
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 KLUB SAWANA NA ROK 2017 
Miluji Tě vroucně, Hospodine, moje sílo.  

Žalm 18, 2 
 

 

DNES KÁZÁNÍ 
Dnes bude mít kázání David Novák na téma: Velikonoce - smlouva mezi 
Hospodinem a člověkem Ex 24. 

 
VELIKONOČNÍ VÝLET 
Letošní Velikonoční výlet se uskuteční zítra v pondělí 17.4. Trasa povede z Kralup 
nad Vltavou do Máslovic (cca 7 km). Sraz je v 9:20 před železniční stanicí 
Kralupy nad Vltavou (u turistického rozcestníku).  
Bližší informace u Petra Boldiše tel.: 739 003 798. 
 

SBOROVÁ DOVOLENÁ 
Léto se blíží a blíží se i čas dovolených. Letos opět můžete vyrazit na společnou 
dovolenou se Třináctkou. Je to příležitost jak se poznat trochu jinak než v neděli. 
Ubytování bude v Hotelu Semerink v Janově nad Nisou.  
Termín pobytu je 19. -26.8. Pobyt je možné objednat na celý termín, případně na 
zkrácený termín: 19.-23.8. (sobota - středa). Více informací na 13ka.cz v sekci 
Aktivity/Léto se Třináctkou. Tam najdete i on-line přihlašovácí formulář. 

 
SBÍRKA  
Minulou neděli byla sbírka na potřeby křesťanského centra a vybrali jsme celkem 
2 217 Kč. Dnes proběhne sbírka opět na potřeby křesťanského centra. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na 
bankovní účet. 

 

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

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: František Duda 
Marek Ranš, Vítek Malý,   
Jiří Unger, Jan Macura,   
Jakub Čierný, Pavel Světlík                       
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  

     16. dubna 2017   



 

 

 

 
 

 
STALO SE V BŘEZNU 
V rámci nedělních kázání se sbor připojil ke 40 dnům s Biblí a společně probíráme knihu Exodus. Probíhaly 
manželské večery pod vedením manželů Ungerových a Macurových. Děkujeme všem, kdo se podíleli hlídáním 
dětí a pečením. Proběhlo výroční členské shromáždění, kde byl zvolen Daniel Fajfr jako druhý kazatel sboru na 
poloviční úvazek a Martin Prchal jako sborový pracovník. Daniel nastoupí v září, Martin v lednu. Minulý měsíc 
měla premiéru nová mládežnická chválící skupinka na nedělní bohoslužbě, těšte se na pokračování! Poslední 
březnovou sobotu jsme měli odpoledne plné deskovek s přespávačkou. Na středečních mládežích jsme prošli 
mnohá důležitá témata: rodiče, církev a identita. V klubu Savana jsme rozjeli aktivitu zdravověda. Pod vedením 
Ondry Šantina startují přípravy letního tábora, na který se už moc těšíme! Besídkoví vedoucí se sešli k 
pravidelným modlitbám. Děti se připravují na velikonoce a učí se píseň, se kterou by rády posloužily na 
Velikonoční neděli při shromáždění. V Rybičkách se vše točilo kolem těla, učily jsme se pojmenovávat různé části 
těla. Agnieszka Dudová přišla mamky naučit pár cviků na pánevní dno a popovídat o důležitosti svalů. David  
Novák povídal na téma Integrita osobnosti - duchovní, duševní a fyzická. 

 
SPOLEČNÉ MODLITBY 
Římanům 12, 5:"...jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy." 
Modleme se, abychom  poznali, jaké dary nám Pán Bůh dal ke společnému prospěchu, jak se píše v Bibli. Ať 
každý najde místo, kde má těmito dary sloužit. Prosme o to, abychom nesloužili ze své síly, ale z moci Ducha 
svatého, v lásce a měli odvahu i vytrvalost ve službě. Kéž se navzájem budujeme ve víře a Bůh je v tom oslaven. 
 
 
 

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). 
 
Smíšená skupinka: 1x za 14 dní (úterý), vedoucí František Duda 
Skupinka pro hledající: 1x za 14 dní (pondělí), v 15:30, vedoucí Eckhardtoví a Koutečtí 
Modlitební skupinka: 1x za 14 dní (čtvrtek), v 19:30, vedoucí Tomáš Michalička  
Muži:    1x za 14 dní (pondělí), v 19:00, vedoucí Zbyněk Matějka 
Ženatí muži:  1x za 14 dní (středa), v 20:00, vedoucí Jiří Unger 
Muži: 1x za 14 dní (úterý), v 19:00, vedoucí Marek Ranš 
Muži: 1x za 14 dní (středa), v 18:30, vedoucí Vítek Malý 
Ženy s malými dětmi: 1x za 14 dní (úterý), dopoledne, vedoucí Kateřina Poláková 

        Ženy:   1x za 14 dní (úterý), v 19:00, vedoucí Zuzka Petříčková 
Ženy: 1x za 14 dní (úterý), v 19:00, vedoucí Daniela Nováková 

        Ženy:   1x za 14 dní (čtvrtek), v 20:00, vedoucí Agnieszka Dudová 
Ženy:   každé pondělí,  v 19:00, vedoucí Gabriela Michaličková 
Dívky na SŠ:  každou středu, v 16:30, vedoucí Eva Ždímalová 
Dívky na VŠ:  každé úterý, v 19:30, vedoucí Lucka Kovalová 
 


