
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 SAVANU NA ROK 2016 

Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 
1Jan 2:12 

 

DNES KÁZÁNÍ 
Dnes bude kázat Libor Neuman na téma: Vznik církve. Sk 2, 1 – 12 
 

SÉRIE KÁZÁNÍ NA DUBEN:  
Zápasy mladé církve - výklad knihy Skutků  
10. 4. Čekejte na moc z výsosti. Sk 1, 1 – 8 (John Chestnut) 
17. 4. Naslouchali, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Sk 2, 38 – 47  

        (David Novák) 
 

VEČER MODLITEB A CHVAL 
V sobotu 9.4. v 19:00 proběhne v křesťanském centru Třináctka večer modliteb a 
chval. Setkání bude obsahovat čtení z Bible, společný zpěv písní, modlitby a ticho. 
Mottem našich setkání je: Naslouchej Mu a pak poslechni. Všichni jste zváni.  

 

SBÍRKA  
Minulou neděli byla sbírka na potřeby křesťanského centra Třináctka, vybrali jsme 
celkem 6 287Kč. Dnes bude opět sbírka na potřeby křesťanského centra. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na 
bankovní účet. 

 

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  
 

SCHÁZENÍ SE V MENŠÍCH SKUPINÁCH 
V rámci našeho společenství probíhá setkávání se v menších skupinách, obvykle 
jednou za 14 dní. Cílem je společně vytvářet bezpečné prostředí, kde lze hovořit 
o osobních věcech, číst a studovat Bibli, jeden za druhého se modlit. Skupiny jsou 
buď smíšené, mužské nebo ženské... prostě různé. Máte-li zájem se připojit, 
obraťte se na kazatele sboru.  
 
 

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  

3. dubna 2016     



 
 
 
 

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

 

SPOLEČNÉ MODLITBY 
Přimlouvejme se za pronásledovanou církev v Číně a islámských zemích, za naše partnerské sbory v Indii a USA, 
konkrétně za Sahniho a za Johna, který bude v následujícím týdnu v Praze. Nadále bojujeme na modlitbách za 
Marcelu a její rodinu, děkujme za zlepšení stavu. Modleme se za P13, za místo, kde je náš sbor, za blížící se 
Legoprojekt. Prosme za to, aby naše děti obstály v tlaku okolí, přinášejme je Bohu. S nastupujícím jarem můžeme 
děkovat za dar života, krásy, pokoje. Zkusme být v tomto týdnu citlivější na "malé věci", třeba když nás nic 
nebolí, někdo se na nás usměje, máme práci, přítele, vidíme rozvíjející se květy a vyjadřujme Bohu za tyto oblasti 
vděčnost. 
 

STALO SE V BŘEZNU   
Proběhlo požehnání  Sáry Zavřelové, Tabity Granátové a Marty Dudové.  Během Velikonočních svátků jsme 
podnikli křížovou cestu. Probíhaly manželská večery. Proběhl modlitební řetězec 24-7. Klub Robinson podnikl 
Vekou Velikonoční Výpravu. Téma celé akce bylo "Útěk z Egypta". Na mládeži jsme 4 týdny probírali 
evangelizaci a apologetiku. Toto jsou  stejná témata s mládeží z floridského sboru, se kterou děláme English 
Campy. Na Savaně jsme s dětmi pokračovali v odbornosti "táborničení". Stavěli jsme stany, učili jsme se připravit 
místo k noclehu pod širým nebem. Prostě pomalu, ale jistě připravujeme děti na letní stanový tábor. Besídkoví 
vedoucí se sešli k pravidelným modlitbám za děti. Děti posloužily na velikonočním shromáždění.  Rybičky se v 
březnu věnovaly jaru a velikonocům, Lenka měla celý předvelikonoční týden povídání o velikonocích s 
evangelizační výzvou. Mirka spoustu divadel o jaru, a také O ztracené ovečce, David povídání o základních 
principech zvládání životní krize.  

  
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 Zbyněk 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 


