
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.

DNES KÁZÁNÍ
Dnes bude mít kázání Daniel Fajfr na téma:  1. adventní neděle – Čtyři věty, které
změnily svět.

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: ZÁPASY VELKOMĚSTSKÉ CÍRKVE
10.12. 2. adventní neděle - Dva otcové (Jiří Unger)

VÁNOČNÍ SLAVNOST
V neděli 17. prosince od 10:00 se sejdeme na společné bohoslužbě v KD Mlejn.
Hlavním bodem bohoslužby bude dětská Vánoční slavnost. Už teď se můžeme
těšit na bohatý program, který připravují naší nejmladší členové.

ADVENTNÍ MODLITBY 24/7
Zveme  vás  opět  do  modlitební  místnosti.  Blíží  se  advent  a  my  si  nechceme
připomínat, kolik dárků ještě musíme koupit,  ale to, že se narodil Ježíš a taky
všechno to,  co  udělal  a  co to  pro  nás  znamená.  Chceme se  setkat  s  Bohem
milujícím, Bohem odpouštějícím, Bohem osvobozujícím, Bohem blízkým a hlavně
Bohem  naším  a  naším  Pánem.  Místnost  bude  tentokrát  otevřena  -  tři  pátky
1.12.2017, 8.12.2017 a 15.12.2017. První hodina začíná v 7:00 ráno a poslední je
od  21:00  do  21:59.  Přihlašovat  se  do  řetězce  můžete  na www.modlitby24-
7.cz/praha/rozpis. 
Více informací na www.modlitby24-7.cz nebo na muaddib@volny.cz.

ANDĚLSKÝ STROM
Andělský  strom  je  program  Mezinárodního  vězeňského  společenství,  který
spojuje rodiče ve vězení s jejich dětmi prostřednictvím doručení vánočního dárku.
Dobrovolníci kupují dárky pro děti, které jsou dětem doručovány spolu s osobním
vánočním dopisem od rodiče z vězení. Pro každé dítě je potřeba zajistit dárek,
který  mu bude  zaslán společně  s  dopisem od  rodiče  a  dopisem pro  pečující
osobu, u které dítě bydlí.  Více informaci  na  www.andelskystrom.cz Můžete se
přihlašovat  buď  osobně  v  neděli  (Pavla  Hrušková  -  2.  bohoslužba)  nebo  na
emailech: pavla.hruskova@gmail.com, boldisova.hana@seznam.cz

SBÍRKA
Minulou neděli byla sbírka na potřeby křesťanského centra a vybrali jsme celkem
4 420Kč. Dnes proběhne sbírka na Českou evangelikální alianci.
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)

AND

                        Bulletin NEDĚLE 
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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.

STALO SE V LISTOPADU
První neděli v listopadu ve sboru kázal host - Slavko Hadzic. Na nedělních kázáních probíhala série Zápasy
velkoměstské církve.  Eva Smith  byla  přijata  za  člena našeho sboru.  Gratulujeme a  vítáme v  našem středu!
Proběhlo dámské odpoledne, na které měl program Daniel Fajfr. S mládeží jsme v listopadu měli Halloweenskou
mládež, kterou jsme využili jako příležitost k tomu, abychom mohli pozvat své spolužáky, přátele, či nepřátele.
Odstartovali jsme sérii o modlitbách různých lidí z Bible více, či méně známých. Na poslední mládeži v listopadu
jsme měli milého hosta Petra Jaška. Mnozí z nás byli na evangelizačním turné GodZone. Vedoucí z Robinsonu a
mládeže se zúčastnili prvního setkání Akademie. Akademie je interní kurz našeho sboru, který obsahuje kromě
vyučování  i  mentoring  a  praxi  ve  službě.  Vrcholem  listopadových  savaňáckých  klubových  aktivit  byly
svatomartinské  slavnosti  s  kreativní  dílničkou  a  lampiónovým  průvodem  do  Central  parku.  Slavnosti  byly
pořádané s RC Rybičky. Proběhl kurz skládání a závody papírových vlaštovek. Pod vedením Honzy Macury děti
odstartovaly aktivitu základy sebeobrany. K týmu vedoucích klubu se připojila Pavla Hrušková.  V Rybičkách
jsme si povídali a vyráběli vše na téma zvířata. Pro dospělé si Daniel Fajfr připravil zamyšlení na téma „Proč je
důležité  slavit“  a  MUDr.  Eva  Binková  povídala  o  nemocech  a  očkování  dětí  v  předškolním  věku.  V
besídce se vedoucí sešli k modlitbám. Intenzivně se ve všech odděleních pracuje na přípravě vánoční slavnosti
pod  vedením  Jitky  Čierné.  Jsme  vděční  za  nové  vedoucí  do  druhé  besídky,  (Terka  Čiháková,  Terka
Urbanová, Zuzka Horálková a Ráchel Trojanová) díky nimž jsme mohli besídku na druhé bohoslužbě rozdělit na
dvě poloviny.

 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).

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
Dívky na VŠ: každé úterý, v 19:30, vedoucí Lucka Hutrová
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