
„Já jsem ta cesta, 
pravda i život.“
Jan 14,6

2021/2022



Jsme otevřeným společenstvím několika stovek 
věřících vysokoškolských studentů pod jménem 
Vysokoškolské katolické hnutí Brno, z.s. (VKH       
Brno). Existujeme již od roku 1991. Naším cílem 
je především podporovat  rozvoj  vysokoškoláků               
v osobnostní, profesní, společenské, duchovní i 
fyzické rovině. 

Jako VKH Brno proto pořádáme aktivity pro vyžití 
duchovní i společenské – přednášky, vernisáže a 
výstavy, výpravy za kulturou, sportovní den, 
plesy, posezení u cimbálu, noční a denní poutě, 
bdění, duchovní obnovy, návštěvu hospiců, 
charitní divadlo, církevní silvestr, přípravy           
na svátosti, duchovní doprovázení, filmové či 
herní večery a další... 

Pro více informací čti směle dál. 

Co je VKH Brno?
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„Svou cestu svěř Hospodinu, 
doufej v něho, on sám bude 

jednat.“ Žalm 37,5



Nejdůležitějším místem, kde se setkáváme, jsou 
studentské mše, jež doprovází naše jezuitské 
scholy, které máme hned dvě. Mše při VKH Brno 
můžete navštívit v průběhu akademického roku  
v kostele u jezuitů (kostel Nanebevzetí Panny 
Marie – ul. Jezuitská), a to každé pondělí a středu 
v 19:00 a také ve středu v 7:30 (aktuální 
informace najdeš vždy na webu v ohláškách).
 

Studentské mše
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„Kdo mnoho cestoval, mnoho 
poznal. Kdo má mnoho 
zkušeností, bude mluvit 

rozumně.“ 
Sírachovec 34,9



Pondělní studentské mše jsou obětovány za 
jednotlivé fakulty VŠ v Brně a do chodu 
bohoslužby se můžeš zapojit i Ty, třeba modlitbou 
studenta přede mší, čtením, přímluvami, nesením 
darů či  hudebním doprovodem. Pokud se chceš 
do přípravy liturgie aktivně zapojit, neváhej se 
zapsat do tabulky na našem webu. Pomoz nám 
také s propagací mše a pozvi své spolužáky a 
kamarády! 

Pokud bys v seznamu nenašel svoji fakultu, dej    
o ní vědět radní za duchovní resort Káti 
Odvodyové na e-mail duchovni@vkhbrno.cz.

Mše svaté za 
fakulty
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„Člověk bez víry je jako pocestný 
bez cíle, jako někdo, kdo bojuje bez 

naděje na vítězství.“ 
sv. Augustin 



11. 10. 2021
18. 10. 2021
25. 10. 2021

1. 11. 2021
8. 11. 2021

15. 11. 2021
22. 11. 2021
29. 11. 2021

6. 12. 2021
13. 12. 2021

3. 1. 2022
10. 1. 2022
17. 1. 2022
24. 1. 2022
31. 1. 2022

7. 2. 2022
14. 2. 2022
21. 2. 2022
28. 2. 2022

Mše svaté za 
fakulty
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Filozofická fakulta MU
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Fakulta elektrotechniky a 
komunikačních technologií VUT
Fakulta sociálních studií MU
Zahradnická fakulta MENDELU
JAMU
Fakulta informačních technologií VUT
Fakulta sportovních studií MU
Univerzita obrany
Fakulta stavební VUT
Fakulta podnikatelská VUT
Mše za bohoslovce
Agronomická fakulta MENDELU
Fakulta chemická VUT
Soukromé VŠ
Vyšší odborné školy
Fakulta výtvarných umění VUT
Fakulta informatiky VUT
Fakulta regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií MENDELU



7. 3. 2022
14. 3. 2022
21. 3. 2022
28. 3. 2022

4. 4. 2022
11. 4. 2022
25. 4. 2022

2. 5. 2022

9. 5. 2022
16. 5. 2022
23. 5. 2022
30. 5. 2022

6. 6. 2022

Mše svaté za 
fakulty
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Fakulta strojního inženýrství VUT
Přírodovědecká fakulta MU
Fakulta architektury VUT
Provozně ekonomická fakulta 
MENDELU
Ekonomicko-správní fakulta MU
Právnická fakulta MU
Lékařská fakulta MU
Fakulta veterin. lékařství, hygieny a 
ekologie VFU
Pedagogická fakulta MU
Farmaceutická fakulta MU
Mše za státnicující
Mše za absolventy
Mše za VKH ČR a jednotlivá VKH

„Na stezce spravedlnosti je 
život, tato cesta nesměřuje  

k smrti.“ Přísloví 12,28



Jak se k nám 
dostaneš?
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PONDĚLNÍ STUDENTSKÁ SCHOLA
Pravidelně doprovází pondělní studentské mše. 
Zkoušky probíhají v jezuitském kostele v aule 
Martina Středy vždy v pondělí od 17:40. Chtěl bys 
v této schole zpívat či hrát na nějaký hudební 
nástroj? Stačí se ozvat vedoucí scholy Anně 
Naiserové na e-mail annajuricka@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 e-mail smith.sl@seznam.cz.

Naše scholy

8

„Cesta upřímných vede pryč od 
zla; kdo hlídá svou cestu, svou 

duši uchrání.“ Přísloví 16,17



PO      19:00       kostel Nanebevzetí Panny Marie
                            (jezuité)
ÚT      18:00       kostel sv. Janů (minorité)
           19:00       katedrála sv. Petra a Pavla
                            (Petrov)
ST       7:30         kostel Nanebevzetí Panny Marie
                            (jezuité)
           19:00       kostel Nanebevzetí Panny Marie
                            (jezuité)
ČT       18:00       kostel Panny Marie Pomocnice  
                            křesťanů
                            (v Žabovřeskách u salesiánů)

Studentské mše
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„Kdybychom povznesli naše 
srdce a povzbudili je k větší 
věrnosti, místo toho, abychom 
upadli na duchu a ztratili 

  odvahu, když se setkáme     
s nějakou chybou, ušli bychom 
ohromný kus cesty k Pánu.“

sv. František Saleský



Věřící vysokoškoláci se v Brně setkávali již před 
sametovou revolucí, především na neoficiálních 
studentských mších u sv. Michala. Tyto 
bohoslužby se po listopadu 1989 přesunuly        
do kostela jezuitského, kde jsou slouženy 
dodnes. Postupně začaly být spojovány s dalšími 
aktivitami, které se rozrostly natolik, že roku 1994 
došlo k registraci VKH jako občanského sdružení. 
Historickým přelomem v procesu vzniku pak byl i 
rok 1996, kdy na adrese Kozí 8 vzniklo Studentské 
centrum, které zde sídlí dodnes. Jak je tedy vidět, 
datum založení brněnského VKH není možné 
určit jednoznačně, a proto byl rok 2021 vybrán    
k oslavě 30. výročí spíše z praktických důvodů.
 
Činnost celého hnutí stojí především                    
na konkrétních jedincích – na studentském 
kaplanovi, na členech rady... Bez práce těchto lidí 
(jejichž počet můžeme od doby vzniku počítat již 
na stovky) by brněnské VKH nikdy nemohlo 
fungovat. Proto se oslavy 30. výročí nesou v 
duchu poděkování všem bývalým organizátorům 
naší činnosti.

 Václav Daněk

Třicet let VKH Brno
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Milované „escéčko” je naším sídlem a jeho provoz 
zajišťujeme také pro Tebe! Neboj se přijít            
na Kozí 8 (1. patro), kde je možné se setkávat       
s kamarády, dát si hrnek čaje nebo kafčo               
z kávovaru. Můžeš využít i přístup na internet, 
tiskárnu, vypůjčit si knihy z knihovny nebo si jen 
posedět v křesle a na chvíli vypnout. Pořádáme 
zde některé naše akce a pondělní čajovnu po mši. 
Na setkání s Tebou se těší také sestra Jana 
Zachovalová, správcová SC, se svými 
spolusestrami. Pro jakékoli dotazy, rezervace a 
bližší informace kontaktuj Aničku Hunešovou na 
e-mailu mistopredseda@vkhbrno.cz nebo přímo 
správcovou sestru Janu spravcesc@vkhbrno.cz.
 

Studentské centrum
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„Maria není cílem naší cesty, 
ale je znamením na cestě.“ 

Joachim kardinál Meisner



2. 10.
5. 10.

14. 10.

18.–20. 10.
26. 10.

5.–7. 11.
19.–21. 11.

25. 11.
advent

28. 2.
postní doba

1.–3. 4.
13. 4.

12.– 13. 5.
19. 5.

červen

Chystané akce VKH

12

Oslava 30 let VKH pro bývalé radní
Zahajovací mše na Petrově (19:00)
Oktober VKH fest - festival piva      
s oslavou 30 let VKH
Blešák
Noční hra
Víkend pro prváky
Víkend (nejen) pro druháky
Církevní silvestr
Adventní duchovní obnova
Ples VKH
Postní duchovní obnova
Outdoorová víkendovka
Noční křížová cesta
Camino do Křtin
Svatojánský košt vín u cimbálu
Sportovní den

... o dalších akcích se dozvíš z ohlášek, 
Facebooku nebo na www.vkhbrno.cz

„Stezku života mi dáváš poznat; 
vrcholem radosti je být s tebou, ve 

tvé pravici je neskonalé blaho.“ 
Žalm 16,11



Veškeré dění kolem VKH Brno mají na starosti 
dobrovolníci, které vede z nich složená rada. Bez 
dobrovolníků by většinu akcí nebylo vůbec 
možné uspořádat, jsou tedy 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. 

Staň se dobrovolníkem
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„Je lepší klopýtat po cestě, než 
si pyšně vykračovat mimo cestu.“

sv. Tomáš Akvinský



Aby Ti neunikly žádné chystané akce, můžeš si 
objednat naše elektronické ohlášky 
prostřednictvím formuláře, který nalezneš na 
stránce www.vkhbrno.cz v panelu Zapoj se. Zde 
klikneš na Odebírat novinky a pod hlavičkou 
Ohlášky najdeš zmíněný formulář.

Jsi v Brně nový 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.

Více o našich aktivitách se dozvíš z ohlášek na 
studentských mších, z elektronických ohlášek a 
pak také z webových stránek (www.vkhbrno.cz), 
Facebooku (VKH Brno) či Instagramu (@vkhbrno).

Elektronické ohlášky
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Společenství v Brně



Na naši činnost získáváme prostředky z darů, 
grantů, dotací i vlastní činnosti. Pokud bys chtěl 
podpořit naše aktivity finančně, hmotně nebo 
modlitbou, budeme Ti velice vděčni. Finanční 
darovat je možné zaslat jednorázově i pravidelně 
převodem na náš účet 13200132/2010.

Podpořit nás můžete také materiálně, finančně 
nebo osobně na Studentském centru.
 

Dary, granty, dotace
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„Jak dokonalá je cesta Boží,
jak ryzí je, co praví Hospodin –

on je štít všech, kdo v něho
doufají!“ Žalm 18,31



Tým VKH
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Anička Hunešová
Místopředseda, catering, 

charita

Maruška Knotková
Předseda

Anička Schubertová
Finance

Martin Šimunský
IT



Tým VKH
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Anežka Procházková
Víkendovky, akce

Kateřina Odvodyová
Duchovní, podcasty

Vojtěch Pavlů
Akce

Adéla Dostálová
Kultura a vzdělávání, 

charita



Tým VKH
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Václav Daněk
Sport a deskovky, 

víkendovky

Alanis Varmusová
Propagace

P. Josef Stuchlý, SJ
Studentský kaplan

s. Jana Zachovalová DKL
Správce SC



Předseda

Místopředseda

Finance

IT

Kultura

Charita

Duchovní

Akce

Sport a deskovky

Víkendovky

Propagace

Správce SC

Studentský kaplan

Kontakty rezortů
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predseda@vkhbrno.cz

mistopredseda@vkhbrno.cz

finance@vkhbrno.cz

webmaster@vkhbrno.cz

kultura@vkhbrno.cz

charita@vkhbrno.cz

duchovni@vkhbrno.cz

akce@vkhbrno.cz

sport@vkhbrno.cz

vikendovky@vkhbrno.cz

propagace@vkhbrno.cz

spravcesc@vkhbrno.cz

kaplan@vkhbrno.cz



Fotky z našich akcí
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Fotky z našich akcí
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Milí studenti, 

zdravím vás na začátku akademického roku 
2021/2022. Máme za sebou krásné léto, kdy jsme 
mnozí cestovali, zúčastnili se mnoha akcí, 
navštívili pěkná místa, trávili čas s našimi 
blízkými, odpočinuli si a načerpali. Udržme          
si vzpomínky na tyto vzácné chvíle a čerpejme      
z nich během semestrů, kdy budeme zahrnuti 
povinnostmi spojenými se studiem. Abychom 
vám tento akademický rok zpříjemnili, s radou 
pro vás připravujeme spoustu akcí. Těším se, jak 
na těchto akcích vytvoříme krásné společenství. 
I během semestrů, kdy budeme zahlceni 
povinnostmi, bychom neměli zapomínat             
na našeho Pána. Všechny svoje starosti a radosti 
mu můžeme chodit pravidelně odevzdávat         
na studentské mše, kde se  společně  spojíme              
v modlitbě. Chtěla bych nám všem popřát, 
abychom následující rok co nejlépe prožili. Těším 
se na setkání s vámi. 

Vaše předsedkyně Maruška

Pozdrav předsedkyně
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Milí přátelé,
všechny Vás zdravím a vítám v novém 
dobrodružství života. Máme mnoho nejistot a 
nejasností, jak bude nový akademický rok 
probíhat, jaká budou omezení kvůli Covidu. Pro 
studenty, kteří přicházejí, či zažili v Brně jen 
koronavirová omezení, bude Brno novou 
zkušeností. Stejně tak i lidé. V této dynamické 
době nám svatý Matouš říká, že dobrý hospodář 
vynáší věci staré i nové. Tak si připadám, když 
pozoruji novou radu zaběhlé organizace 
Vysokoškolského katolického hnutí Brno. Přichází 
nový kaplan, který již v Brně působil před 15 lety. 
Nová koronavirová opatření v době, kdy již máme 
velké zkušenosti a připravujeme se očkováním. 
Noví účastníci studentských mší, které jsme již 
mohli potkat na různých setkáních mládeže. 
Máme stabilní identitu, která nám umožňuje 
vytvářet věci nové a originální. S Kristem, který je 
s námi po všechny dny až do konce světa          
(Mt 28,20), se nemusíme bát.
Vítejte v novém dobrodružství, které nese název 
„Akademický rok 2021/22“.

 Studentský kaplan P. Josef Stuchlý, SJ

Slovo kaplana

23



www.vkhbrno.cz
www.facebook.com/vkhbrno
Instagram – @vkhbrno

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

Sídlo:
Studentské centrum
Kozí 8
602 00 Brno

Email: info@vkhbrno.cz

Bankovní spojení: 13200132/2010

Kontakt

„Počátkem cesty k dokonalosti 
je ochota přijímat Boží vůli.“

sv. Tomáš Akvinský 


