
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 David Novák na téma:  O štědrosti a lásce 1 Kor 16.

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: ZÁPASY VELKOMĚSTSKÉ CÍRKVE
4.2. Tajemství vztahů apoštola Pavla 1 Kor 16 (David Novák)

SÉRIE KÁZÁNÍ V ÚNORU NA TÉMA: MANŽELSTVÍ
11. 2. Krize v manželství Kol 3 18-24 (Daniel Fajfr)
18. 2. Závazek v době bez závazků (David Novák)
25. 2. Káže host Tomáš Grulich

 VEČER CHVAL
Dnes  večer  od  17:00  proběhne  v Křesťanském  centru  Třináctka  Večer  chval.
Během  večera  budeme  společně  zpívat,  nebudou  chybět  společné  modlitby.
Večerem nás povede hudební skupina Filipa Zavřela.

KURZY BETA
Od 25. ledna, každý druhý čtvrtek v 19 hod se konají na Třináctce kurzy Beta
jako volné pokračování kurzů Alfa. Setkání probíhají formou rozhovorů nad Biblí
a jsou určena všem, kteří jsou na začátku a chtějí se dovědět více o křesťanství a
o víře v Krista. První setkání začíná ve čtvrtek 25. ledna 2018.

RANDE PRO MANŽELSKÉ PÁRY
18. února od 16:00 srdečně zveme manželské páry, které si chtějí na sebe udělat
dvě hodiny času. Součástí setkání bude lehké občerstvení, čas jen pro vás dva, ve
kterém si budete moci popovídat o otázkách, na které v běžném chodu života
nemáte moc čas a krátké slovo na téma: Očekával/a jsem ráj na zemi a jsem v
manželství. Hlídání zajištěno. Setkání organizují Novákovi a Macurovi.
Přihlašujte se na macurova.anna@gmail.com

EVANGELIKÁLNÍ FÓRUM 2018
Ve dnech 20. - 22.2. se uskuteční Evangelikální fórum. Tématem letošního fóra je
Církev  uprostřed  genderového  chaosu.  Fórum  je  místem,  kde  se  lidé  mohou
setkat  s  biblickými,  intelektuálními  i  duchovnímu  zdroji  inspirace,  otázek  i
odpovědí  na  výzvy,  kterým jako jednotlivci  i  církev  čelíme a  podpořit  novou
generaci křesťanských vedoucích. Více informaci na: evangelikalniforum.cz.

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 fnanční 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)
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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 potřeby křesťanského centra a vybrali  jsme celkem 2 384Kč. Dnes proběhne
sbírka opět na potřeby křesťanského centra.
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na bankovní účet.

SLUŽBA V ŽENSKÝCH VĚZNICÍCH
Obracím se s prosbou na všechny ženy a dívky, pokud máte doma staré látky, vlnu, bavlnky, knofíky, ale třeba
i vyřazené staré časopisy či jiné vhodné věci na vyrábění,  jestli  byste nám je nemohly darovat pro ženy ve
věznicích,  ve  kterých sloužíme.  Odsouzené ženy jsou vždy velmi  vděčné,  za jakýkoli  materiál  na vyrábění.
Cokoli a v jakémkoli množství, si moc ráda vezmu. Můžete mi to kdykoli přinést na 2. bohoslužbu 
Moc děkuji Pavla Hrušková pavla.hruskova@gmail.com

MODLITEBNÍ NÁMĚTY
Modleme se za sbor na Long Islandu v USA, který vede John Chestnut. Ať je dál tato církev místem, kde lidé
rostou v poznání Boha a lásce k Němu. Ať  Bůh mění životy věřících a dává jim odvahu svědčit druhým o Ježíši.
Přimlouvejme se za nové vedoucí  různých služeb ve sboru -  to je  aktuální  potřeba. A taky prosme za sílu,
ochranu a Boží moudrost pro Johna.

 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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