
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 STARŠOVSTVO NA ROK 2017
Nehledej jenom svoji moudrost, ale žij v uctivé bázni před

Hospodinem a odmítej všechno zlé.  
PŘ 3,7

DNES KÁZÁNÍ
Dnes bude mít kázání John Chestnut na téma: Ženy, víno, zpěv a hlavně když to
jako křesťan myslím upřímně – 1 Kor 8.

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: ZÁPASY VELKOMĚSTSKÉ CÍRKVE
22. 10.   Stát se chameleonem - 1 Kor 9 (David Novák)
19. 10.   Svatost uprostřed nesvatého města – 1 Kor 10 (Daniel Fajfr)
 5. 11.   Z velkoměstského mafiána kazatel – svědectví a kázání Srba 
                                                                            Slavo Hadzice

DÁMSKÉ ODPOLEDNE
V neděli  5.11. proběhne na Třináctce Dámské odpoledne.  Naším hostem bude
atypicky muž :-) a to náš nový kazatel Daniel Fajfr.  Rády bychom ho poznaly,
uslyšely  něco  málo  z  jeho  života  a  dostaly  od  něj  povzbuzení.  Začne
se společným obědem po druhé bohoslužbě a pokračovat se bude do odpoledne
(cca  13  –  17  hod).  Setkání  je  určeno  pro  ženy  a  dívky  cca  od  14  let  výše.
Nemluvňátka jsou vítána, větší děti nechte tatínkům doma.
účast hlaste na: lenka-mala@centrum.cz do 30.10.

SBÍRKA
Minulou neděli byla sbírka na potřeby křesťanského centra a vybrali jsme celkem
3 510 Kč. Dnes proběhne sbírka na na Rodinné centrum Rybičky, které v našem
sboru pokračuje už sedmým rokem. Od pondělí do čtvrtka se tu schází denně
cca 12 i více maminek, většina nevěřících a mimo náš sbor. 
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: David Novák 
(administrátor sboru), Daniel 
Fajfr (2. kazatel), František Duda
Marek Ranš, Vítek Malý,  
Jiří Unger, Jan Macura,  
Jakub Čierný, Pavel Světlík         
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)

                        Bulletin NEDĚLE 
    15. října 2017 

BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS 
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STALO SE V ZÁŘÍ
Proběhla instalace druhého kazatele sboru Daniele Fajfra. Shromáždění vedl tajemník Rady CB Petr Grulich.
Probíhá série nedělních kázání „Církev ve velkoměstě“, která je inspirovaná Pavlovou knihou do Korintu. V září
proběhly dvě svatby – Marka a Lucky, nyní Hutrových  a Alžběty a Daniele, nyní Litvanových. Gratulujeme
a přejeme Boží vedení. Rozloučili jsme se s rodinou Jarošových, kteří přecházejí do sboru v Plzni. Do sboru byla
přijata Věrka Sklenková a Pavel Dušek starší. Proběhlo setkání vedoucích skupinek.  Marek Hutr byl členy sboru
zvolen na poloviční úvazek jako kazatel pro mládež. Mládež zahájila svoje setkávání, na která chodí okolo 40
lidí.  Dále  se  v  celkem hojném počtu  zúčastnila  Brodfestu.  Robinson v  počtu  30  se  zúčastnil  bitev  na Siónu
nedaleko Kutné Hory, kde se sešlo celkem 180 bojovníků. Zažili jsme páteční noční hru se svíčkami, sobotní bitvy,
boj o vlajky a od soboty odpoledne déšť. Savana odstartovala 11. 9. další klubový rok, zatím se nám schází něco
přes  20 Savaňáků.  Tak  jako  každé  září  se  snažíme zopakovat  základní  pravidla  chování  a  pokud  možno
co nejrychleji stmelit lehce obměněný kolektiv dětí. Sestava vedoucích zůstává stejná. Při kreativní dílničce s Elly,
děti vyráběly pohled z letních prázdnin. Besídkoví vedoucí se sešli ke společným modlitbám. Do Rybiček se přišlo
podívat  mnoho  nových  maminek  a  dětí  a  tím  naše  zářijové  téma  "Rybičky  a  seznámení"  přišlo  vhod.
Představovaly jsme naše sborové prostory a jednotlivé aktivity v nich, mluvily jsme o sobě a o své víře, zvaly
na Kurzy alfa, angličtinu, táborák. Měly jsme i možnost s některými sdílet jejich těžkosti ( dítě v rodině s ADHD,
jak se vyrovnat s pubertou dítěte, konflikt ve vztazích....)“

SPOLEČNÉ MODLITBY
Vedoucí klubu Robinson (starší dorost) prosí o modlitby, jak reagovat na velký počet dětí, které od září začaly
chodit na páteční schůzky. Na první schůzku přišlo 32 dětí a zdaleka nebyly všechny. Celkově to vypadá na 45
dětí!!! To je požehnání! Vedoucí uvažují vzhledem k tomuto stavu o změně struktury staršího dorostu a už se těší,
až od února nastoupí Martin Prchal do sboru na plný úvazek a posílí tým. Prosme o moudrost pro tento tým
a modleme se za duchovní růst všech dětí.

 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
Modlitební skupinka: 1x za 14 dní (čtvrtek), v 19:00, vedoucí Tomáš Michalička 
Pro hledající: 1x za 14 dní (středa), v 18:30, vedoucí Tom Clyde (skupinka je v češtině i angličtině)
Muži: 1x za 14 dní (čtvrtek), v 19:00, vedoucí Zbyněk Matějka (Mates)
Ženatí muži: 1x za 14 dní (středa), v 20:00, vedoucí Jiří Unger
Muži: 1x za 14 dní (středa), v 18:30, 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 19:30, vedoucí Daniela Nováková

        Ženy: 1x za 14 dní (čtvrtek), v 20:00, vedoucí Agnieszka Dudová
Ženy: každé pondělí,  v 17:30, vedoucí Gabriela Michaličková
Dívky na SŠ: každou středu, v 16:30, vedoucí Eva Ždímalová
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