
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 kázat Ondřej Novák na téma: Rozbití model 
 
 

SÉRIE KÁZÁNÍ NA LISTOPAD: Bůh, bohové a bůžkové   
22. 11. Proč se otravovat církví? (David Novák) 
29. 11. Cesta ze samoty (Karel Husa)  
 
 

SBÍRKA  
Minulou neděli jsme na potřeby křesťanského centra vybrali celkem 3 552 Kč.  
Dnes bude opět sbírka na potřeby křesťanského centra. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na bankovní 
účet. 
 
 

PROSBA DIAKONSKÉHO TÝMU 
Diakonský tým by rád požádal všechny členy i pravidelné návštěvníky o vyplnění 
krátkého dotazníku o možnostech pomoci, kterou můžete nabídnout v rámci 13ky i 
mimo ní. 
Dotazník najdete na adrese http://goo.gl/forms/Lc08VOVSdG. Předem děkujeme za 
spolupráci! 
 

 

DÁMSKÉ ODPOLEDNE 
V sobotu 21.11. zveme všechny dívky a ženy na dámské odpoledne. Naším hostem 
bude Hanka Grohmanová a povede nás tématem „Radost být ženou“. Prosím hlaste 
se u Lenky Malé (lenka-mala@centrum.cz) nejpozději do 15.11. a uveďte zda se 
přidáte i na oběd. 
 
 

KONFERENCE PROMĚNA V KRISTU  
16.-17.11. v prostorách našeho sboru bude probíhat konference Proměna v Kristu 
(konference o vnitřním uzdravení). Hlavním řečníkem bude Randall Staley. Bližší 
informace na www.immanuel-zs.cz. Přihlášky posílejte do 10.11. na adresu 
karel.taschner@gmail.com. V přihlášce uveďte, že jste ze Třináctky. 

 

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: Marek Ranš, Karel 
Husa, Vítek Malý, František 
Duda, Jiří Unger, Rob Chestnut, 
Jan Macura, David Novák 
(kazatel sboru),  
Kontakty na webu: 
www.13ka.cz   
 

INFORMACE O SBORU 
Chcete-li dostávat informace o 
životě sboru emailem, přihlaste 
se u Karla Husy: 
karel.husa@gmail.com 
 
PASTORAČNÍ ROZHOVORY 
Členové i přátelé tohoto sboru, 
kontaktujte Davida Nováka. 
Kontakt: david.novak@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 finanční 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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BÍT ČI NEBÍT – DEBATA O ZÁKAZU TĚLESNÝCH TRESTŮ 
29. 11. od 16 -18 hodin proběhne veřejná debata na téma Bít či nebít - o používání a možném zákazu tělesných 
trestů. Mezi řečníky debaty budou např. MUDr. Vaníčková Eva, CSc., přední česká odbornice v oblasti sociální 
pediatrie a preventivního lékařství. Dále publicista Dan Drápal a další. Debata proběhne v křesťanském centru 
Třináctka. Vstup je zdarma.  
 

 

SPOLEČNÉ ČTENÍ A MODLITBY 
Ve sboru je touha společně číst Boží Slovo a modlit se – sestavili jsme modlitební témata na jednotlivé týdny. Témata 
reflektují a dále rozvíjejí aktuální kázání. Témata jsou vytištěná jako příloha k Bulletinu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  10:00 - 11:30  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 
Čtvrtek  10:30 - 11:20  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). 
 
Muži:   každé pondělí, v 19:00, vedoucí Karel Husa 

        Kluci mládež :  1x za 14 dní (středa), v 17:30, vedoucí David Novák 
Holky (od 16 let):  1x za 14 dní (úterý), v 19:00, vedoucí Majka Kunstová 
Ženatí muži:  1x za 14 dní (středa), v 20:00 - 21:30, vedoucí J. Unger 
Muži: 1x za 14 dní (středa), v 18:30, vedoucí Marek Ranš 
Muži: 1x za 14 dní (středa), v 18:00, vedoucí Vítek Malý 
Smíšená skupinka: 1x za 14 dní (úterý), vedoucí František Duda 
Maminky:   1x za 14 dní (středa), v 9:00, vedoucí Kateřina Poláková 
Ženy: 1x za 14 dní (úterý), v 19:30 — 21:30, vedoucí Markéta Ranšová 

        Ženy:   1x za 14 dní (úterý), v 19:30 — 21:30, vedoucí Lenka Fialová a Zuzka Petříčková 
Ženy: každé pondělí, v 19:00, vedoucí Eva Husová 

        Ženy:   každé pondělí, v 9:30, vedoucí Agnieszka Dudová 
Modlitební skupinka:  1x za 14 dní (čtvrtek), v 19:30, vedoucí Tomáš Michalička a Chung-Nam You 


