PROGRAM
FESTIVALU

Dolní Kounice
24.–26. 6. 2022

PÁTEK 24. 6. 2022
Kostel sv. Petra a Pavla
18.00	Mše svatá na zahájení
festivalu
Rosa coeli
20.00
21.30
23.00

JASNO
Michal Horák
Adonai

SOBOTA 25. 6. 2022
Rosa coeli
09.15 Modlitba
09.30	Mše svatá (hraje PoŠuKovSká
schola)
10.30 Knínická schola
11.00 Blanenská schola
12.00	Přednáška jáhna Jana
Špilara Jak objevit Tvůrce
v sobě
13.00 Vodní bitva (před areálem)
14.00–15.00	Nabídka workshopů:
Míchání koktejlů, Výroba
barefoot, Modlitba tancem,

Přednáška: Jak žijí křesťané
v Iráku.
15.30–16.30	Nabídka workshopů:
Míchání koktejlů, Hudební
workshop s Pavlem
Helanem, Modlitba tancem,
Přednáška: Jak žijí křesťané
v Iráku.
Nutná rezervace na
Infostánku!
17.00 Azimuth
18.30 Isaac Records
20.00 Pavel Helan
21.00 Drum show
21.30 Kateřina Marie Tichá
23.00 Timothy

NEDĚLE 26. 6. 2022
Rosa coeli
09.00 Růženec
09.30	Mše svatá (hraje Střelická
schola)
10.30 Prague Cello Trio

V případě nepříznivého počasí se hlavní
scéna Rosa coeli přesouvá do Kulturního
domu. Změna programu vyhrazena.

Další program festivalu
1)
2)

3)
4)
5)

Jam stage – zahrada za kavárnou, sobota
9.00–12.00, 14.00–15.30, 16.30–18.00, neděle
10.30–13.00.
Projížďka na loďce po řece Jihlava –
za areálem kláštera RC (po modrých
šipkách); sobota 12.00–19.00; příspěvek:
30 Kč za osobu/projížďka; rezervace času
u Infostánku.
Petanque, flowerstick, balanční deska,
žonglovací míčky, diabolo – k zapůjčení
na infostánku proti podpisu.
Vodní bitva – před Infostánkem; sobota 13.00.
Workshopy v rámci programu – sobota
14.00–15.00 a 15.30–16.30: Míchání koktejlů,
Hudební workshop s Pavlem Helanem,
Výroba barefoot, Modlitba tancem,
Přednáška: Jak žijí křesťané v Iráku. Nutná
rezervace na Infostánku!

6)
7)

Můžete také využít letošní novinku a tou
jsou motokáry. Vice informací o nich na
infostánku.
QR kódová cesta s úkoly, která vás
provede po nejkrásnějších místech
v okolí.

Poznej okolí Dolních Kounic
Chceš si během festivalu projít ta nejkrásnější
a nejlákavější místa v Dolních Kounicích? Že vů‑
bec netušíš, jaké poklady zde můžeš najít? Baví tě
hry, šifry a pátrání po indiciích? Vyzkoušej si naši
QR kódovou cestu, během které můžeš zábavnou
formou objevit spoustu okolních památek.
Budeš potřebovat mobilní telefon s čtečkou QR
kódů, vlastní připojení k internetu a budou se ti
hodit i mapy nebo
strejda Google.
První indicii můžeš
vyluštit zde:

Svátost smíření
Chceš‑li přijmout svátost smíření
nebo si promluvit o duchovních i ne‑
duchovních otázkách, kněží Ti budou
k dispozici v pátek 20–21 h u kaple v Rosa
coeli nebo jindy po osobní domluvě.

Občerstvení – stánek naleznete
při vchodu do areálu kláštera Rosa
coeli, na mapce pod číslem
.
Občerstvení v kiosku bude otevřeno
v tyto časy: pátek 17.00–24.00 h, sobota
8.00–9.15 h a 10.30–24.00 h, neděle
8.00–9.15 h a 10.30–12.30 h.

Kavárna – v pártystanu vedle
občerstvení, otevřena v pátek
19.00–24.00 h, sobota 8.00–9.15 h
a 10.30–24.00 h, neděle 8.00–9.15 h
a 10.30–12.30 h.

Čajovna a Drink bar – Čajovna
a Drink bar – klášter Rosa coeli 1. pa‑
tro, otevřeno: pátek 19.30–24.00 h;
sobota 10.30–12.00 h a 13.30–24.00 h,
neděle 10.30–12.30 h. Kromě příjemné‑
ho posezení u čaje a drobných sladkostí
budou k zapůjčení stolní hry a něco ke
čtení.

Infostánek naleznete u vchodu do
areálu kláštera, na mapce k nalezení
pod číslem .

Find the Way!
www.kefasfest.cz
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Zdravotní služba
Pokud ti nebude právě nejlépe, něco
tě štíplo, nebo sis třeba jen odřel/la
koleno, nebojte se vyhledat zdravotní‑
ka. Stačí, když dorazíš k informačnímu
stánku, kde ti ráda pomůže naše zdra‑
votní sestra. Telefon pro případ nouze:
608 477 618

Zveme tě na:
Animátorský kurz 2022–2024
Začínáme v září 2022, DCŽM Mamre Osová Bítýška.
Témata: sebepoznání, sebepřijetí, společenství,
Bible, komunikace, Katechismus katolické církve
(YouCat), evangelizace, práce s dětmi a mládeží
a další.
Informace a přihlašování zde:
http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky‑kurz/
Chill out pod Petrovem
Léto začíná a toho je potřeba řádně využít! Čekají
nás celkem čtyři večery v nově zrekonstruova‑
ných Zahradách po Petrovem a pokaždé se pone‑
se v jiném duchu:

7. 7. CHILL OUT MUSIC NIGHT – zahrají kapely
WXP a OKno
21. 7. CHILL OUT THEATRE NIGHT – představení
pro malé i velké divadla Prkno
18. 8. CHILL OUT FOLKLOR NIGHT – vystoupení
folklorního souboru a cimbálové muziky
26. 8. CHILL OUT MOVIE NIGHT – promítání fil‑
mu na venkovním plátně pod širým nebem
Těšíme se na vás!
Akce je finančně podpořena Městskou částí
Brno‑střed.
Mamre týden: Sedm statečných
21. 8.–27. 8. 2022 – DCŽM Mamre Osová Bítýška
Nudíte se na konci prázdnin? Chcete prožít týden
ve společenství kamarádů? Tak přijeďte na Ma‑
mre týden 2022!
Pro mládež ve věku 12–18 let.
Kontakty:
DCM Brno, Sdružení Petrov
Petrov 5, 602 00 Brno, tel. 533 033 259,
http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/
www.sdruzenipetrov.cz
DCŽM Mamre, Osová Bítýška
Osová Bítýška 1, 594 53 Osová Bítýška,
tel. 777 632 595, http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/

Sponzoři:

Dolní Kounice

technické zajištění festivalu

2022/2024

13 měst

8 dní

30 výzev

nekonečno zážitků

www.goodways.cz

