
  DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL 2018 
 

                       Brno, středa 19. září 2018  

 

    8:15 katedrála sv. Petra Pavla 

    zahajovací bohoslužba a požehnání na cestu, celebruje o. biskup Pavel Konzbul 

 

 poté program jednotlivých brněnských škol a ŠZ v dopoledních hodinách:  

 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola  

Návštěva a hudební vystoupení v Domově pro seniory Brno-Lesná, Okružní ul. 

vystoupení Scholy BiGy a dětí z MŠ při škole, předání vyrobených dárečků seniorům – 40 dětí a studentů  

 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno-

Lerchova ul.  

"Spolu - zpívání a povídání mezi generacemi" v Domově pokojného stáří Brno, Kamenná ul. 

hudební program v jídelně i na pokojích, povídání s jednotlivými seniory           – 30 studentů 

“Lekce prosociální výchovy“ pro žáky na ZŠ Brno, nám. Míru           – 30 studentů 

"Zpívání s dětmi" v MŠ Brno, Synkova ul.                                                                               – 30 studentů 

 Cyrilometodějská církevní základní škola Brno-Lerchova ul.  

Návštěva a hudební vystoupení v Domově pro seniory Vychodilova, Brno-Tábor 

hudební program a předání dárečků seniorům                  – 30 žáků  

 Církevní střední zdravotnická škola Brno-Grohova ul    

úklidové práce v ZOO Brno, kolem hradu Špilberk, v diecézním muzeu, v kostele a zahradě naší školy  

pomoc s klienty v domovech pro seniory, s klienty s mentálním postižením 

programy první pomoci v mateřských školách 

hudební a taneční vystoupení žáků v ulicích Brna             – 250 studentů  

 Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad 

nabídka individuálních konzultací ve spolupráci s psychology a dalšími pracovníky zařízení dle zájmu 

nemocných a jejich rodinných příslušníků  5 pracovníků poradny, příp. fenka Saarloosova vlčáka   

 

   mimobrněnské školy též zapojené do akce: 

 

 Křesťanská mateřská škola Karolínka Slavkov u Brna 

Návštěvy v Domově s pečovatelskou službou, v rehabilitačním centru Braun a v Psychiatrické nemocnici 

ve Slavkově u Brna 

vystoupení dětí a předání drobných dárečků seniorům       – 75 dětí  

na úvod požehnání na cestu – o. Milan Vavro 

 Katolické gymnázium Třebíč  

17. 9. 2018 Den církevních škol – workshopový den na škole, zápis rekordu ve skládání papírových lodiček  


