
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: Krize víry.

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: KE KOŘENŮM
15. 4. Znovuzrození (Daniel Fajfr)
22. 4. Jistota spasení (Daniel Šrámek/Jiří Unger)
29. 4. Sobota nebo neděle (David Novák)

VEČER CHVAL
V neděli  15.  dubna 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. 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
V neděli  22.  dubna se od 18:00 na Třináctce koná modlitební setkání.  Je pro
všechny, kterým leží na srdci lidé a jejich potřeby, sborový život Třináctky a další
skutečnosti, které může změnit jen Bůh. Budeme také chválit Boha v modlitbách
a písních. "Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" ( Jakubův list 5,16 )

MODLITEBNÍ NÁMĚTY
Náboženská  situace  v  Biháru,  kde  stojí  křesťanská  základní  škola,  kterou
Třináctka podporuje, se změnila. Hinduistická vláda začala nabádat obyvatele
k útokům na občany jiného než hinduistického náboženství. V několika městech
se rozhořely nepokoje mezi hindu a muslimy. Prosme o ochranu našich přátel
v Indii a Božího díla, které tam roste. 
V Praze začaly toto jaro aktivně působit tři sekty - dvě z Jižní Koreje a mormoni
z USA.  Oslovují  hlavně  studenty  před  školami.  Jsou  nebezpečím i  pro  mladé
křesťany, kteří hned nerozpoznají, že jde o sektu. Modleme se za Boží ochranu
a zjevení Boží pravdy všem, kteří na oslovení lidmi ze sekty zareagovali.

SBÍRKA
Minulou neděli byla sbírka na potřeby křesťanského centra a vybrali jsme celkem
15 954 Kč. Dnes se uskuteční sbírka na službu v Indii a na Sahniho rodinu. Dělení
bude standardní, půlka půjde na službu sborům a potřebným v Indii, druhá půlka
na provozní náklady Sahniho rodiny. Po dohodě s Markem Ranšem lze přispět i
bezhotovostně.  

TRANSLATION TO ENGLISH
During the second service translation to english is available. Ask for headphones
at the translation box in the side hall.

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 
8. dubna 2018 

BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS 
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STALO SE V BŘEZNU
Do sboru přestoupili z Dejvic Hruškovi. Vítáme je v našem společenství! Z Olomouce přišel Alex Liolias. I jeho
vítáme  v  našem  středu.  Proběhlo  výroční  členské  shromáždění.  Na  Velký  pátek  jsme  tradičně  absolvovali
křížovou na cestu, které se spolu s lidmi se sboru zúčastnilo i několik hostů. V neděli ráno jsme na Makču-Pikču
slavili  Neděli  vzkříšení. Proběhl  dámský  víkend  na  téma  Jak být  moudří  v  tomto  světě  a  aktuální  době,
a speciálně jak nakládat s časem a budovat dobré vztahy. Jako host přijala pozvání Kateřina Hodecová, z Trans
World Radio Brno. V Tuchoměřicích se sešlo cca 40 žen, byl to velice dobrý čas poznat se navzájem. Mládež:
Krom pravidelných středečních setkání a mládežnických skupinek jsme se v březnu s mládeží blejskli  rovnou
dvakrát  před  celým sborem...  jednou úmyslně a  jednou  neúmyslně.  Úmyslně  jsme se  ukázali  v  plné  kráse
na mládežnické bohoslužbě, kde jsme si střihli chvály, scénku, oznámení a dokonce i kázání. Neúmyslně pak,
když jsme toasty nasytili  hladový sbor před členským shromážděním, protože jsme den před ním měli večer
deskových her,  kam bohužel  nepřišlo  tolik  lidí,  kolik  jsme očekávali.  Savana:  Březen ovládla  nová aktivita
ZDRAVOVĚDA.  Společně jsme si  zopakovali  postup při  nahlášení  případu na operační  středisko a  důležitá
telefonní čísla. Prakticky jsme procvičili první pomoc při bezvědomí. A protože byly v březnu velikonoce, tak jsme
si  se Zuzkou Petříčkovou v rámci  dílničky vyrobili  velikonočního beránka z  popcornu.  Rybičky:  Na začátku
března Agnieszka Dudová povídala mamkám o tom, jak držet tělo, záda, aby s dětmi nebolela. Celý měsíc jsme
směřovaly k Velikonocům. Před Velikonocemi měla Lenka krátké zamyšlení o čem svátky jsou, se svědectvím
a evangeliem.  Besídka:  Vedoucí  se  sešli  k  modlitbám,  plánovali  jsme  dvě  speciální  bohoslužby,  ve  Mlejně
a velikonoční.  Děti  posloužily  na  velikonočním  shromáždění  zpěvem.  Začínáme  přemýšlet  v  jednotlivých
odděleních o příštím školním roce.

 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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