DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL
středa 20. 9. 2017 park Moravské náměstí 15.00 – 20.30
vystoupení zúčastněných církevních škol z Brna a okolí
doprovodný program ostatních zapojených církevních školských zařízení
koncert skupiny Espé
logo akce: cílem veškerého úsilí zapojených subjektů je napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti
BIO, PSYCHO, SOCIO, SPIRITUÁLNĚ CELISTVÝ ČLOVĚK – růst k plnosti lidské osobnosti



PROGRAM NA PODIU:

15:00 Úvodní slovo a požehnání Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., pomocného brněnského biskupa
15:00-16:00 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno (Lerchova ul.)
15.00-15.20 společné vystoupení studentů školy a hostů ze spřáteleného vídeňského gymnázia Sacré Coeur
15.20-15.35 "Každá" – hudebně dramatické vystoupení divadelního souboru Dramatická Jelita
15.35-15.55 sbor CANTATE

rozhovor s P. ThLic. Davidem Ambrožem, spirituálem Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy
16:00-16:45 blok vystoupení mateřských škol
16.00-16.15 MŠ Milosrdných bratří Brno
16.15-16.25 MŠ při Biskupském gymnáziu Brno
16.25-16.40 Křesťanská mateřská škola Karolínka Slavkov u Brna

rozhovor s Mons. Mgr. Ing. Pavlem Konzbulem, Dr., pomocným brněnským biskupem
a vikářem pro církevní školství
16:45-17:30 Cyrilometodějská církevní základní škola Brno-Lerchova ul.
divadelní vystoupení
pěvecké vystoupení

rozhovor se s. Hedvikou Šimšíkovou (Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje)
vyučující na CMCZŠ Brno-Lerchova ul.
17:30-18.00 Církevní střední zdravotnická škola Brno (Grohova ul.)
divadelní vystoupení
vystoupení absolventky školy Dominiky Tylové s cvičeným pejskem na hudební doprovod
taneční vystoupení

18:00-18:30 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
recitace básně „Holky a knížky“ Jiřího Dědečka
instrumentální jazzová ochutnávka
sbor Schola BiGy Brno

18:30-18:45 Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a školní jídelna s. r. o. (Grohova ul.)
vystoupení studentek Taneční konzervatoře

19:00-20:30 KONCERT SKUPINY ESPÉ



PROGRAM V DOPROVODNÉM STANU:
BIOPOINT – měření tlaku, ukázky první pomoci (včetně pomoci novorozencům) a resuscitace
PSYCHOPOINT – možnost rozhovoru s psychologem, orientační měření laterality
SPIRITOPOINT – rozhovory moderátorky s hosty
SOCIOPOINT – program na pódiu a informace o jednotlivých zapojených zařízeních
výstava kreseb ilustrátora Pavla Bosmana



HUDEBNÍ POZVÁNKA NA MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

od 15:00 muzikanti z Církevního domova mládeže Petrinum Brno – před OD Vágner na ul. Česká

