj apoštolů nečekaný nebo
obdivuhodný?
V čem je nečekaný nebo obdivuhodný postoj
Gamaliela?

(Charles de Foucauld )

Co si z této pasáže odnášíš Ty osobně?
2. Čím těžkým si procházíš právě teď?
2. Co ti v těžkých situacích pomáhá je
zvládnout?

Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou,
co se ti zalíbí. Ať se mnou učiníš cokoliv,
děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno,
všechno přijímám. Nepřeji si nic jiného, než
aby se tvoje vůle vyplnila na mne, na všech
tvých tvorech, můj Bože. Odevzdávám svou
duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože s
celou láskou svého srdce, protože tě miluji a
protože je potřebou mé lásky dát se,
odevzdat se do tvých rukou bez míry – s
nekonečnou důvěrou, protože jsi můj Otec.

(Představ si, že si o tom s Bohem povídáš
právě teď.)
Jaký pohled má na to Bůh a jaká
povzbuzující slova do té situace ti On sám
říká?

Modlete se za sebe navzájem o sílu a
odvahu držet se na Boží cestě a překonávat
na ní překážky, kterým teď čelíte.

2. Jan 21:15-19 (nebo už 1-19, pokud chcete
víc kontextu)
(Tímto textem se vracíme zpět do doby, kdy
se Ježíš učedníkům zjevoval po svém
vzkříšení.)
3. Bylo pro tebe někdy těžké mluvit před
ostatními o víře, nebo jsi dokonce zažíval
výsměch, protože jsi věřící? Jak jsi to zvládl?

Co s tebou rezonuje v této pasáži?
Na co se ptá Ježíš Petra a proč?
Jak to souvisí s předchozím textem a se
schopností čelit těžkým situacím?

Nepokoušejte se jít k Bohu sami. Půjdete-li,
určitě vám položí zdrcující otázku: Kde jsou
tvoji bratři a sestry? ~ Charles Péguy
3. Co potřebuješ aktuálně odevzdat do
Božích rukou, ale zatím si to držíš "u sebe"?
Co ti v odevzdání pomůže?

Materiál Proměny evangeliem:
Tvůj život je jako reklamní tabule: děláš na
ní reklamu tomu, co je pro tebe
nejdůležitější (před čím se skláníš).
Lidé čtou a poznávají Krista tím, jak čtou a
poznávají Tebe - to, co máš, na své
reklamní tabuli.

