
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VÍTÁME VÁS V KŘESŤANSKÉM CENTRU "TŘINÁCTKA" 
Jsme rádi, že Třináctka je místem setkávání, tedy místem, kam chodí věřící, nevěřící, 
hledající, mladí, starší, muži a ženy. Jsme rádi, že jste mezi nás zavítali a budeme 
ještě raději, když budete odcházet s pocitem, že to, co jste zde prožili, viděli a 
slyšeli, vás inspirovalo, povzbudilo a případně pomohlo odpovědět na některé 
otázky. Po bohoslužbách jste zváni na kávu nebo čaj a pochopitelně se můžete 
připojit k některé z aktivit tohoto centra. 
 
 

VERŠ PRO MLÁDEŽ NA ROK 2017 
Hospodin slyší, když k němu volám.       Žalm 4,4 

 
 

DNES KÁZÁNÍ 
Dnes bude mít kázáni Mikuláš Biskupec na téma: Duchovní boj -  v každém boji je 
vedle zbroje potřeba i statečnost. 
 

 
KÁZÁNÍ PŘÍŠTÍ NEDĚLI 
26.2. Pokušení na poušti Lukáš 4:1-13 (František Duda) 

 
 

DÁMSKÁ JARNÍ AKCE 
Od pátku 3.3. do soboty 4.3. zveme všechny ženy a dívky na dámskou jarní akci. 
Naším hostem bude Jana Matulíková. Povídat si budeme na téma: „Muž je hlavou, 
ale žena krkem, co tou hlavou točí...“ Akce se bude konat v klášteru 
v Tuchoměřicích. Více informaci na 13ka.cz v sekci Aktivity/Ženy. Přihlašovat se 
můžete e-mailem na ava.prchal@volny.cz, nejpozději do neděle 19.2. 

 
 

SBÍRKA  
Minulou neděli byla sbírka na potřeby křesťanského centra a vybrali jsme celkem 
17 632 Kč. Dnes proběhne sbírka opět na potřeby křesťanského centra. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na 
bankovní účet. 

 
 

TRANSLATION TO ENGLISH 
During the second service translation to English is available. Ask for headphones at 
the translation box in the side hall. 
 
 
 
 
 
 

TŘINÁCTKA 
SBOR  CB NA PRAZE 13 
Scházíme se na této adrese: 
Mukařovského 1986 
Praha 13 
www.13ka.cz  
www.facebook.com/trinactka 
 
PROČ JAKO SBOR 
EXISTUJEME 
Chceme srozumitelným 
způsobem představit život s 
Bohem těm, kteří 
se považují za nevěřící či 
hledající a zároveň pomoci 
v životě víry křesťanům. 
 

VEDENÍ SBORU 
Staršovstvo: František Duda 
Marek Ranš, Vítek Malý,   
Jiří Unger, Jan Macura,   
Jakub Čierný, Pavel Světlík                       
David Novák (kazatel sboru),  
Kontakty na webu: 
www.13ka.cz   
 

INFORMACE O SBORU 
Chcete-li dostávat informace o 
životě sboru emailem, přihlaste 
se u Františka Dudy: 
frantisek.duda@gmail.com 
 
PASTORAČNÍ ROZHOVORY 
Členové i přátelé tohoto sboru, 
kontaktujte Davida Nováka. 
Kontakt: david.novak@cb.cz 
 
ČLENSTVÍ 
Pokud někdo přemýšlíte o 
členství v našem sboru, obraťte 
se na Davida Nováka. 

 
ŽÁDOSTI O MODLITBY A 
SVĚDECTVÍ NA BOHOSLUŽBĚ 
Pokud byste rádi, abychom se 
jako sbor společně za vás 
modlili při bohoslužbě, 
neváhejte a domluvte se před 
bohoslužbou s moderátorem. 
 
INTRANET PRO ČLENY – 
dotazy a administrace – Jan 
Šlesinger slesinger@gmail.com 
 
FINANČNÍ PODPORA  
Příspěvky na finanční podporu 
našeho sboru můžete poslat na 
č.ú.: 51-1922050287/0100 
Pokud byste rádi náš sbor 
podporovali pravidelně, 
kontaktujte Marka Ranše 
(rans.m@seznam.cz) 
 

BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS  
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STALO SE V LEDNU 
Proběhlo požehnání čtyř dětí - Adama Macka, Sáry Mackové, Tobiáše Návrata a Zory Šťastné. Přejeme rodičům 
mnoho moudrosti a požehnání do výchovy! Staršovstvo strávilo společný polo-víkend. Proběhl mužský polo-
víkend, na kterém byl hlavním řečníkem budoucí druhý kazatel sboru Daniel Fajfr. Na tomto polo-víkendu byla 
prezentována studie pro muže Každý muž bojovníkem. Poprvé v historii sboru proběhly modlitby 24-7 celý 
týden. Díky všem, kdo jste se připojili. Proběhl další večer modliteb a chval. Mládežníci měli modlitební 
přespávačku ve sboru v rámci řetězce 24/7. Na přelomu ledna a února proběhne tradiční zimní série o vztazích. 
Začalo se s přípravami na letní kempy. Klub Robinson měl pánskou jízdu a Lady klub. Pánská jízda byla na téma 
Superhrdina. Zúčastnilo se jí 9 dorostenců plus rádci a vedoucí. Lady Club byl na téma Prince & Princess. U 
Savaňáku proběhl závod papírových vlaštovek, začali jsme s dětmi novou aktivitu - uzlování. Náš kazatel David 
Novák zahrál divadlo na téma novozákonního podobenství o rozsévači. Máme nové posily do týmu dospěláků: 
nová vedoucí Marta Grulichová a externistka - specialistka na kreativní dílničky - Elly Pavlátová. Besídkoví 
vedoucí se sešli k pravidelným modlitbám na začátku měsíce. Lednové Rybičky byly na téma zimní radovánky. 
David Novák měl povídání na téma Pilíře zdravých vztahů a Mirka vedla jedno pondělí diskusi o školkách. 
 

SPOLEČNÉ MODLITBY 
Každé manželství potřebuje přímluvy - za vytrvalou lásku mezi manžely, za jednotu, nesobectví, ochranu před 
nevěrou, za moudrost při společných rozhodováních a při výchově dětí. U manželů a manželek, kteří jsou 
vedoucími nějaké služby ve sboru, je třeba modliteb za rovnováhu mezi službou, prací a odpočinkem tak, aby 
služebníci nevyhořeli a manželství nějak netrpěla. 
Modleme se za Manželské večery, které probíhají o nedělích večer - za pohodu pro děti hlídané v herně a za 
užitek z kurzů pro zúčastněné. Ať Pán Bůh jedná v srdcích všech a upevňuje jejich vztahy. Přimlouvejme se za 
Macurovy a Ungerovy coby průvodce těmito večery. 

v případě, že byste chtěli v bulletinu něco prezentovat, obraťte se na Annu Macurovou (macurova.anna@gmail.com).    
 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ A AKTIVITY 
více lze najít na www.13ka.cz  nebo na www.facebook.com/trinactka 
 
Neděle    9:00 - 10:30  1. bohoslužba 
Neděle   11:00 - 12:30  2. bohoslužba 
Pondělí    9:00 - 12:00  Rodinné centrum – herna pro děti 
Pondělí  16:30 - 18:00  Dětský klub Savana 
Úterý    9:00 - 12:00  Rodinné centrum – herna pro děti 
Středa    9:00 - 12:00  Rodinné centrum – pohyb a angličtina pro dospělé 

        Středa  18:30 - 20:30  Setkání mládež 
Čtvrtek    9:00 - 12:00  Rodinné centrum – herna s angličtinou pro děti 
Pátek    9:00 - 10:00  Cvičení pro seniory 

        Pátek  16:00 - 18:00  Dětský klub Robinson, P13 
 
       SKUPINKY 

Chcete-li se zapojit, obraťte se buď osobně nebo mailem na Davida Nováka (david.novak@cb.cz). 
 
Smíšená skupinka: 1x za 14 dní (úterý), vedoucí František Duda 
Skupinka pro hledající: 1x za 14 dní (pondělí), v 15:30, vedoucí Eckhardtoví a Koutečtí 
Modlitební skupinka: 1x za 14 dní (čtvrtek), v 19:30, vedoucí Tomáš Michalička  
Muži:    1x za 14 dní (pondělí), v 19:00, vedoucí Zbyněk Matějka 
Ženatí muži:  1x za 14 dní (středa), v 20:00, vedoucí Jiří Unger 
Muži: 1x za 14 dní (úterý), v 19:00, vedoucí Marek Ranš 
Muži: 1x za 14 dní (středa), v 18:30, vedoucí Vítek Malý 
Ženy s malými dětmi: 1x za 14 dní (úterý), dopoledne, vedoucí Kateřina Poláková 

        Ženy:   1x za 14 dní (úterý), v 19:00, vedoucí Zuzka Petříčková 
Ženy: 1x za 14 dní (úterý), v 19:00, vedoucí Daniela Nováková 

        Ženy:   1x za 14 dní (čtvrtek), v 20:00, vedoucí Agnieszka Dudová 
Ženy:   každé pondělí,  v 19:00, vedoucí Gabriela Michaličková 
Dívky na SŠ:  každou středu, v 16:30, vedoucí Eva Ždímalová 
Dívky na VŠ:  každé úterý, v 19:30, vedoucí Lucka Kovalová 


