
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 MLÁDEŽ NA ROK 2017
Hospodin slyší, když k němu volám.  

Žalm 4,4

DNES KÁZÁNÍ
Dnes bude mít kázání David Novák na téma: Stát se chameleonem - 1 Kor 9.

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: ZÁPASY VELKOMĚSTSKÉ CÍRKVE
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.

KONFERENCE O VNITŘNÍM UZDRAVENÍ
Zveme Vás na konferenci  o vnitřním uzdravení,  kterou pořádá Immanuel,z.  s.
Bude se konat v pátek a sobotu 17. - 18. listopadu 2017 v Křesťanském centru.
Pro členy třináctky je to zdarma, přesto je potřeba poslat přihlášku do 13. 11.
na email: karel.taschner@gmail.com. 
Více na 13ka.cz v sekci Aktivity/Nejbližší akce.

BOJ PROTI OBCHODU S BÍLÝM MASEM V PRAZE: CHCETE
SE DOZVĚDĚT VÍCE?
Ve středu 25. října, 18:30 - 20:30 Prayer Network Gathering for Anti-Trafficking
pořádá setkání, které otevírá možnost zjistit více o této problematice, spojit se v
modlitbě a posílit již vybudované sítě v Praze i na jiných místech ČR v boji proti
obchodu s bílým masem. Na setkání se budeme modlit, chválit a seznamovat se s
novými  lidmi.  Přijďte společně strávit  čas u jídla a zjistit  více o PNG, dalších
organizacích a způsobech,  jak se zapojit.  Prayer Network Gathering,  čili  tato
setkání, budou běžet každý měsíc, budou zaměřené na modlitby a zapojení se
do služby. Adresa setkání je: Bridge Centrum - Praha 1, Ve Smečkách 13/603. Pro
více info kontaktujte Tanya Clyde: prayernetworkgathering@gmail.com

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 
david.novak@cb.cz nebo 
Daniela Fajfra daniel.fajfr@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)

AND
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BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS 
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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  byla sbírka  na  Rodinné centrum Rybičky,  které v našem sboru pokračuje už sedmým rokem
a vybrali jsme celkem 5 960 Kč. Dnes proběhne sbírka na potřeby křesťanského centra.
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na bankovní účet.

SPOLEČNÉ MODLITBY
Tomáš Kerepecký přiletěl v pořádku do Indie. Díky Bohu. Bude působit jako učitel angličtiny ve škole, kterou
podporuje náš sbor. Přimlouvejme se za dobrou aklimatizaci, brzké přivyknutí nové kultuře, za požehnání při
vyučování angličtiny, za dobré vztahy s dětmi a ostatními učiteli, za nalezení blízkých přátel, za prohloubení
vztahu s Bohem, za Boží ochranu v duchovním boji (v této zemi je mnoho tzv. Bohů…) a za to, co Tomáš říkal:
Chci být povzbuzením. Aktuálně se modleme za parlamentní volby. Ať se do voleb projeví, kteří kandidáti usilují
o spravedlnost a kteří ne, ať jsou zvoleni poslanci, kteří budou spravedlnosti a právu dávat přednost před svými
zájmy, kteří budou podporovat klasickou rodinu, kteří budou bojovat proti korupci...

 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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