
Jsme rádi, že třináctka je místem setkávání, tedy místem, kam chodí věřící, 
nevěřící, hledající, mladí i 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 bohoslužnách jste zváni na kávu nebo čaj 
a pochopitelně se můžete připojit k některé z aktivit tohoto centra. 

Bluesový koncert
Ve čtvrtek 3.    11. od 19.00 chystáme na 13ce koncert kytaristy Billa Meyera, kte-
rého doprovodí kapela složená z českých muzikantů včetně Martina Běle. Bill 
má dar velice civilně a přitom jasně hovořit o víře. Náš sbor pro koncert upra-
víme tak, aby trochu vypadal jako klub. Jídlo a pití připravíme (včetně dobrého 
vína). Přijďte a vezměte s sebou i své přátele, kteří by jinak do sboru nepřišli!

Kurz Objevujeme křesťanství
Od října na 13ce probíhají večery zkoumající křesťanství pod názvem Objevu-
jeme křesťanství. Scházíme se v počtu asi 20 lidí každé úterý až do 6.  12. vždy 
v 19—21 hod v hlavním sále. Začínáme společnou lehkou večeří, následují pro-
slovy přednášejících a pokračujeme diskusemi u jednotlivých stolů. Vítáni jsou 
všichni a stále se můžete přidat! Kvůli organizaci večera je třeba se na kurz 
přihlásit, a to na adrese alfa13ka@gmail.com nebo u Jovanky Chvojkové.

Dámské odpoledne
Zveme Vás na dámské odpoledne, které se bude konat 6.    11. v prostorech našeho 
sboru. Hostem setkání bude Ellen Bělová. Během odpoledne budeme mít možnost 
Ellen trochu víc poznat a dozvědět se něco o jejím životě. Akce proběhne po společ-
né bohoslužbě, sejdeme se cca ve 12.30 na Třináctce. Začneme společným obědem 
(prosíme o přihlášení u Anny Macurové).
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ÚTERÝ – DO 6. PROSINCE 

Blíž k Bohu, 
k sobě navzájem 

i ke světu kolem nás.
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Bohoslužby
David Novák společná bohoslužba ve Mlejně od 10 hodin, požehnání dětí

David Novák večeře Páně

Mládežnická bohoslužba

Martin Běle
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Další akce
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Pravidelná  
setkávání a aktivity

NEDĚLE

1. bohoslužba
2. bohoslužba
        
PONDĚLÍ 
Rodinné centrum: 
program pro děti a doprovod
Dětský klub Savana

ÚTERÝ 
Rodinné centrum: 
program pro děti a doprovod

STŘEDA 

Rodinné centrum: 
pohybové hrátky, vyrábění
Setkání mládeže

ČTVRTEK 
Rodinné centrum: 
Angličtina pro děti
Meziprostor

PÁTEK 
Cvičení pro seniory
Dětský klub Robinson

  
9.00   — 10.30
11.00  — 12.30

        
  

9.00  — 12.00 
  

16.30  — 18.00

  
9.00  — 12.00

 

  
9.00  — 12.00 

 
18.30  — 20.30

  

9.00  — 12.00 
 

18.30—20.30

  
9.00  — 12.30

16.00  — 18.00

VEDENÍ SBORU
Kazatel sboru David Novák
Druhý kazatel Martin Běle
Staršovstvo Jakub Čierný,  
Marek Hutr, Vojtěch Mikula,  
David Svačina, Martin Prchal 
Hospodář sboru František Duda 

INFORMACE O SBORU
Chcete-li dostávat informace o žiovtě 
sboru emailem, přihlašte se u Františka 
Dudy (frantisek.duda@gmail.com)

PASTORAČNÍ ROZHOVORY
Máte zájem o osobní rozhovor? Líbí se 
vám na Třináctce a chcete o ní vědět 
víc? Přemýšlíte o křtu nebo o připojení 
se ke sboru skrze členství? Kontaktujte 
kazatele našeho sboru Davida Nováka 
(david.novak@cb.cz) nebo Martina 
Běleho (martin.bele1@gmail.com)

DOMÁCÍ SKUPINKY STUDIA BIBLE
Probíhají obvykle jednou za 14 dní, 
pokud chcete vědět víc, kontaktujte 
kazatele sboru.

FINANČNÍ PODPORA
Příspěvky na finanční podporu našeho 
sboru můžete zasílat na číslo účtu:  
51-1922050287/0100

Informace  
o našem sboru

QR PLATBA

Večer chval a modliteb
V neděli 20.    11. se můžete těšit na společný večer chval a modliteb, 
který proběhne na 13ce ve večerních hodinách.
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Přednáška pro veřejnost: Jak pracovat se stresem
V neděli 27.    11. od 18 hodin bude na 13ce Katka Caklová mluvit o stresu. Pojďme se společně 
podívat na to, co se děje uvnitř našich těl, když prožíváme obavy, strach a nejistoty. 

Vysvětlíme si, co je stres a jaká je jeho fyziologie. Řekneme si, jak funguje náš nervový sys-
tém, co ho aktivuje a jakým způsobem ho můžeme ovlivnit. V mnoha případech nemůžeme 
ovlivnit okolnosti, ale existují způsoby, jak se můžeme postavit na pevnou půdu. 

Katka je psychoterapeutka působící mj. v Psychologicko-poradenském centru.

27. LISTOPADU


