OHLÁŠKY 16. PROSINCE 2019
STUDENTSKÉ MŠE
Pondělí

Úterý

Středa

16.12.

17.12.

18.12.

19:00

večerní u jezuitů za Stavební fakultu VUT

18:00

studentská u minoritů

19:00

studentská ve Starém Lískovci

19:00

mládežnická v katedrále sv. Petra a Pavla

6:00

roráty u jezuitů po rorátech snídaně na SC

19:00

večerní u jezuitů

Čtvrtek

19.12.

18:00

mládežnická u salesiánů

Pondělí

13.1.

19:00

večerní u jezuitůza bohoslovce

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
Roráty
Každou adventní středu nás čekají v 6 hod roráty v kostele u jezuitů. S sebou čajovou
svíčku s kalíškem. Po rorátech následuje snídaně na SC.
Na hory s VKH
Hola holáá, hledají se Sněženky a Machři, kteří by snad měli odvahu zařezat s námi
hrany lyží či prken do svahu! Zájemci neváhejte, už zbývá jen několik posledních míst!
Přihlašte se a vyražte s námi do Rakouského Kühtai v lednu od 6. do 11. Mimo
nadšené sportovce hledáme také šikovné kuchařky či kuchaře, kteří by nám pobyt
zpříjemnili. Ubytováni budeme na krásné chatě na samotě poblíž lyžařského střediska.
Povinná cena pro každého činí 3500 Kč. Výdaje za skipasy jsou čistě individuální, podle
míry sportovní aktivity. Přihlašování a další informace najdete na našem webu či fb
události.
Možnost duchovního doprovázení
Podobně jako v postní době je nabídka doprovázení v modlitbě. Studenti se závaží k
tomu, že se budou v adventu denně alespoň půl hodiny modlit nebo rozjímat nad
Písmem. Každý student má pak jednoho doprovázejícího, s nímž se jednou týdně setká,
aby s ním konzultoval výsledky své modlitby a položil nějaké otázky. Setkání trvá
maximálně hodinu, čas a místo si student a doprovázející dohodnou individuálně podle
svých možností. Zájemci ať se dostaví po mši do sakristie, kde si budou moct vybrat
kněze nebo sestru, která by je doprovázela. Kdo by měl zájem a nemohl přijít, nechť
napíše na mail Lídě Cinnerové na duchovni@vkhbrno.cz.

Reprezentační ples VKH
Je to jive nebo quick-step...? Tango se začíná levou nebo pravou…? Přišel nejvyšší čas
na oprášení tanečních kreací!
Tanečnice a tanečníci, lupeně na Reprezentační ples VKH, který se bude konat
10.2.2020, se budou prodávat po mši pod kůrem. Cena je 170, 190 a 200,- za vstupenku
s místenkou. Platba je možná pouze v hotovosti.
Tombola
Vážení příznivci kulturního dění, obracíme se na Vás s prosbou o podporu nějakým
hezkým darem do tomboly na Reprezentační ples VKH Brno, který proběhne 10.února
2020. Může to být jak věcný dar, tak finanční. Samozřejmě, že můžete přinést i dary
soukromé a firemní, za všechny budeme rádi. Všechny dary noste na Studentské
centrum. Prosíme, nechte u daru i lísteček se jménem, abychom jej mohli napsat do
seznamu sponzorů. S dotazy se obracejte na e-mail: tombola@vkhbrno.cz. Mnohokrát
děkujeme za pomoc a budeme rádi, když tuto prosbu rozešlete svým známým, aby se
nám sešla pěkná tombola.
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. 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. Tuto středu fotbal vyjímečně nebude.
Sportuj s VKHčkem
Nevyhovuje Ti fotbálek ani volejbal. Máme pro Tebe alternativu. Na tomto odkazu:
https://www.vkhbrno.cz/rezorty/sport je tabulka kam se můžeš zapsat a nabídnout svůj
sport ostatním, aby se přidali. Datum, frekvence sportování a čas záleží jen na Tobě.

(NEJEN) DIECÉZNÍ AKCE
Benefiční koncert HUSbandu
HUSband zve na tradiční adventní benefiční koncert v kostele Husovicích. Koncert bude v
úterý 17.12. od 19 hodin, dobrovolné vstupné půjde na splnění přání Ježíškových
vnoučat a projektu Dům pro Julii (dětský hospic).

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.
Schola gregoriánského chorálu
František Svoboda zve kluky, kteří by rádi trávili páteční večery oslavou Boha zpěvem,
do gregoriánské scholy při kostele svatého Tomáše. Kromě zpěvu se schola věnuje i
kavárenskému životu a radostným oslavám. Každý je vítán!
Průvodce adventem
Pastorační středisko připravilo brožuru (k zakoupení na Petrově 5) a aplikaci pro
Android „Průvodce adventem 2019“ (zdarma stáhnout ZDE). K doplnění biblických
rozjímání byly letos použity myšlenky mj. těchto autorů: papež František, Daniel Ange,
Józef Augustyn, a dalších…
Roráty v kostele sv. Michala
V kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí budou rorátní mše svaté při svitu svící
s latinskými chorálními zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy: v úterý 3.
12., 10. 12., 17. 12. a 24. 12. 2019 v 5.30 hodin.

EXTERNÍ AKCE
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).
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 se na Tebe!

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
Ratolest Brno hledá
Ratolest Brno hledá lektory a pracovníky. Více informací na https://bit.ly/348n2dq

