
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
Dnešní bohoslužba je v rukou mládeže :-)

KÁZÁNÍ V BŘEZNU 
25. 3. David Novák - Květná neděle
30. 3. Celopražské Velkopáteční shromáždění v CB Soukenická

VELIKONOCE NA TŘINÁCTCE
25.3.  Společné  shromáždění  ve  Mlejně  od  10:00  (besídka  bude,  kromě  4.
oddělení,  které bude na shromáždění).  Od 12:00 do 13:30 na Třináctce bude
členské  shromáždění.  Prosíme  členy,  aby  s  tím  počítali.  Shromáždění  je  bez
oběda.
V pátek 30. 3. bude od 19.00 Velkopáteční shromáždění všech sborů CB v CB
Soukenická a Cesta kříže v 18:00 od Třináctky na Makču Pikču.
V neděli sraz v 8:30 na Makču Pikču - společná oslava vzkříšení.
Od 10:00 jedno shromáždění na Třináctce.

TÁTO, DÁŠ TO - V HASIČSKÉ STANICI 
V sobotu 7. dubna (15:00 -16:30)  zveme otce s dětmi na návštěvu do hasičské
stanice.  Tentokrát  do Hasičské stanice  6 nedaleko stanice  metra  Budějovická.
Pozvěte  i  své  přátele  a  kamarády,  pokud  budou  mít  zájem.  Více  informací
a přihlašovací  formulář najdete  na  našem  webu  13ka.cz  v  sekci
Aktivity/Muži/Táto, dáš to. V případě dotazů se obracejte na unger@ea.cz.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám za čínské křesťany
Ekumenická rada církví  dlouhodobě sleduje osudy skupiny čínských křesťanů,
kteří  v  České republice zažádali  o azyl.  Vyjadřujeme svou vděčnost  za to,  že
několika  žadatelům  byl  již  azyl  udělen,  čímž  je  jen  potvrzena  skutečnost
existence  vážného  pronásledování  v jejich  původní  vlasti.  O  to  více  jsme
znepokojeni  tím,  že  většina  ostatních  žadatelů  byla  odmítnuta.  Vyjadřujeme
vážné obavy o jejich další osud v případě, že by byli nuceni se do Číny vrátit.
Odmítáme, aby se Česká republika podílela na, byť nepřímé, podpoře totalitních
praktik a potlačování náboženské svobody skupin a jednotlivců. Věříme proto
v úspěch dalších kroků, které právní zástupci žadatelů o azyl budou podnikat.
Jako gesto podpory a solidarity s čínskými křesťany vyzýváme farnosti, sbory a
obce členských církví ERC ke zvláštním modlitbám za žadatele o azyl v neděli 11.
března 2018. 
Kontakt: ThDr. Petr Jan Vinš, erc@ekumenickarada.cz, tel. 734 641 687

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)

AND

                        Bulletin NEDĚLE 
18. března 2018 

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 potřeby křesťanského centra a vybrali jsme celkem 7 666 Kč. Dnes proběhne
sbírka opět na potřeby křesťanského centra.
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na bankovní účet.

MODLITEBNÍ NÁMĚTY
Současná politická situace ukazuje, jak jsou potřeba modlitby za "v moci postavené". Přimlouvejme se za naše
politiky, aby pracovali čestně a ve prospěch země. Modleme se za pokojné vyřešení politické krize na Slovensku
a  žehnejme  Slovákům,  kteří  vyšli  do  ulic  kvůli  pravdě  a spravedlnosti.  Ať  v  obou  zemích  je  odhalena
a potrestána korupce.

 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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