
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.

DNES KÁZÁNÍ
Dnes bude mít kázání Daniel Fajfr.

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: ZÁPASY VELKOMĚSTSKÉ CÍRKVE
14. 1. Usilujte o duchovní dary 1 Kor 14 (Daniel Fajfr)
21. 1. 1 Kor 15 (Ondřej Novák)
28. 1. O štědrosti a lásce 1 Kor 16 (David Novák)
 
ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB
Dneškem začíná Alianční  týden modliteb, tentokrát za obnovu církve.  Alianční
týden modliteb je jednou z největších mezidenominačních iniciativ v ČR, kde se
společně každý rok modlí desítky a desítky sborů. Více informací na www.ea.cz.

VEČER MODLITEB A CHVAL
V neděli 28. ledna proběhne v Křesťanském centru Třináctka Večer chval. Během
večera budeme společně zpívat,  nebudou chybět  společné modlitby.  Večerem
nás povede hudební skupina Filipa Zavřela.

CHLAPSKÝ VÝJEZD
V  lednu  proběhne  mužský  výjezd  do  Tuchoměřic.  Tentokrát  v  termínu
12. - 13. ledna s tématem: Muž, který ovlivňuje své okolí – Jaký dopad mají naše
životy na lidi kolem nás? Zváni jsou všichni muži a chlapci ze sboru od 15 let
výše. Přihlaste se do 5.1. elektronicky, odkaz a podrobnější informace najdete na
13ka.cz v sekci Aktivity/Muži.

BOJ PROTI OBCHODU S BÍLÝM MASEM V PRAZE: CHCETE
SE DOZVĚDĚT VÍCE?
Ve  středu  24.  ledna  v  18:30  Prayer  Network  Gathering  for  Anti-Traffcking
pořádá setkání, které otevírá možnost zjistit více o této problematice, spojit se v
modlitbě a posílit již vybudované sítě v Praze i na jiných místech ČR v boji proti
obchodu s bílým masem. Na setkání se budeme modlit, chválit a seznamovat se s
novými  lidmi.  Přijďte společně strávit  čas u jídla a zjistit  více o PNG, dalších
organizacích a způsobech,  jak se zapojit.  Prayer Network Gathering,  čili  tato
setkání, budou běžet každý měsíc, budou zaměřené na modlitby a zapojení se
do služby. Adresa setkání je: Bridge Centrum - Praha 1, Ve Smečkách 13/603.
Pro více info kontaktujte Tanya Clyde: prayernetworkgathering@gmail.com

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: 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 fnanční 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)
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STALO SE V PROSINCI
Na konci listopadu se Clydům narodil Elijah. Gratulujeme a přejeme moudrost do výchovy! V prosinci proběhla
minimalistická verze modliteb 24-7. Děkujeme organizátorům a všem, kdo se účastnili! V rámci nedělních kázání
byla série na adventní témata. Týmy vedení mládeže, Robinsonu a Savany měli společný oběd s kazatelem
sboru,  kde  hodnotili  uplynulý  rok.  Staršovstvo  uzavřelo  minulý  rok  společnou  večeří  u  Nováků.  Proběhla
sborová  akademie  -  příprava  vedoucích  mládeže  a  Robinsonu.  Na mládeží  jsme dokončili  sérii  o  různých
modlitbách, které jsou zaznamenané v Bibli. Pokračovali jsme trošku šílenější vánoční mládeží, kde jsme se mimo
přetváření mládežníků na vánoční stromky a dárky také zamysleli nad betlémskou hvězdou. Poslední mládež
roku jsme strávili již tradičně večeří v rodinném mládežnickém kruhu. Konec roku jsme oslavili ve dvou táborech.
Atleti v Akci organizovali pobyt ve Velkých Losinách a druha skupina jela relaxovat do Petříkova. Obě skupiny
se sešly v Petříkově,  kde se uskutečnil  souboj  v několika tradičních olympijských disciplínách.  Na Nový rok
se všichni ve zdraví vrátili. Robinson hledal první víkend v prosinci Yettiho v Jizerských horách. Na závěr jsme
několik  Yettiů  ulovili.  Jelo  27  lovců  a  tlupa  vedoucích.  Zažili  jsme běžky,  hry  na  sněhu  i  v  jídelně  u  krbu
a v krásné tělocvičně z bývalé sklárny. Děkujeme Frantovi Dudovi za zajištění prostor a pomoc při hrách. Savana
dokončila  s  dětmi  aktivitu  základy  sebeobrany.  Ondra  Novák  zahrál  dětem  maňáskové  divadlo  v  rámci
pravidelného slovíčka.  Proběhla dílnička s Elly,  děti  vyráběly vánoční ozdobu. Na posledním předvánočním
klubu  jsme  si  připomněli  smysl  vánoc,  zazpívali  koledy  a  děti  se  navzájem  obdarovaly  malými  dárečky.
V Rybičkách  jsme  v  prosinci  potkali  Mikuláše,  povídali  o  vánocích  s  Davidem  Novákem,  zpívali  koledy
a poslední  týden  nabízeli  do  rodin  jako  dárek  Bible  pro  nejmenší.  První  sobotu  proběhla  adventní  dílna,
na kterou dorazilo asi 25 lidí z různých aktivit  RC. V besídce vše směřovalo k vrcholu prosincových aktivit  -
Vánoční slavnosti. Děti pilně v besídkách i při generálce nacvičovaly a na slavnosti to opět skvěle zvládly. Vše
pod vedením Jitky Čierné a s pomocí Romany Pavlínové, která byla hlavním scénáristou celé hry. Na slavnost
dorazilo i několik rodin z řad návštěvníků Rybiček.

 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).

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
Dívky na VŠ: každé úterý, v 19:30, vedoucí Lucka Hutrová
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