
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 svědectví a kázání Srb Slavo Hadžić na téma:  Z velkoměstského
mafiána kazatel. 

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: ZÁPASY VELKOMĚSTSKÉ CÍRKVE
12. 11. Jak (ne)slavit 1 K 11 (Dvid Novák)
19. 11. Dobře vybavená církev IK 12 (Daniel Fajfr)
26. 11. All you need is Love (Beatles) IK 13 (Daniel Fajfr)
  3. 12.  1. adventní neděle – Čtyři věty, které změnily svět (Daniel Fajfr)

VEČEŘE PÁNĚ
Dnes budeme slavit Večeři Páně.

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.

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 potřeby křesťanského centra a vybrali jsme celkem
6 148 Kč. Dnes proběhne sbírka na besídku. Prostředky se sbírky požijme na
koupi materiálů k učení, pracovní sešity apod.
Děkujeme  všem,  kteří  přispěli  do  nedělní  sbírky,  i  těm,  kteří  poslali  peníze
na bankovní účet.

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)

                        Bulletin NEDĚLE 
    5. listopadu 2017 

BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS 
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STALO SE V ŘÍJNU
Probíhala série nedělních kázání Zápasy velkoměstské církve. Sbor navštívil  John, který se jako vždy setkal
s řadou lidí. Do našeho sboru byla převedena z CB Jižní Město rodina Šrámkova. Proběhlo požehnání Chloe
Klusáčkové, Izabely Bednářové a Ester Štiťák.  Přejeme rodičům moudrost a Boží vedení do výchovy. Během
celého  října  probíhaly  Alfa  kurzy.  Účast  byla  poměrně  vysoká,  děkujeme  všem,  kdo  se  podíleli  a  podílí
na přípravě. Proběhl skvělý večer modliteb a chval. Setkala se skupina uvažující o založení stanice našeho sboru.
Mládež byla na BrodFestu, kde jsme mimo jiné dobře reprezentovali Prahu 13 ve sportovních kláních. V praxi
jsem aplikovali, že se zajímáme o druhé, což bylo odezvou na říjnový program na mládeži. Rozebíráme téma:
Černobílé, o srovnávání se s druhými. Hostili jsme Daniela Fajfra a dozvěděli jsme se více z jeho života. V pozadí
středečních setkávání se setkávají skupinky, zkouší mládežnická hudební skupinka. V říjnu v Savaně odstartovali
aktivitu  topografie,  proběhla  podzimní  výprava  do  Divoké  Šárky  s  táborákem,  zakončená  potáborovým
setkáním na Třináctce s promítáním videa. Pod vedením Elly děti vyráběly v rámci kreativní dílničky koláž. Ondra
Šantin  rozběhl  celoroční  hru  našich  Savana  družstev  -  putování  pouští.  Duchovní  programy  pro  děti  jsou
inspirované knihou Boží zpráva pro tebe. Klub Robinson pořádal Lady klub a Pánskou jízdu. Lady klub se konal
v  Úholičkách, každá dívka byla v kostýmu pohádkové bytosti,  vyráběly si např. růži z listů, společně vařily
a ochutnávaly čerstvé bylinky na zahradě. Duchovně se zamýšlely, jak číst Bibli. Na Pánské jízdě probíhal box
a fotbal, film o boxu s následnou diskusí. Dále jsme se zamýšleli nad rolí muže (jaký má být?) a jeho vztahu
k ženám (král  David  x  Batšeba).  Klub  Robinson  spustil  nový  web  www.klubrobinson.cz.  V  Rybičkách  jsme
si v říjnu užili barvy - každý týden jednu ze základních, na ni jsme zaměřili výrobek, básničky. David Novák měl
povídání o tom jak pracovat s  krizemi a fyzioterapeutka Agnieszka Dudová povídala o cvičení  břicha. Obě
povídání  měly  velkou  návštěvnost  a  dobrý  ohlas.  V  besídce  se  vedoucí  sešli  k  modlitbám a  kvůli  vánoční
slavnosti. Vše je v procesu přípravy. Vedoucí druhé besídky se sešli k hodnocení a hledání, jak s velkým počtem
dětí v oddělení pracovat. Hledáme další vedoucí, abychom mohli besídku rozdělit. 

 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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