OHLÁŠKY 16. ZÁŘÍ 2019
STUDENTSKÉ MŠE
Pondělí

16. 9.

19:00

večerníu jezuitů

Úterý....

17. 9.

19:00

mládežnická v katedrále sv. Petra a Pavla

Středa

18. 9.

7:00

ranní u jezuitů (zatím bez snídaně ;-)

Čtvrtek

19. 9.

18:00

mládežnická u salesiánů

Pondělí

23. 9.

19:00

večerní u jezuitů

Poznámka: Plánujete navštívit studentskou mši svatou v Brně (v jiném než jezuitském kostele) před
začátkem nového semestru? Ověřte prosím předem její konání. Děkujeme za pochopení.

AKCE VKH
Studentské mše svaté u jezuitů v září a říjnu 2019
S radostí oznamujeme, že první pondělní večerní studentská mše svatá u jezuitů
(v kostele Nanebevzetí Panny Marie) bude sloužena 16. září v 19 hodin
.
Středeční ranní mše svaté u jezuitů (zatím bez snídaně) se budou konat od 18. září
.
Na první středeční večerní mšisvatou ujezuitů se můžete těšit 9. října od 19 hodin
.
Zahajovací studentská mše svatá na Petrově
Srdečně zveme na tradiční zahajovací studentskou mši svatou, která se bude konat
v úterý 1. října od 19 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Upozorňujeme,
že v tomto týdnu (30. 9. až 6. 10. 2019) nebude sloužena žádná jiná studentská mše
svatá!

(NEJEN) DIECÉZNÍ AKCE
Kurz tajemství partnerských vztahů
Zveme na formační kurz přednášek s workshopy, který je určen pro mladé ve věku
od 18 do 35 let (pro zadané i nezadané). Kurz vede k uvědomění si důležitosti
sebepoznání a vzájemného poznávání se před chozením a v období chození, životních
hodnot a cílů, rozdílnosti mužské a ženské identity a vlivu původní rodiny na
osobnost a na vztah. Šest setkání proběhne vždy v pondělí, úterý nebo ve středu
(v den podle největšího zájmu), první setkání proběhne v jednom z termínů 7./8./9. října
od 18 do 20 hodin. Místo setkávání bude v centru Brna. Přihlásit se můžete pomocí
tohoto odkazu. Kurz je zdarma.

