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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: 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: EfeskýmDíky komu jsem?
	Hlavni tema: 
	Motto: 
	Biblicke souradnice: 
	datum: 6.11.2022
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Kdy pro tebe někdo v poslední tobě udělal něco laskavého, co jsi nečekal/a?2.  Kdy jsi naposledy zažil/a, že ses o něco hodně snažil/a, dal/a jsi do toho hodně energie a nakonec to nevyšlo?A kdy naopak jsi do něčeho moc snahy nedal/a a povedlo se to?3. Jaký nejhezčí dárek jsi kdy dostal/a? Čím byl tak skvělý?
	Bible - otázky: 1. Efeským 2:8-9"Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil."V jakém pořadí jsou v textu zmíněny skutky, milost a víra a jaký mají vztah k sobě navzájem? V čem je milost "game changer"?Co pro tebe osobně znamenají tyto verše? Prožíváš opravdu osobně, že spása je čistě z milosti a nijak nesouvisí s tvými skutky? 2. Efeským 2:1-6Jak je popsána milost v těchto verších? Z čeho vychází?Co znamenají tyto verše pro tebe osobně?3. Efeským 2:10Pro co jsme podle těchto veršů stvoření? Jak souvisí "dobré skutky" popsané v těchto verších s milostí a vírou?
	Aplikace - otázky: 1. Do jaké oblasti tvého života chce Bůh přinést více milosti?2. V kterých situacích je pro tebe těžké se na Boží milost spolehnout a snažíš se na to jít skrze skutky? Co ti pomůže to změnit?3. Jak můžeš hledat to, co po Tobě Bůh chce a kam Tě chce vést? (ony "dobré skutky" z Efeským 2:10)
	Modlitba: Modlete se za sebe k Otci textem Pavlovy modlitby v Efeským 3:14-19."Drahý Otče, ať mě Tvůj Duch podle bohatství Tvé slávy posilní v mém nitru. Ať Kristus přebývá skrze víru v mém srdci. Ať jsem zakořeněn/a a ukotven/a v lásce, abych mohl/a spolu se všemi svatými postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a abych poznal/a Kristovu lásku přesahující chápání, abych byl/a naplněna do veškeré plnosti Boží.Ty, který ve mně působíš svou mocí, jsi schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosím nebo si představuji. Tobě buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen."
	Dalsi zdroje: Jan 3:161 Jan 4:19Knihy:Láska bez podmínek (John Powell)Nadšení pro lásku (Richard Rohr)
	Bohoslužby: Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov


