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Náklady loňského setkání: tisk plakátů a brožurek – 15 000 Kč, zvuk 
a kamery – 70 000 Kč, materiál – 35 000 Kč, bagety a čaj – 35 000 Kč, 
celkem – 155 000 Kč. 

Prosíme vás o příspěvek alespoň 50 Kč, který můžete odevzdávat při zápisu do skupinky nebo 
během celého dne do pokladničky v katedrále. 

Nový Studentský diář pro školní rok 2016/17 si můžete zakoupit na 
infopointu za akční cenu 40 Kč (běžně v prodeji za 50 Kč). 

Knížky z nabídky Karmelitánského nakladatelství, které se týkají do-
poledních skupinek, a Youcaty si můžete zakoupit na infopointu za akční ceny. 

Koinonia – nové vydání oblíbeného zpěvníku k zakoupení na infopointu. 

Lístky na letní křesťanský festival Kefasfest si můžete v předprodeji zakoupit na 
infopointu se slevovým kupónem, který je uvnitř Studentského diáře. Více infor-
mací na webových stránkách www.kefasfest.cz. 

Animátorský kurz je dvouletý víkendový kurz pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své far-
nosti. Témata víkendů: sebepoznání, sebepřijetí, společenství, Bible, komunikace, Katechismus 
katolické církve (YouCat), evangelizace, práce s dětmi a mládeží a další. Kurz je určen pro mlá-
dež od 14 let. Zahajovací víkendy budou v září 2016. 
Kurz partnerství 
Kurz je určen pro páry, kterým není lhostejný jejich vztah mezi sebou navzájem ani mezi nimi  
a Bohem. Témata víkendů: psychologie manželství, rozdíly mezi mužem a ženou, poznání sebe, 
partnerská komunikace, sexualita, praktické dovednosti do manželství. Víkendová forma Kurzu 
partnerství obsahuje čtyři víkendová setkání na Mamre v Osové Bítýšce. 

Světový den mládeže 2016 v Krakově  
V letošním roce máme možnost s papežem a mladými z celého světa slavit 
již XXXI. světový den mládeže. Předprogram bude probíhat ve dnech 20. –
 25. 7. 2016 v diecézi Tarnov a hlavní program ve dnech 25. – 31. 7. 
v polském městě Krakov, které je spojeno se zakladatelem SDM svatým 
Janem Pavlem II. Mottem SDM jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, 

neboť oni dojdou milosrdenství“ (srov. Mt 5,7). Více na www.krakov2016.signaly.cz. 

Diecézní fórum mládeže se uskuteční 21. – 23. 10. 2016 v Osové Bítýšce 

Aplikace Mládež brněnské diecéze  
Aplikaci jsme aktualizovali a obohatili o nové funkce. V nové verzi naleznete 
informace o diecézním setkání mládeže (program, dopolední skupiny a mož-
nost rezervace), informace o nadcházejících událostech (akce v diecézi, 
Světový den mládeže v Krakově a další), zpovědní zrcadlo papeže Františka – 
dárek z minulého diecézního setkání mládeže, citát na každý týden. Stahujte 
v obchodě play nebo přes QR kód. 

Diecézní pouť rodin bude ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 27. srpna 2016. Více informací 
o pouti na www.crsp.cz. 

Diecézní muzeum zve na návštěvu. Můžete využít komentované prohlídky Madony z Veveří 
ve 13 hodin, nebo si můžete během dne (10-17 hodin) prohlédnout sami bez průvodce.  

Diecézní setkání mládeže 
s otcem biskupem 
Vojtěchem Cikrlem 

19. března 2016  
začátek v 8.30 hodin 
kostel sv. Jakuba, Brno 

 8.30 Zahájení v kostele sv. Jakuba 
 9.15 Bohoslužba smíření 
 10.20 Dopolední skupinky, přednášky 
 12.15 Oběd před katedrálou 
  Možnost slavení svátosti smíření 
 13.30 Průchod Svatou branou milosrdenství 
  Program v katedrále 
 15.00 Mše svatá 

V kostele i katedrále si vypněte zvuk u mobilních telefonů a nekonzumujte žádné jídlo ani pití. 

Infopoint je umístěn před vchodem do kostela u sv. Jakuba a vedle 
katedrály v bílém stanu. Dozvíte se tu mnoho důležitých informací. 

Zdravotníci jsou připraveni pomoci vám s jakýmkoliv zdravotním 
problémem, bez obav se na ně obraťte. Poznáte je podle červeného oděvu, stanoviště mají 
uprostřed katedrály vpravo. 

Oběd je připraven pro ty, kteří se zapsali do skupinek. Bagetu navíc si můžete koupit za 20 Kč. 
Bagety se budou vydávat na prostranství před Diecézním muzeem vedle katedrály. 

Toalety u sv. Jakuba: naleznete na faře (naproti kostelu), kde vám poradí pořadatelé. Na 
Petrově můžete zdarma využít veřejné toalety v hradbách (za katedrálou) pod schody 
u restaurace Živá voda, dále naleznete toalety v budovách Petrov 1, 2, 5 a 9. Pro vozíčkáře jsou 
k dispozici bezbariérové toalety na Petrově 1. 

Svátost smíření – Na velikonoční svátky ve Svatém roce milosrdenství se můžete připravit sla-
vením svátosti smíření, a to buď v kostele sv. Jakuba díky kající bohoslužbě a velkému počtu 
zpovídajících kněží, nebo během polední pauzy od 12.30 v okolí katedrály nebo v budovách 
Petrov 4, 5 a 6. A také během celého programu vzadu v katedrále. Nebojte se přijít a zatahat 
kněze za rukáv, protože ho potřebujete. Pokud si chcete promluvit o svých problémech a sta-
rostech s někým, kdo má na vás čas a vyslechne vás, poradí vám a pomodlí se s vámi, využijte 
službu naslouchajícího ucha, kterou poskytují řádové sestry označené symbolem 
naslouchajícího ucha v čase od 12.30 do 13.30 hod.  

 
Přejeme vám všem požehnané a radostí naplněné velikonoční svátky. 

PROGRAM 

INFORMACE 

FINANCE 

OSTATNÍ 

http://www.crsp.cz/


www.brno.signaly.cz 

DOPOLEDNÍ SKUPINKY 
1. O umění, jak slavit neděli  .......................................................................  Mons. Mgr. Jiří Mikulášek 

Každá neděle jsou malé velikonoce. Jak neděli prožívat, co dělat a co nedělat, aby byla časem radosti 
z Boha, časem odpočinku a nabírání sil a časem solidarity a utváření společenství.  Kostel u Kapucínů 

2. Videoklipová křížová cesta ve Svatém roce milosrdenství  .................................  Jan Patty Pavlíček 

Pobožnost křížové cesty může mít i jinou formu, než jste zvyklí z farností, třeba při použití krátkého 
filmu a videa. Přijď prožít společně křížovou cestu.           Kostel sv. Michala 

3. Boží vychytávky  ....................................................................................  Paulínka s. Andrea Hýblová 

„Jakým směrem je od tvé postele nejbližší svatostánek? Lze se bavit s Hospodinem i v tramvaji? Co to 
je Boží business?“ O hledání víry, Boha, povolání a kontaktu s tím nejlepším Šéfem a Partnerem. 

   Refektář u Kapucínů 

4. Křesťan a peníze  ......................................................................................................  Vojtěch Šmajer 

Jsou peníze kořenem všeho zla? Jak má křesťan konat skutky milosrdenství? A co může každý z nás 
udělat, abychom se stali řešením problémů světa? Přijďte najít odpovědi.                 Sál sv. Jakuba 

5. Buen Camino!  ....................................................................................................  Pavla Humpolíková 

Chcete se vydat na cestu? Nevíte kam? Zažijte dobrodružství putování za svatým Jakubem. O pouti, 
při které sama cesta je cíl, bude vyprávět účastnice, která v roce 2011 putovala posledních 160 km 
Francouzské cesty pěšky Galicií na severozápadě Španělska do Santiaga de Compostela. Součástí 
přednášky je prezentace a sdílení osobních prožitků.                  Kapitulní síň u Minoritů 

6. Jak nám víra pomáhá vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka   R. D. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. 

Přednáška reflektuje historický i současný přístup společnosti ke skutečnosti smrti. Zabývá se přede-
vším psychologickým a náboženským rozměrem vnímání smrti. Vzhledem k tomu, že téměř každý 
zažil nebo zažije ztrátu blízkého člověka, přednáška chce prakticky ukázat možnosti, jak se s touto 
skutečností vyrovnat pomocí víry a základních znalostí psychologie. Ukazuje také zásady, jak může-
me prakticky pomoci těm, kteří někoho ztratili, ať už je pozůstalým dospělý nebo dítě.  Aula u Jezuitů  

7. Tajemství Petrova  ...............................................................................................  Mgr. Václav Lunga 

Program seznámí zájemce s historií, významem a stavebním vývojem areálu na Petrově. Navštívíme 
místa nejenom běžně přístupná, jako např. katedrálu sv. Petra a Pavla, věže a klenotnici katedrály, 
„podzemí“- expozici Diecézního muzea, ale rovněž prostory málo známé a obyčejně nedostupné: tzv. 
Propitou věž, kryptu a jiné. Program se uskuteční formou procházky s odborným výkladem.   Petrov 1 

8. Jak praktikovat skutky milosrdenství v každodenním životě 
    aneb podívejme se, jak to dělají řeholníci ...................................................  P. Mgr. Jan David, SAC, 

pallotini, cyrilometodějky, františkánky, kapucíni, minorité, dominikánky, … 

V rámci této skupiny se můžete seznámit s různými řeholními společenstvími a jejich svědectvím  
o povolání. Zazní také přednáška o realizaci skutků milosrdenství v každodenním životě, což je ve 
Svatém roce milosrdenství velice aktuální. Program bude obohacen o krátké představení řeholníků, 
které ztvární téma milosrdenství.             Kostel u Minoritů  

9. Komunita Sant´Egidio  ..............................................................................................  lidé z komunity 

Ptáš se, jak se máš zachovat k lidem na ulici, starým lidem, uprchlíkům a jinak potřebným? Ukážeme 
ti jak Komunita Sant´Egidio žije milosrdenství a Písmo svaté ve všedním životě a ve vztazích k těm 
nejpotřebnějším.                     Kaple u Jezuitů  

10. Noc v Getsemanech – Kristovo lidství křičící po zachování – 
noc Mistrova a noc každého člověka – slovo, světlo, hudba   .......................  jáhen Jan Jonáš Zaplatil 

Postní reflexe nad myšlenkami Blaise Pascala, ale ústy Lva Šestova.  Krypta katedrály 

11. Věčné vztahy  ..........................................................................................................  Mgr. Jan Špilar 

Na přednášce si budeme povídat o vztahu k Bohu k druhým lidem a k sobě. Povíme si, jak žít ve vzta-
zích tak, abychom žili plný a šťastný život. Jan Špilar je trvalým jáhnem, působí v kostele sv. Michala 
a je kadeřníkem a majitelem studia Střihoruký Edward v Brně.         Katedrála  

12. Nejsme jen sousedé, ale i přátelé  ......................................  Kristýna Kopřivová, Natascha Hergert 

Přátelé z organizace Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Německu a z české mládežnické orga-
nizace Spirála představí svůj pohled na česko-německé vztahy a jak se aktivně zasazují o přeshraniční 
spolupráci. Budou vyprávět o zážitcích z evropské dobrovolnické služby, o setkání mládeže z České 
republiky, Slovenska a Německa.         Sál Centra pro rodinu a sociální péči, Josefská 1 
13. Pronásledování křesťanů ve 20. a 21. století ................................................. Ing. Jan Pečiva, Ph.D. 
Ve 20. století bylo zabito pro víru 45 milionů křesťanů. Co se v tomto moderním století stalo? Kam 
směřuje 21. století? Je nám islám hrozbou? Hrozí konflikt civilizací? Přežijeme nápor uprchlíků? Jaký 
je křesťan 21. století?  Kostel sv. Máří Magdalény 

14. Uprchlíci, média a my ...............................................................................  Mons. Ing. Martin Holík 

Zdravým rozumem proti manipulaci, solidaritou křesťanů proti strachu.           Kostel sv. Jakuba 

15. Příprava výjezdních akcí a táborů  .........................................................................  Ing. Vít Kubíček 

Rychlý přehled povinností pro pořadatele výletů, několikadenních výjezdních akcí a letních táborů  
se zaměřením na postavení a povinnosti pořadatele uvedených akcí z pohledu zákona, přípravu akcí, 
plánování programu, výběr vedoucích, duchovní program, ekonomické plánování, nutná povolení, 
přihlašování dětí, komunikaci a práci s rodiči, kritická místa v průběhu akcí a táborů, rizikové pro-
gramy. Diskuse, praktické rady a zkušenosti.             Kostel sv. Tomáše 

16. „Celistvá láska aneb to je hustý“ – nejenom o Institutu Jana Pavla II. 
pro studium manželství a rodiny  .............................  Mgr. Božetěch Hurt, Th.D., manžel a otec 4 dětí 

Po úvodním „představovacím kolečku“ ve skupině si budou moci mladí lidé poslechnout o celistvosti 
lásky v partnerském vztahu, o různých dimenzích lásky, o etapách v manželském vztahu, o důležitosti 
společenství a o zakládaném Institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny. Diskuse vítána. 
Doporučený věk od 20 let.              Petrinum 

17. Skupinka pro nejmladší  ........................................................................................  Marie Jelečková 

Budeme tvořit z textilie, která se jmenuje plsť – vytvoříme si záložky, kytičky a mnoho dalšího.  
Příspěvek na materiál je 20 Kč.               Petrov 5 

18. Co s nedělní mší, když jsem na cestách? Slavení liturgie v různých zemích 
 R. D. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. 

Globální a multikulturní svět klade na křesťany požadavek osobní identity a vnitřní síly nepřizpůso-
bovat se svému okolí. V liturgické rovině se jedná o nedělní slavení eucharistie, které je středem  
a vrcholem našeho života z víry. Současná kultura i člověk jsou neustále v pohybu, cestování je sou-
částí našeho života. Proto křesťan řeší otázky: Co s nedělní bohoslužbou, když jsem na cestách? Jaké 
jsou možnosti a co bych měl vědět o různých liturgických tradicích a obřadech? Nahrazuje katolickou 
bohoslužbu účast na pravoslavné mši nebo na anglikánské či presbyteriánské liturgii?      Sál Petrov 2 


