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STUDENTSKÉ MŠE
Pondělí

23. 9.

19:00

večerní u jezuitů

Úterý....

24. 9.

19:00

mládežnická v katedrále sv. Petra a Pavla

Středa

25. 9.

7:00

ranní u jezuitů (zatím bez snídaně ;-)

Čtvrtek

26. 9.

18:00

mládežnická u salesiánů

Úterý

1. 10.

19:00

Zahajovací studentská mše svatá na Petrově

V týdnu od 30. 9. do 6. 10. nebude sloužena žádná jiná studentská mše svatá!

AKCE VKH
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 týdnu od 30. 9. do 6. 10. 2019 nebude, z důvodu konání zahajovací mše, sloužena
žádná jiná studentská mše svatá!
Podzimní taneční s VKH Brno
Zveme všechny tanečně nadané i nenadané, ve vztahu či nezadané na podzimní
tančení s VKH Brno. Lekce budou probíhat každou středu od 19 hodin pod vedením
zkušených lektorů. Místo konání v sále u salesiánů v Žabovřeskách. Cena za devět
lekcí je 600 Kč. Začínáme 9. října! Těšit se můžete na devět tanečních lekcí. Celkem
protančíte více než 13 hodin výuky a co je hlavní, prožijete 13 hodin skvělé zábavy!
Přihlašování a další informace skrze následující odkaz. Těšíme se na vás :-)
Příprava na svátosti
Zájemci o přípravy na přijetí svátosti křtu, eucharistie nebo biřmování, které probíhají
od 14. října 2019 v pondělí, úterý nebo středu odpoledne (17.30, 17.00 a 17.00) na
Studentském centru (Kozí 8), pod vedením sestry Františky Majerčíkové DKL, otce
Ladislava Noska SJ nebo otce Pavla Kafky, se mohou hlásit sestře Janě Zachovalové
na emailu spravcesc@vkhbrno.cz
Studentské mše svaté u jezuitů v září a říjnu 2019
Pondělní večerní mše již bývají pravidelně vždy v 19 hodin, stejně tak středeční ranní
snídaňové v 7 hodin, ty ale zatím bez snídaně. Na první středeční večerní mši svatou u
jezuitů se můžete těšit 9. října od 19 hodin.

(NEJEN) DIECÉZNÍ AKCE
Dny důvěry Taizé Olomouc
Srdečně zveme všechny mladé (15-35 let) na setkání Taizé Dny důvěry, které letos
proběhne v Olomouci ve dnech 18. - 20. října. Více informací a přihlašování naleznete
na webu Dnů důvěry, případně na Facebooku. Přihlašování možné do 5. října.
Schola Petrov hledá nové členy
Schola Petrov akutně hledá nové členy! Pokud máte volné úterní večery, neváhejte a
přijďte na nácvik, který probíhá každé úterý v 17:45 v zákristii. Schola následně
doprovází studentskou mši svatou v 19 hodin.

EXTERNÍ AKCE
Pozvánka na koncerty duchovní hudby
Srdečně zveme na koncerty duchovní hudby v sobotu 28. září v 15 hodin v kostele
sv. Gottharda v Modřicích a v 18:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdu u Brna. Na
obou koncertech vystoupí sbory acapella i s doprovodem orchestru. Zazní ty nejlepší
duchovní skladby všech období. Zazní skladby známých skladatelských jmen, jako
např. Gottfried August Homilius, Johann Christian Bach, Claudio Monteverdi, William
Byrd, Maurice Duruflé, Ola Gjeilo a další. Vstupné je dobrovolné. Na setkání se těší
pořadatelé z obou farností a soubor Musica animata.
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.

