
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: 9.10. od 16h v bývalé restauraci U Vlka (Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov)DALŠÍ BOHOSLUŽBY: 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH Trojka CETRUM: neděle od 16:00          2.10., 16.10., 30.10., 27.11., 11.12.Trojka MAR.HORY: neděle od 18:00      2.10., 16.10., 30.10., 27.11., 11.12.Trojka SVINOV: neděle od 17:30            2.10., 16.10., 30.10., 27.11., 11.12.Trojka OKOLÍ: neděle od 17:30              2.10., 16.10., 30.10., 27.11., 11.12. Trojka POLANKA: neděle od 16:00        2.10., 16.10., 30.10., 27.11., 11.12.  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)  Příprava nových prostor 1.-8.10.2022
	Hlavni nadpis: RE:SETRe-kreace
	Hlavni tema: 
	Motto: 
	Biblicke souradnice: 
	datum: 25.9.2022
	Jmeno: Terry English
	Zamyšlení - otázky: 1. Jaké je pro vás nejlepší cvičení (fyzická aktivita), co si opravdu užíváte?2. Jste v prostředí (rodina, práce, přátele…), kde cítíte důraz na image, vzhled těla? 
Jaký to má na vás dopad?3. Má se církev (křesťané) vůbec zabývat tělem? Proč ano, proč ne?
	Bible - otázky: 4. Přečtěte si Žalm 139:13-16
Žalmista se tady zamýšlí nad svým stvořením, které z popisů jsou pro tebe nejpříjemnější? Vyvolávají některé popisy v tobě otázky nebo pochybnosti?5. Přečtěte si:
 Jan 10:10
1. Korintským 6:12-20
1. Timoteus 4:8

Po přečtení všech textů, jaký je zde pohled na tělo a duchovno?
Jak má podle vás vypadat život v plnosti s ohledem na tělo?
	Aplikace - otázky: 6. Věříte něčemu ohledně těla, co není srovnatelné s Božíhm pohledem? 7. Jsou zvyky, nebo je nějaké nastavení, které bys chtěl změnit? Co je malá věc, kterou můžeš změnit? (Nemusí jít o to začít cvičit, ale třeba začít si ráno říkat, Bůh stvořil mé tělo a já ho mám rád/a…)  Může ti skupina nějak pomoci?
	Modlitba: Pane, mé nitro zformoval ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla 
ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! (Žalm 139:13-15)                                                              Amen
	Dalsi zdroje: www.reset.cbopava.cz
	Bohoslužby: V bývalé restauraci U VlkaBílovecká 69/48, Ostrava - Svinov


