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Zahajovací studentská mše svatá na Petrově

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

7. 10.

19:00

večerní u jezuitů za Filozofickou fakultu MU

Výzva pro všechny studenty: Studujete-li na fakultě, za kterou je sloužena mše svatá, můžete se zapsat
do tohoto online dokumentuk přinášení obětních darů, čtení nebo modlitbě přede mší. Děkujeme!

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. Po skončení mše
svaté si můžete zakoupit studentské diáře na nový akademický rok (cena 70 Kč/kus)
Upozorňujeme, že v týdnu od 30. 9. do 6. 10. 2019 nebude, z důvodu konání zahajovací
mše, sloužena žádná jiná studentská mše svatá!
Pozvánka na vernisáž
Přijměte pozvání na vernisáž obrazů Moniky Kamanové, která se uskuteční v pondělí
7. října po studentské mši svaté na Studentském centru.
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
Noční hra VKH Brno
Srdečně zveme na tradiční Noční hru s VKH Brno, letos s názvem Středa v úterý,
která se uskuteční v úterý 15. října. Začátek v 18:30, startovné 50 Kč. Bližší informace
již brzy.

Volejbal s VKH
Máte rádi volejbal? Cítíte potřebu se během týdne odreagovat? Máme pro Vás skvělou
příležitost! Každý čtvrtek v 19:30 máte možnost, jít si zahrát do tělocvičny (ZŠ Elišky
Přemyslovny) ve Starém Lískovci volejbal. Nemusíte být žádný profík, stačí mít chuť a
zbytek už přijde. Zájemci se mohou nahlásit do této tabulky, kde také naleznete přehled
nejbližších termínů. Cena za večer je 50 Kč. Umístění tělocvičny najdete v této mapě.
Více informací na webu VKH.
Fotbálek s VKH
Milovníci fotbalu pozor! Po prázdninové pauze můžete opět vyrazit na hřiště ve
společnosti VKH Brno. Srdečně zveme na první fotbálek, který se uskuteční ve středu
2. října od 18 do 19 hodin na venkovním hřišti církevního domova mládeže Petrinum
(Veveří 15). Cena 20 Kč za osobu, sraz v 17:50 před vchodem. Přihlašování na emailu
sport@vkhbrno.cz Polohu hřiště naleznete v tomto odkazu.
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
Večery chval
Srdečně zveme na evangelizačně zaměřené chvály, které probíhají v jezuitském
kostele každé úterý od 18:30.
Koncert duchovní hudby
Srdečně zveme na koncert raně barokní duchovní hudby v podání souborů Castello in
Aria a Novocantus, který se uskuteční ve čtvrtek 3. října od 18 hodin v kostele sv.
Michala v Brně.

Pozvání na biblický kurz
Zajímá Vás Bible? Nebo se Vám na ni doma práší? Oprášit vztah k našemu Bohu a
jeho dopisu pro nás můžete, když přijdete na Biskupské gymnázium v termínech
26. září, 10. října, 24. října, 7. listopadu a 21. listopadu. Budeme se tam v tyto čtvrtky
od 17 hodin s biblisty Stanislavem Pacnerem a Petrem Marečkem zabývat
Starozákonní biblickou archeologií a Markovým evangeliem. Srdečně zveme
všechny zájemce!
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.
Konference Revival
Srdečně zveme všechny mladé věřící, kteří touží prohloubit živý osobní vztah s
Kristem, na konferenci Revival, která proběhne ve dnech 11. - 12. října v sále
Milosrdných Bratří v Brně. Podrobnosti v události na Facebooku.

