
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 Lin Buttonová.

SÉRIE KÁZÁNÍ NA TÉMA: KE KOŘENŮM
 10.6. Jistot vs. ztráta spasení (David Novák)
17. 6. Smrt a co potom? (Daniel Fajfr)
24.6. Křestní shromáždění (Daniel Fajfr)

TÁTO, DÁŠ TO!
Jedním z největších  darů,  které  můžeme svým dětem dát  a  který  jim navždy
zůstane, je společně strávený čas.  Cílem akcí Táto, dáš to jsou společné zážitky
otců s dětmi.  Rádi bychom opět zorganizovali  společný zážitek pro otce, kteří
se nebojí  vyrazit  se  svými  ratolestmi  do  „divočiny“  na den  či  dva.  Tentokrát
bude výjezd otců s dětmi laděn ve stylu divokého Západu. Jakékoliv rekvizity,
kolty, kovbojské oblečení, lasa, koně, váčky zlata a nealko whisky atd. vítány.
Přijeďte a pozvěte své přátele. Akce se koná 8. - 10.6. Více informaci a přihlášky
na 13ka.cz v sekci Aktivity/Muži/Táto, dáš to!.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
V neděli 10.  června od 18 hod se bude konat  na Třináctce modlitební  setkání
za osobní potřeby při našem následování Boha, za (nejen letní) aktivity Třináctky
a  další  aktuální  potřeby  ze  světa  kolem  nás.  Taky  budeme  chválit  Boha
za doprovodu kytary. 
Předstupovat před našeho Boha s prosbami je výsada a radost,  protože víme,
že Bůh je dobrý a chce, abychom se na Něho obraceli.…
Zveme všechny, bez ohledu na to, jak dlouho  máte s modlitbou zkušenosti.

SBÍRKA
V neděli 27. května byla sbírka na potřeby křesťanského centra  a vybrali jsme
2 743 Kč. Dnes se uskuteční 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)

AND
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BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS 
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STALO SE V KVĚTNU
Poprvé  v  naší  krátké  historii  proběhla  noc  kostelů  a  byla  hodnocena  velmi  pozitivně.  Sbor  navštívil  John
Chestnut. Během návštěvy měl mnoho osobních rozhovorů, vedl setkání několika skupinek, měl kázání a mládež.
Proběhl večer modliteb a chval. Překvapivě byla malá účast z našeho sboru, což je škoda... Proběhla konference
CB, na níž jsme měli tři zástupce. Na konferenci byla Danovi Joklovi udělena diakonická ordinace. Do manželství
vstoupili  Dominik  a  Denisa,  teď  už  Ranšovi.  Gratulujeme  a  přejeme  Boží  vedení.  Mládež:  Pár  mládežníků
se začalo pravidelně scházet na modlitby za mládež půl hodiny před začátkem programů. Vzhledem ke dni
učitelů jsme měli správnou šprťáckou mládež, dále se velká diskuse rozpoutala po programu na téma milost
vs. zákon. Ať už úspěšně, nebo neúspěšně se naši  mládežníci  popasovali  s  maturitami  a měsíc  květen jsme
zakončili cyklovýletem na pražskou pastvinu, kde jsme měli grilovačku. Robinson: Zůčastnili jsem se regionálního
kola Biblické stezky. Je to v podstatě orientační běh se stanovišti, kde musí hlídky prokázat své biblické znalosti,
zeměpisné a historické vědomosti, tábornické dovednosti a fyzickou připravenost. 13ka nasadila hned 3 hlídky.
Mladší holky dosáhli 9. místo, starší kluci 2. místo a starší holky 3. místo - tím obě hlídky postoupily do fnále.
Savana: Savaňáci s Jakubem procvičili táborničení. Proběhla jarní výprava s přespávačkou a dobytím rozhledny
Pepř v Jílovém u Prahy. Děti  v klubu navštívil  se slovíčkem kazatel John Chestnut a kamarád Ondra Novák
s oblíbeným maňáskovým divadlem.  S Hankou byla odstartována aktivita  česká flra.  Rybičky:   Květnovým
tématem byla rodina - uspořádání a život těch lidských i zvířecích. Proběhla Pohádková cestička v centrálním
parku (několik úkolů a odměna na závěr), přišlo asi 50 dospělých se svými dětmi. David Novák měl povídání
na téma: O čem v rodině skutečně běží? Besídka: Tým se opět sešel k modlitbám a diskusi o aktuálních věcech.
Vedoucí  besídek  se  sešli  nad  diskusí  jak do budoucna  s  vánoční  slavností  (zhodnotili  jsme  co bylo,  mluvili
o nápadech do budoucna, jak uchopit to velké množství dětí, jejich zapojení na vánoce apod…)

 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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