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Co je VKH Brno?
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VKH - vysokoškolské katolické hnutí - je otevřené
společenství několika stovek věřících studentů
vysokých škol. Existujeme již od roku 1991. Klademe
si za cíl  podporovat všestranný rozvoj, který
naplňuje významnou roli v životě vysokoškoláka.
Můžete se u nás připravit například na svátosti křtu,
biřmování a další. 
Jako VKH pořádáme všemožné akce, kde si každý
z vás může vybrat to, co ho nejvíc baví, a které
zvou nejen k duchovnímu, ale i společenskému
vyžití. Můžete se těšit na různé výstavy, přednášky,
plesy, denní i noční poutě, taneční a mnoho dalšího.
Neváhej číst proto dál, aby ses dozvěděl více nejen
o našich akcích, ale i o nás.



Slovo kaplana
Zdravím vás přátelé! Začíná nový akademický rok
2022/23 a pro mnohé z vás, včetně mě, to znamená
novou etapu na naší cestě. V biblické knize Přísloví se
píše, že „člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho
kroky řídí Hospodin“ (Př 16, 9).   Tak jako mnozí z vás
i já jsem v Brně nový a musím uvažovat o tom, co mě
čeká. Ať už to ale bude cokoliv, věřím, a v tom bych
chtěl povzbudit i vás, že naše kroky řídí Hospodin.

Neváhejte se mi ozvat, pokud budete během vašeho
studia v Brně potřebovat jakoukoli pomoc. Doufám,
že si každý týden najdete chvilku na občerstvení
duše tím, že se zúčastníte studentské bohoslužby.
Berte to jako nabídku k zastavení a „životodárnému
nadechnutí”, příležitostí k vyjádření vděčnosti,
nalezení síly a pokoje. Modlím se, aby pro vás
studium v Brně bylo obohacujícím obdobím
intelektuálního, společenského a duchovního růstu!
Zastavte se prosím na studentském centru, abychom
se pozdravili, dali si spolu šálek kávy a zjistili, jak
můžeme společně putovat na naší cestě za Kristem
uprostřed tohoto města.

 
Studentský kaplan P. Petr Hruška, SJ
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Studentské centrum
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Studentské centrum neboli eSCéčko je sídlem spolku
VKH a jeho provoz zajišťujeme i pro Tebe! Neboj se
přijít na (adresu) Kozí 8 do 1. patra, kde máš možnost
se setkat s kamarády a dát si třeba hrnek čaje 
nebo kávy z našeho kávovaru. Můžeš mimo jiné využít 
i přístup na internet, počítač, něco si vytisknout 
nebo si půjčit knížku z naší knihovny. Klidně si přijď
jen tak posedět v křesílku na chvíli si odpočinout od
školy. Na eSCéčku pořádáme také některé naše
akce a každé pondělí po studentské mši pro Tebe
otevíráme čajovnu.
Na setkání s Tebou se těší i naše sestry: Jana
Zachovalová (která se o eSCéčko už řadu let poctivě
a s láskou stará), Kristina Zachovalová a Františka
Majerčíková. Pokud budeš mít nějaký dotaz ohledně
provozu eSCéčka, kontaktuj místopředsedkyni Móňu
Sobotkovou na e-mail mistopredseda@vkhbrno.cz
nebo sestru Janu 
na e-mail spravce@vkhbrno.cz.

mailto:mistopredseda@vkhbrno.cz
mailto:spravce@vkhbrno.cz


Kde najdeš naše SC 

Studentské centrum

Jezuitský kostel
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Studentské mše
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Pondělní studentské mše jsou obětovány za jednotlivé
fakulty vysokých škol v Brně a do chodu bohoslužby se
můžeš zapojit dokonce i Ty, a to konkrétně modlitbou
studenta před mší, čtením, přímluvami, nesením darů,
hudebním doprovodem nebo pro chlapce
ministrováním. 
Pokud se tedy chceš aktivně zapojit do liturgie,
neváhej se zapsat do tabulky na našem webu 
a nebo sociálních sítích – budeme rádi, pokud pozveš
i nějaké své kamarády nebo spolužáky!

Po – 19:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (jezuitský
kostel)

St – 7:30 a 19:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
(jezuitský kostel)



Mše svaté za fakulty 
10. 10. 2022
17. 10. 2022
24. 10. 2022
31. 10. 2022

7. 11. 2022
14. 11. 2022

 
21. 11. 2022
28. 11. 2022
 5. 12. 2022
12. 12. 2022
19. 12. 2022

9. 1. 2023
16. 1. 2023

 
23. 1. 2023
30. 1. 2023
6. 2. 2023

 
13. 2. 2023

20. 2. 2023
 

Právnická fakulta MU
Za mladé trpící závislostmi
Agronomická fakulta MENDELU
Fakulta sportovních studií
Univerzita obrany
Provozně-ekonomická fakulta              
MENDELU
Fakulta informačních studií MU
Přírodovědecká fakulta MU
JAMU
Fakulta stavební VUT
Ekonomicko-správní fakulta MU
Fakulta podnikatelská VUT
Lesnická a dřevařská fakulta
MENDELU
Fakulta chemická VUT
Soukromé VŠ a VOŠ
Fakulta veterinární hygieny a
ekologie VETUNI
Fakulta výtvarných umění VUT
Fakulta informatiky MU
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Mše svaté za fakulty 
27. 2. 2023

 
6. 3. 2023

13. 3. 2023
20. 3. 2023
27. 3. 2023
3. 4. 2023

 
17. 4. 2023
24. 4. 2023

1. 5. 2023
 

 8. 5. 2023
 15. 5. 2023
 22. 5. 2023
 29. 5. 2023

 5. 6. 2023
 12. 6. 2023
 19. 6. 2023

 
 26. 6. 2023

 

Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií MENDELU
Fakulta strojního inženýrství VUT
Filozofická fakulta MU
Fakulta architektury VUT
Zahradnická fakulta MENDELU
Fakulta elektrotechniky a
komunikačních technologií VUT
Fakulta sociálních studií MU
Za povolání 
Fakulta veterinárního lékařství
VETUNI
Pedagogická fakulta MU
Farmaceutická fakulta MU
Lékařská fakulta MU
Za biřmovance
Za státnicující
Za absolventy
Za VKH ČR a VKH v dalších
studentských městech
Poděkování za uplynulý
akademický rok
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Naše scholy 
PONDĚLNÍ STUDENTSKÁ SCHOLA
Pravidelně doprovází pondělní studentské mše.
Zkoušky probíhají v jezuitském kostele v aule
Martina Středy vždy v pondělí od 17:30. Chtěl
bys v této schole zpívat či hrát na nějaký
hudební nástroj? Stačí se ozvat vedoucí scholy
Miriam Gajduškové na e-mail:
miriam.gajduskova@gmail.com.

STŘEDEČNÍ STUDENTSKÁ SCHOLA
Jednou za dva týdny doprovází středeční
večerní studentské mše. Zkoušky probíhají v aule
Martina Středy ve středy přede mší od 17:30.
Chtěl bys v této schole zpívat či hrát na nějaký
hudební nástroj? Stačí se ozvat vedoucí scholy
Zdišce Kovářové na email:
smith.sl@seznam.cz.
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Plánované akce 
4. 10. 2022

13. 10. 2022

17.-19. 10. 2022

26. 10. 2022

4.-6. 11. 2022

 24. 11. 2022

9.-11. 12. 2022

16. 2. 2023

3.-5. 3. 2023

24.-26. 3. 2023

5. 4. 2023

20. 4. 2023

Květen

 Červen

Zahajovací mše Petrov

Oktoberfest 

Blešák

Noční hra

Víkendovka (nejen) pro prváky 

Církevní Silvestr

Adventní duchovní obnova

Ples VKH

Postní duchovní obnova

Akční víkendovka

Noční křížová cesta

Košt vín

Pouť 

Sportovní den
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Aktuální informace o dalších akcích se dozvíš 
na našich stránkách vkhbrno.cz,

Facebooku a Instagramu.



Staň se dobrovolníkem
Veškeré dění kolem VKH Brno mají na starosti
dobrovolníci, o které se stará složená rada. Bez
dobrovolníků by většinu akcí nebylo vůbec
možné uspořádat, takže jsou velmi důležitou
součástí celého společenství. Nabízíme Ti proto
jedinečnou možnost stát se dobrovolníkem VKH
a přidat ruku k dílu při organizaci akcí. Každá
pomoc je vítána!

V případě zájmu o odběr dobrovolnických
nabídek e-mailem napiš na
webmaster@vkhbrno.cz.

Také máš možnost navštívit pravidelná setkání
rady, kde zjistíš, jak vlastně VKH Brno funguje.
Jsme otevřeni také Tvým dotazům! Neváhej
jednotlivé radní kontaktovat a neboj se na
cokoliv se zeptat. 
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Monika Sobotková
místopředsedkyně

mistopredseda@vkhbrno.cz

Tým VKH

P. Petr Hruška, SJ 
studentský kaplan
kaplan@vkhbrno.cz

Marek Kejík
předseda

predseda@vkhbrno.cz
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Tým VKH

Dominika Suchá
finance

finance@vkhbrno.cz

Ondřej Andrla
webmaster

webmaster@vkhbrno.cz

Kristýna Světnicová
propagace

propagace@vkhbrno.cz

Veronika Paráková
charita

charita@vkhbrno.cz
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Tým VKH
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Šárka Nováková
kultura

kultura@vkhbrno.cz

Martin Burget
kultura

kultura@vkhbrno.cz

Ludmila Novotná
akce

akce@vkhbrno.cz

Jakub Kučera
akce

akce@vkhbrno.cz



Tým VKH
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Jakub Aseem
duchovní

duchovni@vkhbrno.cz

Josef Macek
víkendovky

vikendovky@vkhbrno.cz

Jakub Zavřel
sport

sport@vkhbrno.cz

s. Jana Zachovalová DKL
správce SC 

spravcesc@vkhbrno.cz



Pozdrav předsedy 

Ahoj, 
moje jméno je Marek Kejík a byla mi svěřena
úloha předsednictví ve VKH Brno pro tento
akademický rok. Mám radost, že mohu působit
mezi vámi jako radní ve společenství s třicetiletou
historií. V uplynulém roce jsem ve VKH našel
útočiště a spoustu dobrých přátel a přesně to
přeji i vám. Kladu si za cíl pracovat na tom,
abyste se u nás na studentském centru cítili vždy
jako doma. Obzvláště vy, kteří hledáte nové
společenství a máte touhu sdílet svoji víru s
ostatními. Pán nás vyzývá, abychom taková
společenství vytvářeli. 

Budu se těšit na všechny společně prožité mše
svaté a akce, které pro vás s radou budeme
chystat. Všem vám přeji požehnaný a radostný
akademický rok.

Váš předseda Marek 
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Pozdrav místopředsedkyně

Milí studenti,
stejně jako předseda bych vás chtěla pozdravit
na začátku nového akademického roku. Po letním
odpočinku se opět společně potkáváme v Brně.
Vím, že škola i jiné povinnosti nám mohou dát
občas pořádně zabrat, avšak musíme myslet i na
pozitivní zážitky. 

Chtěla bych vás proto všechny srdečně pozvat na
akce, které pro vás s celým týmem VKH
připravujeme. Můžete se k nám přijít pobavit,
zasmát se, relaxovat nebo jenom strávit chvilku
ticha a rozjímání s Pánem. 

Naše společenství je otevřené úplně pro každého
a my už se těšíme, až za námi přijdeš zrovna ty.

Vaše místopředsedkyně Móňa
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Společenství v Brně 
Jsi v Brně nový/nová a hledáš, jak zaplnit volný
čas? Nebo hledáš duchovní stravu či nové přátele?
V Brně existuje spousta společenství, která čekají
jen na Tebe! Pro více informací stačí navštívit naše
webové stránky www.vkhbrno.cz a vybrat si tam to
své.
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Dary, granty, dotace 
Na naši činnost získáváme prostředky z darů,
grantů, dotací a z aktivit našeho spolku. Pokud bys
chtěl podpořit naše aktivity finančně, hmotně nebo
modlitbou, budeme Ti velice vděčni. Darovat je
možné jednorázově i pravidelně převodem na náš
účet 13200132/2010.
Podpořit nás můžete také materiálně, finančně
nebo osobně na Studentském centru nebo pomocí
QR platby.

 



www.vkhbrno.cz
www.facebook.com/vkhbrno

Instagram – @vkhbrno
 

Vysokoškolské katolické hnutí Brno, z. s.
IČ: 60556650

 
Sídlo:

Studentské centrum, Kozí 8, 602 00 Brno
 

E-mail: info@vkhbrno.cz
 

Bankovní spojení: 13200132/2010

Důležité kontakty VKH 
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„Člověk se dívá na zevnějšek,
Hospodin se dívá do srdce.“

1 Samuel 16, 7


