
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 STARŠOVSTVO NA ROK 2017 
Nehledej jenom svoji moudrost, ale žij v uctivé bázni před 

Hospodinem a odmítej všechno zlé.   
Př 3,7 

 
DNES KÁZÁNÍ 
Dnes bude mít kázání David Novák. 
 

 
KŘTY 
Dnes po bohoslužbě proběhnou křty.  

 

SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA 
Poslední červnovou neděli 25.6. proběhne jenom jedna společná bohoslužba 
v 10:00 v KD Mlejn.  
 

AKCE NA LÉTO  
3. - 14.7.      Tábor Robinson  
16. -  23.7.   Tábor Savana 
29.7. - 5.8.   English camp 
10. - 15.8.    Odraz (Atleti v Akci) 
19. -  26. 8.  Sborová dovolená 

 
SPOLEČNÉ MODLITBY 
Modleme se za nadcházející letní akce Třináctky - tábory klubů Robinson              
a Savana, Odraz, English camp i sborovou dovolenou.  Jsou to všechno 
příležitosti být víc a jinak spolu a spolu s Bohem. Ať Pán Bůh přitahuje lidi, co ho 
ještě osobně neznají, k sobě a dává se jim poznat.  Ať jsou všechny akce pod 
Božím vedením, ochranou a s Jeho požehnáním, jen takto mají smysl. Prosme za 
všechny vedoucí, na kterých leží břemeno rozhodování a zodpovědnosti. Ať 
slouží v Boží síle a s radostí. Přimlouvejme se za kazatele sboru Davida Nováka 
(nejen) v době jeho studijního volna, za odpočinek, nabrání sil a načerpání 
inspirace pro další sborovou i nadsborovou práci. Modleme se za novou inspiraci 
pro služebníky ve sboru. Za to, aby jim Duch svatý zjevoval, jak mají ve své 
službě pokračovat. Využijme čas o prázdninách k přímluvám za další školní rok, 
ve kterém ve sboru proběhnou některé personální změny (David Novák, Daniel 
Fajfr, Martin Prchal). Modleme se za nemocnou Hanku Švábovou a Oanu. 
Potřebují sílu a pokoj na každý den.  
 

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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SBÍRKA  
Minulou neděli byla sbírka na tábor klubu Robinson. Celkem se vybralo 10 949 Kč. Dnes proběhne sbírka na 
potřeby křesťanského centra. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na bankovní účet. 

 

STALO SE V KVĚTNU 
V rámci nedělních kázání proběhla série na téma knihy proroka Jonáše. Do sboru byla přijata Lucie Pavlínová. 
Požehnání měli Malvína a Oliver Kunstovi. Na mládeži jsme procházeli sérií na téma "To se křesťanům 
nestává...". Dotkli jsme se témat jako je alkoholismus, poruchy příjmu potravy, způsoby jak se k nám dostává 
zlo, pornografie. Pořádali jsme poslední FollowUp v tomto roce. Na akci přišlo 70 lidí a byl to skvělý čas, kdy 
mnozí naši známí mohli poznat, že jako křesťané jsme úplně normální. Robinson se zúčastnil orientačního 
závodu v lese tzv. Biblické stezky a oba naše týmy postoupily do celorepublikového finále. Poslední víkend         
v květnu jsme poznávali Brdy. Ušli jsme 14 kilometrů, zažili pohodu putování, vaření v přírodě na ohni, spaní 
pod širákem, krásné počasí a hledání pokladů v zemi i na nebi. Savaňáci dokončili aktivitu fauna a flóra, 
proběhla kreativní dílnička pod vedením Hanky Boldišové na téma výrobek z korkové zátky. Začali jsme aktivitu 
táboření. Pravidelné duchovní programy čerpáme z knihy Velká kniha o Bohu pro malé děti. Vrcholí přípravy na 
stanový letní tábor v Jizerských horách. V Rybičkách proběhla Pohádková cestička, zúčastnilo se něco přes 50 
dětí, objevily se i nové tváře. David Novák měl povídání na téma: Rodina jako ohrožený druh a co s tím, mnohé 
toto téma opravdu zajímalo. 

 
 
 

 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 19:00, 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 
 


