
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 David Novák na téma: Království Boží.

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: KE KOŘENŮM
13.5. Modlitba (John Chestnut)
20.5. Letnice (Daniel Fajfr)
27.5. Smrt a co potom? (Daniel Fajfr)
  3.6. Pokání a posvěcení (Ondřej Novák)

VEČEŘE PÁNĚ
Dnes budeme slavit Večeři Páně.

VEČER CHVAL
V neděli  15.  května od 17:00 proběhne v Křesťanském centru Třináctka Večer
chval.  Během  večera  budeme  společně  zpívat,  nebudou  chybět  společné
modlitby. Večerem nás povede hudební skupina Filipa Zavřela. 

NOC KOSTELŮ
V pátek 25. května se koná celorepubliková akce Noc kostelů, které se taky jako
sbor zúčastníme.  Otevřeme naše prostory od 18 -  22 hod. Návštěvníci  budou
moci nahlédnout, jak to u nás vypadá, vidět vystavená díla sochaře z Řeporyj -
Čestmíra Šustky, u toho naslouchat čtení z Bible a kdo bude chtít, může se ptát
a popovídat  si  u  občerstvení.  Případně  mít  duchovní  rozhovor  s  kazatelem.
Je to příležitost  pozvat  na  tento  speciální  večer  naše  příbuzné,  přátele
ze sousedství, práce, školy… Více info u Jovany Chvojkové.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
10. června se od 18 hod koná na Třináctce modlitební setkání. Budeme chválit
Boha a přimlouvat se za aktuální  potřeby sborového života Třináctky a světa
kolem nás. " U Boha není nic nemožného." (Lukášovo evang. 1, 37)

MODLITEBNÍ NÁMĚTY
Modleme se, aby na Třináctce Boží slovo proměňovalo lidské životy, abychom
byli  otevření  tomu,  když  k  nám  Bůh  osobně  promluví,  abychom  Mu  věřili
a poslechli. Ať milujeme Boží slovo a jsme při následování Ježíše horliví. Ať nám
leží  na  srdci  Boží  dílo.  K  tomu,  co  je  velkého před  námi,  ať  máme  odvahu.
A v déle trvající službě Bohu, zase vytrvalost. Římanům 12. kapitola, Židům 6, 11
– 12. Terka a Šimon se z Indie vracejí 11. května. Prosme za bezpečnou a dobrou
cestu  domů,  co  nejlehčí  přechod  zpátky  do  naší  kultury  hojnosti,  za  dohnání
veškeré práce do školy i za nalezení zaměstnání.

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)

AND

                        Bulletin NEDĚLE 
6. května 2018 

BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS 
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STALO SE V DUBNU
Do sboru byla přijata Ciella Gordon. Proběhly Velikonoční svátky, část sboru se účastnila společné křížové cesty
a nedělního vítání vzkříšeného Pána na Makču-Pikču. Proběhl společný víkend mužů našeho sboru, hostem byl
Jindřich Kabát. Probíhá série nedělních kázání Ke kořenům. Sbor měl společné modlitebně - postní úterý za
nemocné našeho sboru. Proběhla modlitební odpolední neděle, pod vedením Chvojků. Je škoda, že účast byla
minimální… Savana: V dubnu jsme hned 2x přivítali naší externistku Elly Pavlátovou, se kterou děti vyráběly
létající  balón. Ondra Novák v rámci slovíčka zahrál dětem maňáskové divadlo a s Jakubem Novákem jsme
odstartovali další aktivitu, která se týká blížícího se léta - táboření. Rybičky: Celý měsíc byl zaměřen na povídání
o našem těle - básničky, divadélka i vyrábění odkazovaly na různé části těla. Daniel Fajfr měl povídání o tom,
jaké  hodnoty  předáváme  dětem  a  Agnieszka  Dudová  maminkám  shrnula  něco  o  vývoji  a  pohybu  dětí  v
nejmenším věku. Besídka: K hodnocení roku se sešly týmy 1. a 4. besídky. Přemýšleli  jsme nad dětmi, které
odcházejí  do  shromáždění  i  nad  nově  přicházejícími,  možnostmi  rozdělení  dětí  na  příští  rok,  programem,
pravidly v besídce apod. Tým se sešel k modlitbám, dvě z vedoucích byly na celorepublikové konferenci pro
besídkáře. Několik z nás bylo na staršovstvu informovat o dění v jednotlivých odděleních....

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

 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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