
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 BESÍDKU NA ROK 2017
Je lépe mít málo a bát se Hospodina,
 než mít velký poklad a s ním neklid. 

Př.15,16

DNES KÁZÁNÍ
Dnes bude mít kázání David Novák na téma:  Jak (ne)slavit. 1 K 11 

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: ZÁPASY VELKOMĚSTSKÉ CÍRKVE
19. 11. Dobře vybavená církev IK 12 (Daniel Fajfr)
26. 11. All you need is Love (Beatles) IK 13 (Daniel Fajfr)
  3. 12.  1. adventní neděle – Čtyři věty, které změnily svět (Daniel Fajfr)

KONFERENCE O VNITŘNÍM UZDRAVENÍ
Zveme Vás na konferenci  o vnitřním uzdravení,  kterou pořádá Immanuel,z.  s.
Bude se konat v pátek a sobotu 17. - 18. listopadu 2017 v Křesťanském centru.
Pro členy třináctky je to zdarma, přesto je potřeba poslat přihlášku do 13. 11.
na email: karel.taschner@gmail.com. 
Více na 13ka.cz v sekci Aktivity/Nejbližší akce.

ANDĚLSKÝ STROM
Andělský  strom  je  program  Mezinárodního  vězeňského  společenství,  který
spojuje rodiče ve vězení s jejich dětmi prostřednictvím doručení vánočního dárku.
Dobrovolníci kupují dárky pro děti, které jsou dětem doručovány spolu s osobním
vánočním dopisem od rodiče z vězení. Pro každé dítě je potřeba zajistit dárek,
který  mu bude  zaslán společně  s  dopisem od  rodiče  a  dopisem pro  pečující
osobu, u které dítě bydlí.  Více informaci  na  www.andelskystrom.cz Můžete se
přihlašovat  buď  osobně  v  neděli  (Pavla  Hrušková  -  2.  bohoslužba)  nebo  na
emailech: pavla.hruskova@gmail.com, boldisova.hana@seznam.cz

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: David Novák 
(administrátor sboru), Daniel 
Fajfr (2. kazatel), František Duda
Marek Ranš, Vítek Malý,  
Jiří Unger, Jan Macura,  
Jakub Čierný, Pavel Světlík         
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 
david.novak@cb.cz nebo 
Daniela Fajfra daniel.fajfr@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)

                        Bulletin NEDĚLE 
    12. listopadu 2017

BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS 
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TRANSLATION TO ENGLISH
During the second service translation to english is available. Ask for headphones at the translation box in the side
hall.

SBÍRKA
Minulou neděli byla sbírka  na potřeby besídky a vybrali jsme celkem 8 021Kč. Dnes proběhne již 4. sbírka v
tomto roce na Sahniho, našeho misionáře v Indii. Polovina sbírky půjde na službu sborům a potřebným v Indii,
druhá polovina pro Sahniho rodinu. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na bankovní účet.

SPOLEČNÉ MODLITBY
V mládeži jsme vděční za skupinky, za zájem mládežníků o společná setkávání a za skvělou partu lidí, která na
mládeži je. Zároveň bychom byli rádi za modlitby za osobní růst mládežníků v poznání Krista a proměňování se
do Jeho charakteru. Jednou za měsíc připravujeme setkání mládeže pro naše přátele, kteří nechodí do církve,
tak kéž Bůh připravuje příležitosti pro mládežníky, aby tyto lidi pozvali. Na těchto večerech chceme  srozumitelně
komunikovat evangelium. K tomu potřebujeme Boží pomoc a milost. 
Prosme také za duchovní ochranu všech aktivit, které se na Třináctce konají. Naše sestry v Kristu Oana a Hanka
stále čelí rakovině. V poslední době i viroze, alergii na jídlo či špatnému krevnímu obrazu. Potřebují podpírat
modlitbami a zakoušet Boží pomoc, pokoj a naději. Kéž jsou plně uzdraveny - Bůh je mocný to udělat.

 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
Modlitební skupinka: 1x za 14 dní (čtvrtek), v 19:00, vedoucí Tomáš Michalička 
Pro hledající: 1x za 14 dní (středa), v 18:30, vedoucí Tom Clyde (skupinka je v češtině i angličtině)
Muži: 1x za 14 dní (čtvrtek), v 19:00, vedoucí Zbyněk Matějka (Mates)
Ženatí muži: 1x za 14 dní (středa), v 20:00, vedoucí Jiří Unger
Muži: 1x za 14 dní (středa), v 18:30, 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 19:30, vedoucí Daniela Nováková

        Ženy: 1x za 14 dní (čtvrtek), v 20:00, vedoucí Agnieszka Dudová
Ženy: každé pondělí,  v 17:30, vedoucí Gabriela Michaličková
Dívky na SŠ: každou středu, v 16:30, vedoucí Eva Ždímalová
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