
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 KÁZÁNI 
Dnes bude kázat Pavel Plchot. 
 

TÁTO, DÁŠ TO 
Rádi bychom opět zorganizovali společný zážitek pro otce, kteří se nebojí vyrazit 
se svými ratolestmi do přírody na den či dva. Tentokrát bude výjezd otců s dětmi v 
malebné osadě u "Hadí řeky" (tábořiště na břehu řeky Kocáby v obci Malá Lečice) 
v termínu 24. - 25.6. Spaní ve vlastních stanech, jídlo sebou. 
Více informaci a přihlášení do 23.6. na email ungerovipraha@gmail.com. 
 

PROVOZ SBORU O PRÁZDNINÁCH 2016 
Od 3. 7. do 28. 8. bude jen jedna bohoslužba a to od 10:00.  
Během prázdnin nebude dětská besídka. 
21. 8. nebude dopolední shromáždění, protože mnoho z nás bude na sborové 
dovolené.  
Duchovní programy na sborové dovolené se budou týkat modlitby, více najdete na 
stránkách www.jaksemodlit.cz 
 

PRÁZDNINY NA TŘINÁCCE 
I tyto prázdniny budou v našem sboru ve znamení mnoha akcí, jejichž cílem je 
předávat evangelium. Bez našich přímluv však hrozí, že se bude jednat o akce pro 
akce… Proto i tyto prázdniny platí: Modlete se, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo 
oslaveno. 2 Tes 3, 1  
Za co se (také) můžeme modlit. Za ochranu pro účastníky (většina akce se bude 
odehrávat v otevřené přírodě), za to, aby evangelium bylo zvěstováno v moci a 
v pravdě a aby mělo proměňující vliv na ty, kdo uslyší. Přimlouvejme se za 
vedoucí, kteří na sebe berou břemeno zodpovědnosti. Konkrétně za jejich jednotu, 
trpělivost, zdraví. Děkujme za ně – během každé akce.  
 
4. – 15. 7. Robinson tábor  
30. 7. – 6. 8. Savana tábor 
30. 7. – 6. 8. English Camp (mládež) 
14. – 18. 7. Lezení Frankenjura (Petros)  
11. – 17. 8. Sjíždění řeky Hron (AVA) 
20. – 28. 8. Sborová dovolená  

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 Čierný,                       
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  

19. června 2016     



 
 
 

 
 

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

SBÍRKA  
Minulou neděli proběhla sbírka na provoz křesťanského centra. Celkem se vybralo 3 743 Kč. Dneska proběhne 
sbírka na klub Robinson. Její výtěžek bude určen na nakoupení potřebných věcí na letošní tábor, který proběhne       
4. - 15. 7. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky, i těm, kteří poslali peníze na bankovní účet. 

 

SPOLEČNÉ MODLITBY 
Modleme se za přípravu prázdninových akcí, stejně tak za akce, které o prázdninách proběhnou. Přimlouvejme 
se za vedoucí, za to, aby na akcích Bůh mocně působil a přiznával se ke svědectví evangelia. Nadále se 
modleme za Trávníčkovi a za to, aby Marcela byla uzdravena. Děkujme za konkrétní věci a oblasti, které jsme   
v tomto sboru v tomto školním roce přijali. Buďme konkrétní. Důvodů k vděčnosti jistě najdeme dost. Děkujme za 
jednotu, kterou jsme prožívali, za to, že jsme jako sbor ustáli některé složité věci, za ochotné služebníky, za nová 
rozhodnutí pro Krista vyjádřená i skrze křest, za různé oblasti sborové práce. Pokud pojedeme na dovolenou, 
prosme za to, aby se jednalo jak o tělesnou, tak i duchovní rekreaci - tedy doslova nové stvoření, nové nabrání 
sil. Už teď můžeme Bohu předkládat další školní rok a prosit za nové vize a nápady jak dál. Protože se blíží 
konec školního roku, děkujme za děti a mládež a vyprošujme pro ně požehnání a vedení od Pána Boha. 
  
 
 
 

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 


