
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
VERŠ PRO BESÍDKY NA ROK 2016 
Nám, Hospodine, způsobíš pokoj; nebo i všecko, cožkoli se dálo 

při nás, dělal jsi pro dobré naše. 
Iz 26:12 

 

DNES KÁZÁNÍ 
Dnes bude kázat David Novák na téma Za koho mě považujete? (Rozhovor Ježíše 
s učedníky). 
 

KÁZÁNÍ NA BŘEZEN – MARKOVI PAŠIJE VE ČTYŘECH OTÁZKÁCH 
13. 3. Co jste udělali z mého domu? (Ježíš a vyčištění chrámu), Ondřej Novák 
20. 3. Co mám dělat, abych získal život? (Ježíš a bohatý mládenec), David Novák 
27. 3. Poslední večeře (Kam se poděl velikonoční beránek?), David Novák 

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

  

MODLITBY 24/7 
Od středy 9.3. do soboty 12.3. proběhnou v prostorách Třináctky opět modlitby 
24/7. Blíží se čas Velikonoc a tato akce ať je příležitostí pro ztišení a prožití delšího 
času spolu, jen ve dvou - já a Bůh. Registrace do místnosti bude spuštěna v pondělí 
29.2.2016. Více informaci na http://www.modlitby24-7.cz. 
 

KONFERENCE  PŘIHOŘÍVÁ 
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Přihořívá, která se uskuteční 12. – 13.3. 
v Kutné Hoře. Skvělé semináře, řečníci, duchovní relax.  Více informaci na 
http://cb.cz/prihoriva/   
 

DÁMSKÝ PŮLVÍKEND 
Milé ženy a dívky, zveme Vás na jarní dámskou akci v Tuchoměřicích. Termín 
konání je 18. -19.3. Naším hostem bude Bohunka Horská, která si pro nás 
připravila téma "Setkání u studny" - má to dva významy, je to o samařské ženě a 
setkání u studny a pro nás by to mělo být také setkání u studny a načerpání 
vody. Více informací u Zuzky Petříčkové zuzka.petrickova@gmail.com. Přihlášení 
nejpozději do neděle 6. března.  
 
 

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: Marek Ranš,     
Vítek Malý, František Duda,  
Jiří Unger, Rob Chestnut,  
Jan Macura,  Jakub Čiěrný,                       
David Novák (kazatel sboru),  
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. 
Kontakt: david.novak@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 finanční 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) 
 

BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS  

                        Bulletin     
NEDĚLE  

6. března 2016     



 
 
 
 

 

 
 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE NA TŘINÁCTCE  
27.3. bychom i letos chtěli vyrazit na křížovou cestu na Makču Pikču. Poté v 9:00 bude následovat jen JEDINÁ 
bohoslužba a to z důvodu, že po bohoslužbě proběhne tradiční výroční členské shromáždění. 

 

4X60 PRO HLEDAČE, AGNOSTIKY A DALŠÍ...  
Pokud se někdo chcete diskusní formou dozvědět více informací o tom, kdo to je Ježíš Kristus, co je 
jádrem křesťanství, proč církev, o čem je Bible, můžete absolvovat čtyři hodinová setkání s kazatelem sboru. 
Kontaktujte ho na adrese david.novak@cb.cz  
 

SPOLEČNÉ ČTENÍ A MODLITBY 
Přimlouvejme se za uzdravení Marcely Trávníčkové a za celou její rodinu, za probíhající manželské večery, za 
uklidnění nenávistné společenské atmosféry, která nastala vůči křesťanským uprchlíkům. Modleme se za jednotu 
ve sboru a za to, aby mezi námi mohli další lidé uvěřit. Protože se nacházíme v předvelikonočním čase, děkujme 
za Ježíšovu oběť a za nový život, který v něm můžeme mít. Pokládejme si otázku, kde v našem křesťanském 
životě máme překročit pomyslnou zónu komfortu a v jakých oblastech se potřebujeme učit žít z víry. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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). 
 
Muži:    každé pondělí, v 19:00, vedoucí Zdeněk Matějka 
Ženatí muži:  1x za 14 dní (středa), v 20:00 - 21:30, vedoucí J. Unger 
Muži: 1x za 14 dní (středa), v 18:30, vedoucí Marek Ranš 
Muži: 1x za 14 dní (středa), v 18:00, vedoucí Vítek Malý 
Smíšená skupinka: 1x za 14 dní (úterý), vedoucí František Duda 
Holky (od 16 let):  1x za 14 dní (úterý), v 19:00, vedoucí Majka Kunstová 
Maminky:   1x za 14 dní (středa), v 9:00, vedoucí Kateřina Poláková 
Ženy: 1x za 14 dní (úterý), v 19:30 — 21:30, vedoucí Markéta Ranšová 

        Ženy:   1x za 14 dní (úterý), v 19:30 — 21:30, vedoucí Lenka Fialová a Zuzka Petříčková 
        Ženy:   každý pátek, v 10:00, vedoucí Agnieszka Dudová 

Modlitební skupinka:  1x za 14 dní (čtvrtek), v 19:30, vedoucí Tomáš Michalička a Chung-Nam You 


