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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.
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	Zamyšlení - otázky: Rozehřívačky - vyber 1-3 otázky1. Jaká je tvoje nejoblíbenější karnevalová maska? Jak se v ní cítíš?2. Pracuješ spíše rukama nebo spíše hlavou? Co to pro tvůj život znamená?3. Kdyby ses měl přirovnat k nějaké části těla, která to bude?Naladění na debatu - vyber 1-2 otázky1. Pracuješ raději sám nebo v týmu? Jak se to ve tvém životě projevuje?2. Zažil jsi někdy týmovou spolupráci, kdy každý dělal svou část a dohromady vzniklo něco velkého? Kdy to bylo a o co se jednalo?
	Aplikace - otázky: Aplikace - vyber 2-4 otázky1. Jak můžeš ve svém životě oblékat "nového člověka", kterým jsi díky Kristu?Jak ti v tom mohou pomoci lidé z tvé skupiny?2. Jaká část "těla" Trojky jsi ty?Jaké jsou tvé silné a slabé stránky?3. Co můžeš Trojce dát (nebo už dáváš) a co naopak potřebuješ?4. Co může Trojka jako tělo (celek) dělat, aby plnila své povolání?
	Bible - otázky: Terry mluvil v kázání o tom, že to, co máme na sobě, ovlivňuje to, jak se chováme (podle uniformy poznáme vojáka, lékáře, studenta). Proto potřebujeme svlékat "dřívější způsob života" a oblékat si ten nový - "nového člověka v Kristu" (podle Efezským 4).K tomu nám pomáhá to, že to, co máme na sobě, vidí ostatní kolem nás a můžou nám dělat zrcadlo.Proto potřebujeme žít v komunitě, v církvi.Také společně máme větší vliv na naše okolí a povolání, které přesahuje jednotlivce.Přečtěte si společně Efezským 4.Vyber 2 až všechny otázky:Co vám osobně tyto verše říkají? Která pasáž k vám promlouvá nejvíce a čím?Jaké dary Bůh rozdal svému lidu a k čemu slouží? Jak podle těchto veršů funguje církev? Jakou roli v ní má Kristus a jakou my?Co říkají verše o naší identitě - kým podle nich jsme?Jak nám tyto verše mohou pomoci v tom žít v církvi milostí a pokojem?
	Modlitba: Drahý Bože,díky, že každému z nás dáváš jedinečné dary a že nás spojuješ v jedno. Díky, že díky tomu můžeme společně žít tvým povoláním. Prosíme tě, abychom si naše dary hýčkali a vědomě a moudře je používali. Prosíme o jednotu naší komunitní skupiny, celé Trojky i církve křesťanů po celém světě. Prosíme o jasnost v tom, k čemu nás povoláváš jako jednotlivce i jako církev a o odvahu tímto povoláním žít každý jednotlivý den. Amen.
	Dalsi zdroje: 1. Korintským 12 (o duchovních darech a církvi jako těle)Test duchovních darů - https://www.mssmladez.cz/2019/07/07/test-duchovnich-daru/ nebo na portále cb.cz
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 8.1. od 16h v prostorách Trojky ve Svinově (Bílovecká 69/48)DALŠÍ BOHOSLUŽBY:  22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6. Trojka CETRUM: neděle od 16:00          Trojka MAR.HORY: neděle od 18:00Trojka SVINOV: neděle od 17:30            Trojka POLANKA: neděle od 16:00Trojka OKOLÍ: neděle od 17:30    SKUPINY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:  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) 19.2.2023 od 14h do 15h: VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ TROJKY (Bílovecká 69/48)17.-19.3.2023 VÍKENDOVKA TROJKY V MALENOVICÍCH
	Hlavni nadpis: Efezským
	Hlavni tema: Identita, milost a pokoj v církvi
	Motto: 
	Biblicke souradnice: Efezským 4,1-16
	Jmeno: Terry English
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	Bohoslužby: Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov


