OHLÁŠKY 17.ÚNORA 2020
STUDENTSKÉ MŠE
Pondělí

Úterý

Středa

17.2.

18.2..

19.2.

18:00

večerní u jezuitů za Fakultu výtvarných umění VUT

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

20.2.

18:00

mládežnická u salesiánů

Pondělí

24.2.

19:00

večerní u jezuitů za Fakultu informatiky 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
Jarní taneční s VKH
S velkou radostí vám oznamujeme, že už je spuštěno přihlašování na další taneční kurzy,
které budou probíhat opět u salesiánů v Žabovřeskách, a to ve středu od 19:15 do 20:45.
První lekce proběhne již 4.března. Jsou stále ještě volná místa, v párech se přihlašujte
přes formulář, který najdete v události na našem facebooku. Dále pro zájemce, kteří
nemají nikoho k sobě: lze se hlásit i jednotlivě, ale pouze na mail sport@vkhbrno.cz.
Cena je 600,- za 9 lekcí od známého lektora Matěje Kutálka. Pozor - je omezená kapacita
a už je polovina míst zabrána.
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. Na fcb události je formulář, tak
neváhejte s přihlašováním.
Řízená degustace vín - vol. 2
S radostí Vám oznamujeme, že nezahálíme a pokračujeme v Řízené degustaci vín.
Koštuje se ve čtvrtek 20. února ve 20:00 na Biskupské 5. Vstupné 200 Kč zahrnuje
ochutnávku 10-ti vzorků vín. Tak pospěšte a přihlašte své jméno do seznamu degustátorů
(kapacita je omezena): http://tiny.cc/degustace2020.
Všechny již rychlopřihlášené prosíme, aby zaplatili vstupné na účet. Údaje o platbě jsme
rozeslali na e-mail.
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
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!
Pouť ke sv. Valentinovi
Valentinská pouť bude 14. 2. 2020 od 17.00 hodin v kostele sv. Michala v Brně na
Dominikánském náměstí. Pouť začíná bohoslužbou k patronu lásky svatému Valentinovi.
Hostem bude dominikánský kněz P. Jindřich Poláček, který v minulosti pracoval v
pastoraci mládeže v Olomouci. Mši hudebně doprovodí naše pondělní schola, což je
další důvod na mši jít. Na konci bohoslužby bude modlitba ke sv. Valentinovi u jeho
obrazu v kostele. Navazuje zamyšlení P. Jindřicha na téma: „PORNO, to není pro mě, já
přece patřím TOBĚ“. Od 19 hodin moravský písničkář Pavel Helan představí výběr písní
z
nového
CD
Buď
se
mnou.
Další
informace
na
fcb:
https://www.facebook.com/events/592847324449678/

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 Redakce 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

Nabídka 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

