
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: 23.10. od 16h v bývalé restauraci U Vlka (Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov)DALŠÍ BOHOSLUŽBY: 6.11., 20.11., 11.12., 18.12. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH Trojka CETRUM: neděle od 16:00          16.10., 30.10., 27.11., 11.12.Trojka MAR.HORY: neděle od 18:00      16.10., 30.10., 27.11., 11.12.Trojka SVINOV: neděle od 17:30            16.10., 30.10., 27.11., 11.12.Trojka OKOLÍ: neděle od 17:30              16.10., 30.10., 27.11., 11.12. Trojka POLANKA: neděle od 16:00        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 (Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov) Trojka MLÁDEŽ: pátek co 14 dní 18-20h, (Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov) od 21.10.2022 Podzimní výprava Skautského oddílu OSMA 14.-16.října 2022 Ostrava zpívá gospel         zkoušky od 7.11.2022                                           koncert 3.12.2022 v 18:00 a 4.12.2022 v 15:00 a 18:00 
	Hlavni nadpis: RE:SETUvolni se
	Hlavni tema: 
	Motto: 
	Biblicke souradnice: 
	datum: 9.10.2022
	Jmeno: Bára Filipová
	Zamyšlení - otázky: 1. Při jaké činnosti úplně "vypneš" a opravdu odpočíváš? 2. V jakých situacích zažíváš FOMO - fear of missing out, tedy strach, že o něco přijdeš, když tomu řekneš ne?3. Bára přirovnávala v rozhovoru vztah s Bohem k tanci, ve kterém působí odstředivé síly ven a zároveň gravitační síla přitahující nás blíž k Bohu. Zároveň čím rychleji tančíme, tím víc se potřebujeme pevně držet partnera, středu.Jak se projevují odstředivé síly ve tvém životě? Jak se projevuje Boží gravitační síla ve Tvém životě?
	Bible - otázky: 1. Mk 1:9-18 Čím Ježíš "zahájil" své působení? Co se dělo v oněch čtyřiceti dnech na poušti?Co jim předcházelo a co po nich následovalo?2. Přečtěte si Fil  2:5-9 a Mk 8:34-35.Jak smýšlel podle veršů Ježíš? Co máme dělat my?Jak souvisí tyto verše s uvolněním, zpomalením? 3. Kazatel 3:1-14.Jaký je podle tebe význam těchto veršů?Jak můžou tyto verše pomoci ve zpomalení?
	Aplikace - otázky: 1. Jaké denní, měsíční a roční "zpomalovače" můžeš zařadit do svého života? 2. Co v Tvém životě chce Bůh právě teď, abys mu odevzdal/a a přestal/a se o to strachovat - "uvolnil/a" se v tom?3. Naplánuj si do svého kalendáře příští týden 20 minut, kdy se ztišíš s Bohem na nějakém klidném místě. V tomto čase pouze buď s Otcem a vystav se Jeho působení.Nasdílej někomu ze svých blízkých přátel, jaké to pro tebe bylo.  
	Modlitba: "Pane, prosím, ať mi ukážeš cestu k uvolnění a zpomalení mého života, abych mohl/a žít s Tvým klidem a radostí ve svém nitru. Odstraň z mého života spěch i důvody, proč se mu někdy neumím vzepřít.Dej, ať umím říct ne a dát hranice tam, kde je třeba.Prosím Tě o touhu být Ti blíž a zároveň i praktickou cestu, jak se můžu dostávat blíž k Tobě právě já v tom, jaký/á jsem a ve své životní situaci.Amen."
	Dalsi zdroje: "Nejlepší cesta vpřed je zpomalování, nestihnout všechno co se nabízí,uniknout rychlému přemísťování, zastavit přísun myšlenek a vizí.V pomalém toku dat objevit krásu, plynoucí zvolna okolo mne,neznatelnou jak rašení klasů, co nesou výnosy stonásobné. Zpomalování   …   plodonosné   …   objevování   …  dnešního dne."
	Bohoslužby: Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov


