
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.

KÁZÁNÍ V BŘEZNU 
11. 3. Daniel Fajfr 
18. 3. Neděle mládeže
25. 3. David Novák - Květná neděle
30. 3. Celopražské Velkopáteční shromáždění v CB Soukenická

DÁMSKÝ VÍKEND 
Ve dnech 23. - 24. března zveme všechny dívky a ženy na jarní Dámský víkend.
Akce  se  bude  konat  v  Tuchoměřicích.  Jako  host  přijala  pozvání  Kateřina
Hodecová, redaktorka Radia 7. 
V  životě  neustále  něco  řešíme  nebo  rozhodujeme.  A  tak  logicky  také  často
potřebujeme dobrou radu, moudrého rádce. Jak ale poznat, kdo radí dobře a je
skutečně moudrý? V Bibli Bůh moudrost slibuje každému, kdo o ní prosí - ale ruku
na srdce: považujeme se za moudré? Co nám tedy chybí? Moudrost je zvláštní
fenomén -  nemůžeme ji  mít  (ve smyslu vlastnit),  ale podle Bible se moudrými
můžeme stát.  Jak být  moudří  v tomto světě a aktuální  době,  a speciálně jak
nakládat s časem a budovat dobré vztahy, o tom budeme společně přemýšlet.
Více informací na 13.cz/Aktivity v sekci Ženy. 

MODLITEBNÍ NÁMĚTY
I když Národní týden manželství před časem skončil, je stále dobré se přimlouvat
za manželství - po celý rok. Za dostatek lásky, trpělivosti a ochotu k proměně, za
odpuštění  tam,  kde ještě neproběhlo,  za novou odvahu investovat  do vztahu
mezi  manžely.  Děkujme  za  pěkná  manželství  a  prosme  o  ochranu  pro
novomanželé a manželství v krizi. 
Manželé Vaďurovi jsou v pořádku na místě v Indii! Modleme se za přivyknutí si
místní kultuře. Ať jsou pro žáky ve škole požehnáním. 

SBÍRKA
Minulou  neděli  byla  sbírka  na  potřeby  křesťanského  centra  a vybrali  jsme
celkem 5 760 Kč. Dnes proběhne sbírka opět na potřeby křesťanského centra.
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 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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BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS 

http://www.facebook.com/trinactka
mailto:slesinger@gmail.com
mailto:daniel.fajfr@cb.cz
file:///../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CEva%5CDesktop%5CEva%5CTrinactka%5CBulletin.Novy%20layout%20listopad%202011%5C2013%5Cdavid.novak@cb.cz
mailto:frantisek.duda@gmail.com


 
+

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 ÚNORU
Proběhl nedělní večer pro manžele, kterého se účastnilo 12 párů. Požehnání měl Ellyah Clyde. Byla dokončena
skoro  půlroční  série  nedělních  kázání  Zápasy  velkoměstské  církve.  Proběhlo  setkání  vedoucích  skupinek  s
Tomášem Grulichem na téma pastorace. Únor byl na mládeži ve znamení jarních prázdnin a nemocí. I přesto
jsme měli skvělou valentýnskou mládež, na které jsme měli jako hosty dva páry - Radka a Klárku z Českých
Budějovic a Dominika s Denčou z našich končin. Byl to čas, kdy jsme se jich mohli ptát na to, jak to ve svých
vztazích mají a večer byl velmi inspirativní. Ke konci února jsme pořádali společně s Odborem mládeže společné
setkání  pražských  mládeží  naší  církve,  kam  přišlo  okolo  160ti  mladých  lidí.  V  únoru  jsme  rozjeli  další
mládežnickou skupinku. Aktuálně s počtem skupinek jsme na krásném biblickém čísle 7. V Robinsonu přibyli do
týmu vedoucích Ester Šrámková a Martin Prchal, který je od února naším sborovým pracovníkem, jsme za ně
rádi. Zvažujeme rozdělení dorostu podle věku během pátečních schůzek a některých výprav. Na Savaně v tento
typický zimní měsíc jsme do programu zařadili aktivitu "Bylinky a čaje". Děti se pod vedením bylinářky Hanky
Boldišové učily jednotlivé bylinky rozeznávat a dozvěděly se něco o jejich léčebném využití. V praktické části
čaje vařily a ochutnávaly. Jako bonus navíc, se pustily do výroby česnekové pomazánky. Opět k nám zavítala
Elly Pavlátová s kreativní dílničkou. Pokračujeme v celoroční  hře Putování do zaslíbené země. V únoru byly
Rybičky na téma pohádky, měli jsme dvě  karnevalová dopoledne, která jsme si moc užili, děti i některé mamky
dorazily v maskách, přišli  i  dva klauni,  kteří  občas v divadélku kouzlili  a připravili  dětem dárky. Poprvé za
existenci Rybiček se stalo, že jsme s Mirkou onemocněly obě najednou a tak jsme musely Rybky na týden a půl
zavřít a protože byly ještě jarní prázdniny, kdy jsme měly dovolenou, tak únor byl docela krátký. 

 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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