
 

 

 

MIMOŘÁDNÉ AKCE 
 
Běžkování v okolí Pradědu 22. 2. 2015 
 

Modlitební týden mládeže 14. - 21. 3. 2015 
 

Křty 6 mládežníků 27. 3. 2015, 18:00 
 

Dům Járy Cimrmana (ne)dobyt 

aneb vyprávění zážitků z RAIL tour 14. 4. 2015, 19:30 
 

INRI Florbal cup 24. 5. 2015 
 

Veletržní 29. - 31. 5. 2015 

 

 

 

 

LETNÍ AKCE 
 
Splouvání Otavy na kánoích 5. - 10. 7. 2015 
 

Letní dovolená Lípa 19. - 26. 7. 2015 
 

ADRA brigáda 27. - 31. 7. 2015 
 

RAIL tour 2. - 7. 8. 2015 
 

Týden spirituality 16. - 23. 8. 2015 
 

Týden duchovní obnovy 30. 8. - 6. 9. 2015 

 

 

 

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
 

 cestopis o Bolívii 

 cestopis o Islandu 

 jednodenní splutí řeky 

 fotící skupinka 

 návštěva divadel 

 

 

 
Konkrétní termíny a bližší informace najdete na  inriroad.org. 

 

 

 

DALŠÍ PROJEKTY INRI road 
 

Přišel, zemřel, zvítězil 
 

Kniha Přišel, zemřel, zvítězil vypráví příběh Ježíše z Nazareta,  

postavy, která více než dva tisíce let vyvolává v lidech  

rozporuplné reakce. Jedni ho milují, jsou pro něj  

ochotni vzdát se všeho, třeba i vlastního života,  

jiní nevědí, co si o něm mají myslet, a další  

jím opovrhují, nechápou jej a obrací se  

k němu zády. Kdo to jen byl? Jaký měl jeho  

život smysl? Má vůbec cenu se o něj ještě  

dnes, na začátku jednadvacátého století,  

zajímat? Chcete-li se s tímto výjimečným  

člověkem seznámit, vydejte se s námi po jeho  

stopách. Vstupte do jeho příběhu a setkejte se  

s ním tváří v tvář. Budete-li přitom mít srdce  

otevřené, určitě vás toto setkání hluboce zasáhne. 
 

Projekt „Přišel, zemřel, zvítězil“ připravila studentská  

organizace INRI road a v současnosti je k dispozici jako 

kniha, audiokniha na DVD a internetová stránka   

www.priselzemrelzvitezil.cz.  

 

 

 

 

 

KONTAKT 

na studentského kazatele 
 

Honza Havelka 
 

e-mail :  honza.havelka@inriroad.org 

telefon :  +420 732 167 664 
 

Kontaktujte mě také v případě zájmu 

o individuální biblické vyučování. 

 

 

 

 

         
INRIROAD.ORG 

Adresa sboru CASD 

Střední 10 

Brno - Královo Pole 
 

GPS: 49°12'35.468"N, 16°36'25.173"E 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Epriselzemrelzvitezil%2Ecz%2F
mailto:venda@inririoad.cz


 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 
 
STUDENTSKÉ BOHOSLUŽBY 
 

Koordinátorky studentských bohoslužeb: 

Blanka Havelková - blanka.havelkova@inriroad.org 

Darča Stašová - darina.stasova@inriroad.org 

 

čas :   úterý 19.00 - 20.30 (1. úterý v měsíci) 

místo :  Střední 10 

 
DUCHOVNÍ SKUPINKY 
 

Koordinátor duchovních skupinek: 

Lenka Havelková - lenka.havelkova@inriroad.org 

 

Skupinka duchovního růstu 
 

čas :   pondělí 18.30 

místo :  Bohuňova 33a 

vedoucí :  Evča B. 

kontakt : eva.beloveczova@inriroad.org  

 

Žijme (s) Bohem! 
 

čas :   pondělí 19.00 

místo :  Střední 10 

vedoucí :  Honza S. 

kontakt : honza.sovis@inriroad.org  

 

Medici medikům (ekumenická aktivita) 
 

čas :   středa 18.00 (jednou za 14 dní) 

místo :  Střední 10 

vedoucí :  Honza Houzar 

kontakt : houzar.jan@gmail.com  

 

Sdílecí skupinka 
 

čas :   středa 19.00 - 20.00 

místo :  Střední 10 

vedoucí :  Jana H., Pavlína S. 

kontakt : jana.horinkova@inriroad.org 

 

Chválící skupinka 
 

čas :   čtvrtek 18.00 

místo :  Střední 10 

vedoucí :  Lenka Havelková 

kontakt : lenka.havelkova@inriroad.org  

 

 

 

 

 

Aktuální termíny najdete vždy v kalendáři na  inriroad.org. 

 

 
 
SPOLEČENSKÉ SKUPINKY 
 

Koordinátor společenských skupinek: 

Miluška Moučková - miluse.mouckova@inriroad.org 

 

Dámská skupinka 
 

čas :   středa 19.30 

místo :  Střední 10, byt Havelkových 

vedoucí :  Lenka H. 

kontakt : lenka.havelkova@inriroad.org 

 

Skupinka pro páry 
 

čas :   sobota 15.30 

(1x měsíčně dle dohody na FB ve skupině) 

místo :  doma u účastníků 

vedoucí :  Lenka a Pavel K. 

kontakt : lenka.klimova@inriroad.org 

  pavel.klima@inriroad.org 

 

Žluťásci - Zpívající skupinka 

pro radost pacientům na MOÚ 
 

čas :   1x za měsíc - blíže určíme s účastníky 

místo :  MOÚ Žlutý kopec 

vedoucí :  Katka H. 

kontakt : katka.hrdinkova@inriroad.org 

 

Hrací skupinka 

Párty 

Tematické hry 
 

čas :   nepravidelně 

místo :  Střední 10 

vedoucí :  Miluška M. 

kontakt : miluse.mouckova@inriroad.org 

 
STUDIUM BIBLE 
 

Koordinátor studia Bible: 

Veronika Justrová - veronika.justrova@inriroad.org 

 

Diskusní čtení Bible (online) 
 

čas :   každý den 1 kapitola 

místo :  http://bible.commixture.com 

  „anonymní“ prostředí na webu 

vedoucí :  Veronika J. 

kontakt : veronika.justrova@inriroad.org 

 

 
 
SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽÍ 
 

Středňácká mládež 
 

čas :   pátek 18.00 - 21.00 

místo :  Střední 10 

vedoucí :  Martin M., Miluška M., Lenka H. 

kontakt : mladez.stredni.brno@gmail.com 

 

Lesňácká mládež 
 

čas :   pátek 18.00 - 21.00 

místo :  Střední 10 

vedoucí :  Ondra M., Míša V. 

kontakt : ondra.micanek@inriroad.org 

  misa.voracova@inriroad.org 

 

Mládežnická skupinka - Olomoucká 
 

čas :   čtvrtek 18.30 - 20.30 

místo :  Střední 10 

vedoucí :  Martin Ž., Petr H., Lucie Š. 

kontakt : martin.zak@inriroad.org 

 
SPORTOVNÍ AKTIVITY 
 

Koordinátor sportů: 

Pavel Ruml - pavel.ruml@inriroad.org 

 

Pondělní florbal 
 

čas :   pondělí 19.00 - 20.30 

místo :  ZŠ Masarova 11 

vedoucí :  Matouš E. 

kontakt : matous.ejem@inriroad.org 

 

Středeční florbal 
 

čas :   středa 19.30 - 21.00 

místo :  ZŠ Staňkova 14 

vedoucí :  Honza H. 

kontakt : honza.havelka@inriroad.org 

 

Akční hry 
 

čas :   nepravidelně 

místo :  různé 

vedoucí :  Evička Č. 

kontakt : evicka.cerna@inriroad.org 

 
Cyklistická skupinka 
 

čas :   nepravidelně 

místo :  okolí Brna 

vedoucí :  Dave M. 

kontakt : dave.mitura@inriroad.org 

Adresa sboru CASD 

Střední 10 

Brno - Královo Pole 
 

GPS: 49°12'35.468"N, 16°36'25.173"E 
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