OHLÁŠKY 21. ŘÍJNA 2019
STUDENTSKÉ MŠE
Pondělí

Úterý

Středa

21.10.

22.10.

23.10

19:00

večerníu jezuitů za Fakultu elektrotechniky a
komunikačních technologií VUT (misijní mše svatá)

18:00

studentská u minoritů

19:00

studentská ve Starém Lískovci

19:00

mládežnická v katedrále sv. Petra a Pavla

7:30

ranní u jezuitů (zatím bez snídaně ;-)

19:00

večerní u jezuitů

Čtvrtek

24.10.

18:00

mládežnická u salesiánů

Pondělí

28.10.

19:00

večerní u jezuitůza Fakultu sociálních studií 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
Misijní mše svatá u jezuitů
Prožíváme misijní měsíc říjen, a proto zveme k účasti na večerní studentské mši svaté
v pondělí 21. října, která bude věnována právě tématu misií. Těšit se můžete na kázání
k misijnímu tématu, které pronese novokněz P. Miroslav Kulifaj. Zájemci budou moci
přispětna misijní dílo.
Noc na Karlštejně - derniéra
Srdečně zveme na derniéru divadelního představení Noc na Karlštejně v podání
divadelního spolku Buřtguláš, který působí při VKH Brno. Představení se uskuteční v
pondělí 21. října po večerní studentské mši svaté (cca 20:15) u jezuitů. Bližší
informace naleznetev události na Facebooku.
Večer deskových her na SC
Máte rádi společenské hry
? Chcete strávit středeční večer v příjemné společnosti
?
Přijďte ve středu 23. října na mši svatou a hned poté na SC, kde se bude konat Večer
deskových her. Těšíme se na setkánís vámi!
Misijní růžencová pouť
Zveme na Misijní růžencovou pouť se společenstvím Jakubčatá a VKH Brno, která
proběhne ve čtvrtek 24. října. Začátek v 18 hodin na zastávce Rakovecká (konečná
šaliny 3). Pouť zakončíme mší sv. v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně. Podrobnosti
v události na Facebooku.

Podzimní kino s VKH Brno
Srdečně zveme všechny spoluVKHobčany na podzimní promítání, které se uskuteční
v pondělí 28. říjnaod 19 hodin. Více informací již brzy. Sledujtenáš web a Facebook!
Řízená degustace vín (s následnou neřízenou zábavou)
Srdečně zveme na Řízenou degustaci vín, která se uskuteční ve čtvrtek 31. října
od 20 hodin na adrese Biskupská 5. Cena 200 Kč, kapacita je omezena
! Přihlašovací
formulář bude spuštěn ve středu 21. října ve 20:30. Bližší informace v události na
Facebooku.
Přednáška na téma Náboženství a společnost
Zveme na přednášku s názvem Náboženství a společnost, která se uskuteční v
pondělí 4. listopadu po studentské mši svaté v aule Martina Středy. Přednášku povede
doc. Tomáš Petráček(katolický teolog, kněz a církevní historik, akademický kaplan).
Mše svatá při výročí 100 let od založení Masarykovy univerzity
Srdečně zveme (nejen) bývalé a současné studenty MUNI na mši svatou konanou při
příležitosti 100 let od založení univerzity. Mše svatá bude sloužena v úterý 12. listopadu
od 19 hodin v katedrále na Petrově. Prosíme pozor, sháníme dva dobrovolníky 
z
každé fakulty MUNI na přinášení obětních darů (ponesou se symboly za každou
fakultu). Zájemcinechť se prosím ozvou na email duchovni@vkhbrno.czDěkujeme!
Víkendovka nejen pro prváky
Drazí, jako každý rok se nám blíží víkendovka nejen pro prváky. Můžete se těšit na
bohatý program plný her, zábavy a poznávání nových lidí. Provázet programem vás
bude náš skvělý radní za charitu Vašek Šimon (poznáte Náchodský šmak).Víkendovka
bude probíhat na přísně utajeném místě v termínu od 15. do 17. listopadu. Přihlašování
skrze následující odkaz. Všem přihlášeným zašleme v pravý čas všechny potřebné
informace. Moc se na vástěšíme
!
Jezuitská schola a capella
Po dohodě s otci jezuity zakládáme novou scholu, která bude zaměřena na vícehlasou
hudbu a capella (bez doprovodu), případně doprovázenou varhanami, či jinými nástroji.
Vítáni jsou zejména ti, kteří už mají nějaké zkušenosti ze schol či sborů, ale i zpěvem
nepolíbení, kterým se tato idea líbí (zejména, pokud hrají na nějaký nástroj). První
zkouška bude v úterý 22. října od 17 hodin na SC. Pokud vás nabídka oslovila (nebo
máte ohledně scholy nějaké dotazy), kontaktujte Ondřeje Špačka na emailu
schpaczech@gmail.comči telefonním čísle777 612 069. Děkujeme!
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 informacína webu VKH.

Fotbálek s VKH
Milovníci fotbalu pozor! Po prázdninové pauze můžete opět vyrazit na hřiště ve
společnosti VKH Brno. Zahrát si můžete každou středu 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 webu VKH Brno Polohu hřiště
naleznete v tomto odkazu.
Studentské diáře 2019/2020
Na Studentském centru jsou k dispozici studentské diáře na rok 2019/2020. Kromě
mnoha “
vychytávek” obsahuje kalendář např. církevní svátkya další. Cena 70 Kč.

(NEJEN) DIECÉZNÍ AKCE
Petice “Voda nad zlato”
V pondělí 21. října po studentské mši svaté múžete podepsat petici “Voda nad zlato
”
za ústavní ochranu vody a půdy. P
od kůrem bude připraven stolek s peticí. Během
týdnemáte možnost podepsat petici na SC. Víceinformacío petici na tomto webu
.
Pozvánka na autogramiádu knihy Jak sníst slona otce biskupa Pavla Konzbula
Knihkupectví Cesta vás zve na Autogramiádu knihy Jak sníst slona otce biskupa
Pavla Konzbula spojenou s požehnáním knihkupectví. Těšíme se na vás ve čtvrtek
24. říjnaod 16:30v našem knihkupectví(Rašínova 5, Brno).
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
doprovázístudentskou mši svatouv 19 hodin.
Kurzy Alfa na Petrově
Chceš prozkoumat smysl života? Srdečně zveme na kurzy Alfa, které probíhají každý
čtvrtek od 19 hodin v Aule Martina Středy (jezuitský kostel v Brně). Součástí každého
setkání je teplá večeře, krátká přednáška, diskuze nad zákuskem a kávou a další. Bližší
informace, termíny setkání a jednotlivá témata najdete na webu Kurzy alfa v Brně
Nebojte sepozvatsvé hledajícíkamarády či známé.

EXTERNÍ AKCE
Večery chval
Srdečně zveme na evangelizačně zaměřené chvály, které probíhají v jezuitském
kostele každé úterý od 18:30.
Pozvání na adoraci
Zveme na adoraci za povolání k manželství, kněžství a k řeholnímu životu, která probíhá
každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci od 19 hodin v kostele Svaté Rodiny
(Grohova 18).
Pozvání na duchovní obnovu

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny
v Brně zve na Duchovní obnovu pro dívky a svobodné ženy. Obnova probíhá
v termínu 8. - 10. listopadu. Přihlášky je možné posílat do 4. listopadu na adresu:
sestra M. Markéta, Grohova 18, 602 00 Brno, e-mail: pokojadobro@frantiskanky.cz, tel:
+420 605 256 132. Všechny dívky zveme!
Pozvánka na společenství pro dívky
Srdečně zveme všechny dívky na společenství dívek s Milosrdnými sestrami III. řádu
sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně. Společenství probíhá ve středu od 19
hodin v těchto termínech: 25. 9., 2. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 18. 12. Můžete se
těšit na společnou modlitbu, sdílení se o víře a probírání zajímavých témat
.
Společenství se koná na adrese Grohova 18. Vejdeš do vestibulu budovy, a vydáš se
nalevo, kde zazvoníš. Těšíme sena Tebe!
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
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
archeologiía Markovým evangeliem. Srdečně zveme všechny zájemce!

DOBROVOLNICTVÍ
Charita Brno hledá osobní asistenty
Charita Brno hledá sociálně cítící (nejen) studentky či studenty pro službu osobní
asistence. Náplní práce jsou zejména doprovody lehce mentálně postižených
dospělých po Brně. Jedná se o flexibilní práci na DPP. Pro více informací pište
na e-mail rafael@brno.charita.cz

