OHLÁŠKY 3.ÚNORA 2020
STUDENTSKÉ MŠE
Pondělí

Úterý

Středa

3.2.

4.2..

5.2..

19:00

večerní u jezuitů za Soukromé VŠ

18:00

studentská u minoritů

19:00

studentská ve Starém Lískovci

19:00

mládežnická v katedrále sv. Petra a Pavla

6:30

snídaňová u jezuitů

19:00

večerní u jezuitů

Čtvrtek

6.2.

18:00

mládežnická u salesiánů

Pondělí

10.2..

18:00

večerní u jezuitůza Vyšší odborné školy

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

POZOR!
Pondělní studentská 10.2. bude začínat již v 18 hod. kvůli plesu !
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. Zbývají už
jen na stání, cena je 170,-. Platba je možná pouze v hotovosti. S nákupem vstupenek
neváhejte!
Chceš být balič?
Stačí jeden večer a můžeš se jím stát… Přijď v sobotu 8.2. ve 20:00 na SCčko. Vezmi s
sebou i svoji zimě vysněnou. Uvítáme všechny typologie baličů: drsňáky, věčné vtipálky,
prince na bílém koni, žvanily, poslední romantiky, zpěvanky, krasomily, všechny Marušky i
Popelky a mnohé další. To všechno při víně, svíčkách a občerstvení. Profesionálové ti
poradí jak na to. Budou se balit dárky do tomboly.
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.
Duchovní obnova s VKH
Postní duchovní obnova s VKH se uskuteční 6.-8.3. v Břežanech (u Hrušovan nad
Jevišovkou). Povede ji salesián P. Libor Všetula.
Bruslení s VKH
Zima je v celé své kráse tady a tak vás zveme na brusle na Kraví horu a to již tuto středu
5.1.2020 cena se pohybuje kolem 80 KČ a bruslit budeme od 15:00 do 16:00. sraz
14:55 před budovou (bazenem) jsou zváni všichni. Případné začátečníky naučíme i
létat.
Přidat
se
můžete
pomocí
tabulky
sportujeme
s
VKH
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IWvWGRTYodoFFpc6xqwGFtsUgfV5rpg5G7eK
bdv5jQQ/edit?fbclid=IwAR37TmKvxAV7VJOr-aQQxHxSl9So-xDdnrxX-M-kWqdAC-voLR
CpugNqR88#gid=0

(NEJEN) DIECÉZNÍ AKCE
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!

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).
Radio Proglas hledá redaktory do Redakci zpravodajství
Radio Proglas přijme pracovníka na plný úvazek pro svoji brněnskou redakci s nástupem
od února, nicméně individuální domluva na spolupráci, výši úvazku či termínu nástupu je
vždy možná! Proto se vůbec nebojte, napište na email personalie@proglas.cz a
dohodneme se dál. Více informací na
https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/pracovni-prilezitosti/
Hledá se programátor mobilních aplikací
Bosco point hledá do týmu tvůrců mobilní aplikace iZIDOOR spolupracovníky, kteří by
pomohli appku povznést na další level. https://bit.ly/2N719oT
Nábídka brigády
Prosba o doučování. Dislektička, ČJ a M. Druhý ročník střední školy textilní. Do Brna
dojíždí. Fin. odměna. Více na informací na spravce@vkhbrno.cz
Teologické večery - cyklus přednášek a diskuzí
Zveme na přednášky Mgr. Dr. Stanislava Drobného, Th.D., který bude přednášet první
polovinu večera. Představí prameny křesťanské víry, vztah katolické církve k jiným
křesťanským skupinám a také vztah k některým světovým náboženstvím. Druhou částí
večera bude provázet doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D. Tématem bude zamyšlení nad
významem slavení, rituálů dnešní doby, základní charakteristiky křesťanské liturgie a její
význam a místo v duchovním životě. Kurz bude v sále Biskupství brněnského v Brně,
Petrov 2, vždy ve čtvrtek 13. a 27. února, 12. a 26. března a 16. dubna 2020 od 17:00
do 20:15 hodin. Na večery se nepřihlašuje. Na náklady můžete přispět dobrovolným
příspěvkem. Příspěvek není podmínkou účasti. Podrobnýrozpis témat je na webu
https://pastorace.biskupstvi.cz

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

