
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.

KŘTY
Dnes  po  bohoslužbě  (cca  od  12:00)  proběhnou  křty  v  Gymnáziu  Jaroslava
Heyrovského. Všichni jste srdečně zváni na tuto radostnou událost! Více informaci
popř. jak se dostat na místo se dozvíte během bohoslužby.

LETNÍ PROVOZ SBORU
Během prázdnin (1.7. - 2.9.) bude jenom jedna nedělní bohoslužba a to od 10:00.
V neděli 12.8. bohoslužba nebude z důvodu sborové dovolené.
V neděli 2.9. proběhnou křty.

LETNÍ MODLITBY ZA TŘINÁCTKU
Mnoho  z  nás  vyhlíží  prázdniny  a  léto  a  s  tím  spojený  čas  odpočinku
a dovolených.  Mnoho  z  nás  se  taky  aktivně  podílí  na  prázdninových  akcích
našeho sboru. Nesme se vzájemně na modlitbách, ať práce, kterou vykonáváme
pro Krista přináší užitek. Modleme se za moudrost, duchovní ochranu a fyzickou
sílu  pro  vedoucí  na  táborech  a  akcích,  ať  mohou  být  vzorem  hodným
následování. Modleme se za otevřená srdce účastníků, ať můžou přijmout Krista
nebo můžou přijmout povzbuzení na své cestě. Modleme se za fyzickou ochranu,
ať nedojde k žádným vážnějším úrazům …

29.6. - 1.7. STAVBA TÁBORA - Parta lidí staví tábor pro Robinson.
   2. - 12.7. ROBINSON TÁBOR - Stanový tábor pro starší dorost (10+) s puťákem
                    v Mělčinách u Strunkovic nad Blanicí.
 19. - 22.7. AvA – FERRATOVÝ VÝJEZD - Lezecký klub Petros vyráží do Rakouska
                    na ferraty.
 22. - 28.7. AvA – MULTIKEMP - Multisportovní kemp pro mladé od 14 do 21 let.
28.7. - 4.8. MLÁDEŽ – ENGLISH CAMP - Týden s mládeží, Američany
                   a evangeliem v Krkonoších.
   4. - 11.8. SAVANA TÁBOR - Stanový tábor pro mladší dorost (6+) na indiánské
                   téma v Dubenci u Dvora Králové.
11. - 18.8.  SBOROVÁ DOVOLENÁ - Odpočinek, načerpání, prohloubení vztahů…
  7. - 23.8.  AvA – ODRAZ - Největší outdoorová AvA akce roku. 6 dní plných
                   zážitků.
23. - 25.8. FESTIVAL UNITED - Křesťanský multižánrový festival ve Vsetíně.

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 
24. června 2018 

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
Ke  dni  21.6.  ve sbírce  na  podporu  služby  ve  věznicích  v  České  Republice se  vybralo  v  hotovosti
a bezhotovostním převodem dohromady  12.823,-Kč.  Dnes proběhne sbírka na potřeby křesťanského centra
Třináctka.
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na bankovní účet.

VÍCE MODLITEBNÍCH NÁMĚTŮ...
Čas v létě může být příležitostí k růstu ve víře nebo také může vést k útlumu touhy následovat Pána Ježíše.
Modleme se za kvalitní odpočinek na dovolených, za to, ať slyšíme více Boží hlas, za odvahu dělat nové věci
a kroky víry, za přijetí i dávání povzbuzení při setkáních s příbuznými a přáteli, za ochranu před pokušeními,
za čas přemýšlení nad našimi prioritami v životě a cvičení se v poslušnosti Bohu. Chvalme Boha za krásu přírody
a další Jeho dary, kterými nás obdařuje.
Zároveň  se  přimlouvejme  za  všechny  vedoucí  a  dobrovolníky  na  letních  akcích  našeho  sboru  -  zvláště
za poslední  přípravy,  správné postoje a motivaci  do služby,  za jednotu v  týmech,  za nová přátelství,  která
vzniknou, aby i toto pomáhalo lidem přiblížit se k Bohu. Prosme ze fyzickou a duchovní ochranu všech účastníků
a za velké věci, která jedině Bůh dělá. On otevírá lidská srdce, aby Mu uvěřila, aby Ho milovala a byla Jeho
dobrými a věrnými služebníky. Modleme se za hojné sdílení evangelia nejen na akcích Třináctky, ale i na cestách
přes léto. Buďme odvážní skrze moc Ducha svatého. 

 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
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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