
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 KÁZÁNI 
Dnes bude kázat Jirka Unger (1. bohoslužba)/Ondra Novák (2. bohoslužba) na téma: 
Blahoslavení Chudí duchem 
 

TÉMATA KÁZÁNÍ NA LEDEN 
 10.1.  Host - Mirek Kulec (kazatel z Hrádku nad Olší) 
17. 1.  Blaze plačícím - David Novák 
24. 1.  Blaze tichým - David Novák 
31. 1.  Blaze působícím pokoj - Karel Husa/Franta Duda 
 

VEČEŘE PÁNĚ  
Dnes budeme slavit Večeři Páně. 
 

SBÍRKA  
Minulou neděli byla sbírka na potřeby křesťanského centra a vybrali jsme celkem        
3 275 Kč. Dnes bude opět sbírka na potřeby křesťanského centra. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na 
bankovní účet. 

 

ČASOPIS BRÁNA A HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 
Zájemci o předplatné časopisu CB Brána a Hesla Jednoty bratrské na rok 2016,          
ať se hlásí u Markéty nebo Marka Ranše. 
 

POLOVÍKEND PRO MUŽE 
V pátek a sobotu 8.-9.1. 2016 opět proběhne mužský výjezd. Téma setkání bude: Muži 
a Duch Svatý. Hlavním hostem bude Mirek Kulec. Mirek sloužil jako kaplan v ruských 
věznicích, 16 let v polském sboru a nyní je kazatelem Církve bratrské v Hrádku. 
Můžeme se těšit na svědectví co Pán Bůh vykonal v jeho životě a zkušenosti z Mirkova 
života s Duchem Svatým. Dále budeme mít čas ke společným rozhovorům a modlitbám. 
 

VEČER MODLITEB A CHVAL 
V sobotu 16.1. v 19:00 proběhne v křesťanském centru Třináctka večer modliteb a 
chval. Setkání bude obsahovat čtení z Bible, společný zpěv písní, modlitby a ticho. 
Mottem našich setkání je: Naslouchej Mu a pak poslechni. Všichni jste zváni.  
 
 

 
 

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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MANŽELSKÉ VEČERY 
Od 14.2.2016 (tedy od svátku Sv. Valentýna) budou na Třináctce probíhat Manželské večery. Ať už se vám 
v manželství daří dobře nebo i něco skřípe, vždycky je dobré investovat do vašeho vztahu nebo si udělat čas jeden 
na druhého. Kurz sestává z 8 setkání, která budou vždy v neděli od 16-18h v Křesťanském centru Třináctka. Kurz 
povedou Anna a Honza Macurovi a Míša a Jirka Ungerovi. Hlídání menších dětí na místě během kurzu bude 
zajištěno. Hlásit se můžete na adresu ungerovipraha@gmail.com do 10.února 2016. Kapacita je omezena, proto s 
účastí neváhejte. Cena kurzu je 400 Kč na pár. V ceně jsou obsaženy i dvě knížky pro účastníky kurzu. 
 

STALO SE V PROSINCI 
Probíhala série kázání a téma „Světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila“. Besídka připravila skvělý program v rámci 
Vánoční slavnosti, na kterou přišlo mnoho lidí z našeho sboru i lidí pozvaných (celou slavnost lze shlédnout na 
videu). Proběhl první běh cyklu „Kopání studní“, tentokrát na téma Job. Abi a Bahar dostali roční pracovní víza a 
nebudou vyhoštěni do Íránu. Díky Pánu Bohu za jeho pomoc v pravý čas. Vláda rozhodla o přemístění bratrů a 
sester v Kristu z Iráckého Erbílu do České republiky, jednu rodinu chceme přijmout a postarat se o ni. Od 9. do 12. 
prosince jsme uspořádali řetěz nepřetržitých modliteb 24x7. 4. – 6. prosince pořádal Robinson velkou zimní výpravu 
do Jizerských hor. Mládež prožila poslední dny roku 2015 na chatě v Petříkově v Jeseníkách. Účast byla přes třicet 
lidí. V rodinném centru proběhlo mikulášské divadlo, vyrábění a nadílka "tak trochu jinak".  Karel Husa měl 
zamyšlení na téma smyslu vánoc. Poslední týden před vánocemi byl ve znamení dárečků - děti dostávaly vánoční 
příběh, či omalovánku, maminky andílka s veršíkem z Bible. 
 

SPOLEČNÉ ČTENÍ A MODLITBY 
Tento týden se připojíme k Aliančnímu týdnu modliteb, které jsou pořádány Českou evangelikální alianci. 
Podrobnější informace najdete na www.ea.cz/132/aliancni_tyden_modliteb_2016. Zkrácená verze modlitebních 
námětů je 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    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 
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 
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 


