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1. Jaké věci se můžeš naučit pouze v kontextu blízkých vztahů a nikde jinde? 
 
 
 
2. Kdo jsou Tví nejbližší, za kterými si jdeš pro radu nebo praktickou pomoc? 
 
 
 
3. Čím je pro Tebe náš sbor? 
 
 

 

 
 

Přečti si Skutky 2,42-47 
 

4. Co je podle tohoto textu každodenní součástí životů Ježíšových učedníků? 
 
 
5. Jak často spolu věřící trávili čas a v jakém kontextu? Co to vypovídá o důležitosti 
společného setkávání křesťanů? 
 
 
6. Ve verši 42 se píše, že oddaně dělali několik věcí. Které a proč byly tak důležité? 
 
 
7. Ve verši 44 se píše, že “byli pospolu a měli všechno společné” - Co znamená mít 
vše společné, jaké potřeby se tím pokryly? 
 
 
8. Jak se projevuje to, že má někdo radostné a upřímné srdce? (v.46) 
 
 
9. Kdyby náš sbor zítra zanikl, všimli by si toho lidé z okolí? Je možné, aby náš sbor 
byl “všemu lidu milý”? 

 
 

 
 

10. Rick Warren ve své knize Proč jsme vůbec tady? píše: „Opravdové společenství 
není jen o tom se ukázat v neděli ve sboru. Je to o společném životě. A to zahrnuje 
nesobeckou lásku, upřímné sdílení, praktickou službu, obětavé dávání, soucitné 
utěšování.” - Které z pěti výše zmíněných součástí žití ve společenství se tento 
týden potřebuješ více věnovat? 

 

 

11. Nauč se nazpaměť Židům 10,24-25: Mějme zájem jeden o druhého a 
povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná 
shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více 
vidíte, že se blíží den Kristův. 

 
TŘI SETKÁNÍ NAD PÍSMEM: 1.Setkání na nedělní bohoslužbě: napiš si poznámky, co tě v kázáni oslovilo.  

2.Setkání doma: odpověz si na položené otázky. 3.Setkání na skupince: sdílej své odpovědi s druhými 

 
Sborové skupinky jsou určené všem, kteří navštěvují náš sbor a mají zájem o setkávání se nad Božím slovem. 
www.cb.cz/ostrava/skupinky kontakt: Jakub Mrázek tel: 777 580 157, email: skupinky.cbostrava@gmail.com 


