
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 

 
VERŠ PRO RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY NA ROK 2016 
Bůh mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. Ž 18:33 
 

DNES KÁZÁNI 
Dnes bude kázat David Novák na téma Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost. 
 
 

TÉMATA KÁZÁNÍ NA ÚNOR: „Vztahy a více než…“  
14. 2. Více než Valentin (David Novák)  
21. 2. Víc než kus papíru (Jirka Unger) 
28. 2. Víc než porno (David Novák) 
 
 

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     
4 666 Kč. Dneska proběhne sbírka opět na potřeby křesťanského centra. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do nedělní sbírky, i těm, kteří poslali peníze na 
bankovní účet. 
 
 

VEČER MODLITEB A CHVAL 
V sobotu 13.2. 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.  
 

 

KOPÁNÍ STUDNÍ 
Kdo rádi čtete Bibli a rádi nad ní dumáte, pak přijďte 20.2. v 18.00 - 20.00 do 
Křeťanského centra. Tématem bude kniha Kazatel. Kdo jí napsal? Jak se vyrovnat 
s texty, které nás vyzývají, abychom si užívali jak to jen jde? Jak si poradit s 
trudomyslnými texty tvrdícími, že vše je marnost? Jak číst tuto knihu, když se v ní 
nepíše skoro vůbec nic o Bohu? Setkání povede David Novák. 
 

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, 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 Františka Dudy: 
frantisek.duda@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) 
 

BLÍŽ K BOHU, K SOBĚ NAVZÁJEM I KE SVĚTU KOLEM NÁS  
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SPOLEČNÉ ČTENÍ A MODLITBY 
Ve sboru je společná touha se modlit. Témata reflektují kázání i dění ve sboru. Následující řádky Vám přínáší 
aktuální modlitební náměty. 
Přimlouvejme se za křesťany, kteří jsou pronásledováni pro svojí víru po celém světě. Chcete-li podrobnější 
informace, najdete je zde: http://www.hlas-mucedniku.cz/. Modleme se, ale i za to, abychom i my byli svědky na 
místech, kde pracujeme a kde působíme a nebáli se odmítnutí. Od 14. února začne série na téma manželství a 
vztahy. Děkujte a proste  za Vaše manželství, za rodinu. Modleme se i za ty, kteří jsou singles. Jako sbor se 
chceme společně přimlouvat za Machkovy (Olga má rakovinu), za Trávníčkovi (Marcela je již 14 dní na lůžku). V 
tomto týdnu se chceme přimlouvat za vedení Prahy 13 a to na základě verše "žehnáním přímých, se město 
pozvedá" (Př 11, 11).  
 

STALO SE V LEDNU 
Nedělní kázání v lednu byla na téma blahoslavenství. Proběhlo víkendové mužské setkání s Mirkem Kulcem na 
téma „muži a Duch svatý“.  Staršovstvo vyslalo se vzkládáním rukou Kubu Černého a Davida Konderlu do Indie. 
Proběhl večer modliteb. Leden v Rybičkách byl na téma zimní radovánky,  David měl povídání o Islámu a Mirka 
vedla diskusi o nástupu  dětí do školky. Během měsíce přišlo několik nových maminek s dětmi (někdy se o nás 
dozví od druhých maminek, někdy ze Stopu či webovek). Občas je v rodinách maminek i těžko a tak se snažíme 
být zázemím a vyhlížíme v tom Boží pomoc. "Mládež začala nový rok celopražským mládežnickým setkáním. Na 
mládeži probíhá série programů Blahoslavenství, které probírají společně s nedělními kázáními, pod názvem 
"Hora, která změnila svět". Čeká nás akce na sněžnicích a pak v létě English Camp. Savaňáci zakončili výuku 
uzlování zkouškou. Pod vedením Hanky Boldišové jsme měli dvě lekce westernového tance a navázali jsme 
lekcemi táborničení - na minulém klubu jsme stavěli stany. Stále pokračujeme v celoroční hře "Podivuhodná pouť 
pouští". Klub Robinson měl pánskou jízdu s názvem Povolávací rozkaz. Jízda proběhla ve vojenském prostoru 
v Úholičkách dne 22 – 23 ledna. Dámská jízda proběhla v poklidnějším duchu ve sboru. 

 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). 
 
Muži:    každé pondělí, v 19:00, vedoucí Zdeněk Matějka 
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 
Holky (od 16 let):  1x za 14 dní (úterý), v 19:00, vedoucí Majka Kunstová 
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:   každý pátek, v 10:00, vedoucí Agnieszka Dudová 

Modlitební skupinka:  1x za 14 dní (čtvrtek), v 19:30, vedoucí Tomáš Michalička a Chung-Nam You 


