
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. 

Sborová dovolená
Rádi bychom vás pozvali na společnou letní dovolenou se Třináctkou. Uskuteční 
se v termínu 19.–23.8. 2023 a vyrazíme do stejného RS jako loni, do rekreačního 
střediska Star Line ve Svoru, Svor č.p. 8, v Lužických horách. Přihlašování bude 
spuštěno v průběhu března. Cenu je třeba uhradit do 1. 6. 2023.

Více informací u Marka a Markéty Ranšových (rans.m@seznam.cz).

Dražba na podporu farmy v Ugandě
Jonáš Chvojka by vás rád pozval na dražbu, jejímž cílem je podpořit vznikající 
farmářský projekt jeho kamaráda Davida, který je misionář v Ugandě.

Dražba proběhne v neděli 26. března od 12.45 na Třináctce. Kompletní seznam 
položek dražby pošlu později, zatím se můžete těšit na věci přímo z Ugandy 
jako jsou podložky pod hrnce, proutěné ošatky, káva, čaj, arašídy nebo med. 
Můžete se těšit také na lehčí formu oběda v africkém stylu.

Pokud máte nějakou věc nebo službu, kterou můžete a chcete do dražby  
poskytnout, kontaktujte Jonáše (jonas.chvojka@gmail.com).

Farma, kterou David zakládá, bude sloužit k podpoře místní, převážně  
muslimské komunity - David a jeho kolegové budou učit místní obyvatele,  
jak efektivně hospodařit a také, jak následovat Krista. 

Úroda pak poslouží jako zdroj financí pro podporu Davidovy rodiny a služby 
(školení křesťanských vedoucích).

Kurzy Objevujeme křesťanství pomalu končí, 
ale stále jsou otevřené
Máme před sebou už jenom několik setkání, tak nepropásněte poslední šanci se 
přijít podívat! Scházíme se v úterý od 19 do 21 hod, tentokrát jenom každé dva 
týdny. Celkem 7 setkání na Třináctce ukončíme 28. března.

Témata promluv připravovaná našimi kazateli a dalšími přednášejícími na sebe 
nenavazují, dá se přijít kdykoliv, pozvat na to i své přátele, a do diskusí o tématech 
se zapojit nebo jen poslouchat. Kvůli přípravě sálu i občerstvení se prosím ozvěte 
na jovana.chvojkova@znateho.cz.

Měsíční bulletin Církve bratrské na Praze 13
Více na www.13ka.cz nebo www.facebook.com/trinactka

26. BŘEZNA

Blíž k Bohu, 
k sobě navzájem 

i ke světu kolem nás.

19.—23. SRPNA

KAŽDÉ DRUHÉ ÚTERÝ
DO 28. BŘEZNA

Bohoslužby
David Novák  Společná bohoslužba od 10 hod v KD Mlej,  
  křty od 12:30 v bazénu Gymnázia J.

David Novák  Společná bohoslužba od 10 hod na 13ce, večeře Páně

David Košťák

Martin Běle
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PROČ JAKO SBOR  EXISTUJEME

Chceme srozumitelným 
způsobem představit život 
s Kristem lidem, kteří se považují 
za nevěřící či hledající a zároveň 
pomoci v životě víry křesťanům. 

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

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 
  
 

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


