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Farnosť Dobrého Pastiera
24. – 28. 2. duchov. cvičenie pre mladých
1. – 4. 3. duchov. cvičenie pre dospelých
9. – 11. 3. duch. obnova pre birmovancov
23. – 25. 3. duchov. obnova pre mladých

Krížová cesta
Počas pôstneho obdobia bude bývať po-
božnosť krížovej cesty v piatok o 17.15 a 
v nedeľu o 18.00.

CMŠ Pastierik
Zápis detí do Cirkevnej materskej školy 
Pastierik bude od 1. 3. do 30. 4. 2007.

CVČ Strom
16. 2. pozývame mladých na diskotéku 
– fašiangovú.
17. 2. bude túra na hory, presnejšie info 
bude upresnené podľa počasia. 
3. 3. pozývame zasa na „ťažšiu“ túru.
V auguste plánujeme pešiu  púť do Śpa-
nielska – do Santiaga de Compostella.

CZŠ Dobrého Pastiera
Na žiadosť rodičov ponúkame zápis teraj-
ších prvákov do druhého ročníka šk. roku 
2007/2008. Dieťa treba zapísať do 15. 3. 
2007 v CMŠ Pastierik.   

SALEZIÁNSKE ORATÓRIUM 
Program na február 2007

1. 2. - štvrtok o 18.30 – Mládežnícka adorácia na Oratku – modlitba za povolania
3. 2. - sobota o 14.30 – nominačný kalčetový turnaj –
                              – výber na celoslovenský turnaj (17. feb.) – Oratko
8. 2. - štvrtok o 18.30 – Animátorské maxistretko 
9.-10. 2. - piatok-sobota -  duchovná obnova – Jano M. – chalani VS - Oratko
            - Laci B.  - duchovná obnova - MH – Oratko
15. 2. - štvrtok – o 18.30 - fašiangy SOU na Oratku – ORATKO ZATVORENÉ
16. - 17. 2. - piatok-sobota - duchovná obnova - Jano M./PNC – Šutky – Oratko
               - duchovná obnova - Laci B. – Prípravka D – Chata
17. 2. - sobota - duchovná obnova - Maroš S. – mix1 – Oratko 
          - duchovná obnova - Skauti – Jano M. – chata
17. 2. - sobota o 8.00 – celoslovenský kalčetový turnaj  - SOU
17. 2. - sobota – Fašiangovica – o 19.30 – Oratko
          - oratko o 18.30 ZATVORENÉ
21. 2. - Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia
22. - 24. 2. - štvrtok-sobota – polročné hodnotenie pastoračnej vetvy
     - v piatok je oratko otvorené
     - vo štvrtok a v sobotu je ZATVORENÉ
25. 2. - nedeľa – krížová cesta mladých v kostole
26. - 28. - pondelok-streda – jarný prímestský tábor – denne od 9.00 do 17.00
   - oratko otvorené od 18.30 do 20.30
27. 2. - utorok – mládežnícka omša na Oratku NEBUDE – prázdniny
1. 3. - štvrtok o 18.30 - Animátorské maxistretko - Oratko

FARNOSŤ VLČINCE
Fašiangy vo farnosti

Prvý školský fašiangový ples organi-
zuje OATA pre rodičov a priateľov školy. 
Bude v piatok 16. 2. o 19.00 vo FPC Kri-
žovatky (vstupenky sú už vypredané).

Farský karneval pre deti a mládež 
bude v nedeľu 18. 2. o 15.00 vo FPC Kri-
žovatky.

Pôst vo farnosti
Na Popolcovú stredu 21. 2. sa začína 
pôstne obdobie. Sväté omše budú o 6.30, 
8.00, 17.30 a 19.00, v Celulózke o 16.00.

Počas pôstu Vás pozývame na:

Eucharistickú poklonu – býva vždy 
vo štvrtok po celý deň v kaplnke farské-
ho kostola. Pred večernou svätou omšou 
je požehnanie so sviatosťou Oltárnou.

Svätú omšu spojenú s vešperami – bude 
vždy vo štvrtok o 17.30.

Krížovú cestu – táto pobožnosť bude 
bývať v stredu a v piatok o 17.00.

Duchovnú obnovu – bude bývať každú 
pôstnu nedeľu o 15.00 a povedú ju pátri 
dominikáni zo Žiliny. Program: ruženec 
Božieho milosrdenstva, pôstne zamysle-
nie a eucharistické požehnanie.

FPC Križovatky
S vďačným srdcom voči všetkým našim 
dobrodincom sa aj tento rok uchádzame 
o Vašu podporu formou 2% z dane. Po-
trebné tlačivá sú k dispozícii na stolíku 
v kostole. 

Sociálne centrum
Farnosti Vlčince
Ponúka:
- pomoc pri vypracovaní daňového pri-
znania z príjmu živnostníkov (iných 
osôb, ktoré sú povinné podať daňové pri-
znanie z príjmu),
- poradenstvo ohľadom dane z príjmu,
- kurz jednoduchého účtovníctva

Kontakt:
- kancelária FÚ Vlčince vždy v utorok od 
16.00 do 17.00.
- telefón: 0910 924 925
- e-mail: socialnecentrum@pobox.sk

FARNOSŤ SOLINKY

Popolcová streda
Na Popolcovú stredu pri rannej sv. omši o 
6.30 a pri večernej sv. omši o 17.30 udelí-
me označenie popolom.

Farská knižnica
Vo farskej knižnici (vchod od SECO Fiat) 
je možné zakúpiť si knihy za symbolické 
ceny, v utorok a piatok od 16.00 do 19.00.

Krížové cesty
Pobožnosť krížovej cesty bude v našom 
kostole v piatky pred večernou sv. omšou, 
t.j. o 17.00 hod.

V pôstnom období budú bývať v nedeľu o 
18.00 v našom farskom kostole namiesto 
vešpier animované mládežnícke krížové 
cesty.

FARNOSŤ SALEZIÁNI



CVČ Žirafa
Valentínsky večierok
Dňa 14. 2. (streda) o 19.00 pozývame všet-
kých  mladých na Valentínsky večer s kape-
lou NOXCUSE do klubovne Mravenisko.

Lyžovačka na Makove
V sobotu 17. 2. pozývame na lyžovačku 
do lyžiarskeho strediska Ski Makov. Zraz 
o 8.15, predpokladaný návrat o 17.00.

Jarný denný tábor
Pozývame všetky deti na jarný denný tá-
bor Tancuj, tancuj, vykrúcaj!, ktorý sa 
uskutoční v dňoch 26. 2. – 2. 3. Deti sa 
môžu počas tábora naučiť základné kroky 
z jednotlivých druhov tanca – moderné 
tance, ľudové tance, mažoretky, hip-hop, 
eRko tance. Prihlášku s poplatkom je po-
trebné odovzdať do 20. 2. 2007.

V marci pripravujeme:
Výlet do Bystrianskej a Belianskej jasky-
ne dňa 10. 3. 2007 (sobota).

Bližšie informácie nájdete na plagátoch, 
na www.zirafa.sk, v kancelárii Žirafa - 
CVČ na Pivovarskej č. 1 alebo na tel. čís-
lach 0903 592 792, 041/700 19 00.

CZŠ sv. Cyrila a Metoda
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na 
Závaží 2, hľadá na zástup od 1. 3. 2007 
učiteľa anglického jazyka na plný úvä-
zok. Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzde-
lanie aprobácia anglický jazyka alebo VŠ 
a štátna jazyková skúška z anglického ja-
zyka. Prax v školstve vítaná. Informácie 
na t. čísle 0903 610 565 alebo na adrese 
gregorova@gymkp.sk

ZŠ sv. Cyrila a Metoda pozýva všetkých 
žiakov a rodičov na školský karneval, 
ktorý bude v budove školy v piatok 16. 2. 
2007 od 14.30 do 17.30 hod. Srdečne sú 
pozvaní aj naši budúci prváčikovia s ro-
dičmi. Vstup najlepšie v maskách, sú pri-
pravené rôzne súťaže. Tešíme sa na Vás. 

www.farnost-zilina.sk
www.farnost-vlcince.sk
www.farnost-solinky.sk
www.farnost-saleziani.sk
www.farnost-hajik.sk
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Gréckokatolícka farnosť
Pravidelné slávenie svätých liturgií je od 
1. 2. 2007 nasledovné:
Utorok - 17.30 - slovenská
Streda  - 17.30 - staroslovenská
Štvrtok - 17.30 - slovenská
Nedeľa - 9.30 - nepárny týždeň slovenská
             - párny týždeň staroslovenská

CZŠ R. Zaymusa
Riaditeľstvo CZŠ Romualda Zaymusa ot-
vára aj tretiu triedu prvákov v školskom 
roku 2007/2008. Rodičia majú ešte mož-
nosť zapísať dieťa do 31. 5. 2007. Kontakt 
a informácie: 041/562 36 25.

FARNOSŤ HÁJIK
Prednášky pre manželov 
Poznanie seba samého i partnera ako člo-
veka je cesta k vyrovnanosti a vzájomné-
mu porozumeniu. V tomto duchu sa bude 
niesť aj prednáška manželskej dvojice s 
názvom  Naplňovanie potrieb manželov, 
ktorú si môžete prísť vypočuť v nedeľu 
11. 2. o 17.00.
Fašiangová farská zábava
Tradičná farská zábava bude v sobotu 17. 
februára. Hrá skupina Andy & PRC.
Popolcová streda
21. februára na popolcovú stredu budú 
bohoslužby o 17.00 a 18.30.
Krížová cesta
Počas pôstneho obdobia sa môžu veria-
ci zapojiť do pobožnosti krížovej cesty v 
piatok o 17.15 a v nedeľu o 18.00.
Birmovka
Sviatosť birmovania príjmu naši birmo-
vanci v nedeľu 22. apríla v kostole Sedem-
bolestnej Panny Márie na Vlčincoch.
Prvé sväté prijímanie
Prvé sväté prijímanie na Hájiku bude v 
dňoch 29. 4. (3.A), 6. 5. (3.B), 13. 5. (3.C). 

Popolcová streda
Sv. omše budú takto:
Farský kostol: 7.00, 12.00, 15.00, 18.00
Františkánsky: 8.00, 15.30
Kapucínsky - sirotár: 6.00, 16.30
Závodie: 18.00
Pov. Chlmec: 16.30
Krížové cesty
Každý piatok pôstného obdobia:
Farský: 17.25
Františkánsky: 14.55
Kapucínsky: 15.55
Každú nedeľu pôstneho obdobia:
Farský: 14.30
Závodie: 14.30

Pôstne adorácie v Katol. dome
V pôstnom období vás pozývame na pra-
videlné štvrtkové adorácie do kaplnky 
Katolíckeho domu od 19.00 do 20.00. Bu-
deme sa spoločne modliť na dohodnuté 
úmysly.
Pozvánka na katechézy
Farnosť Žilina-mesto, kapucíni a kate-
chisti Neokatechumenátnej cesty pozý-
vajú na pravidelné Katechézy pre dospe-
lých a mládež - aj pre nepokrstených - 
vo Fidéliu každý utorok a štvrtok o 17.45.
Kňazská rekolekcia
Rekolekcia kňazov žilinského dekanátu 
bude vo františkánskom kostole vo štvr-
tok 8. marca so sv. omšou o 9.30.

Prvé sväté prijímanie
bude v našej farnosti v roku 2007 takto:
29. 4.  10.00 Farský kostol: CZŠ sv. C+M
6. 5.  9.00 kost. Závodie: ZŠ Závodie 1. sk
6. 5. 11.00 kost. Závodie: ZŠ Závodie 2. sk.
13. 5.  9.00 Františkánsky: ZŠ Lichardova  
         a ZŠ Hollého
20.5. 10.00 Farský: CZŠ R. Zaymusa 1.  sk.
20.5. 11.30 Farský: CZŠ R. Zaymusa 2. sk.
Burza
Burza šatstva a úžitkových predmetov bu-
de 12. - 16. marca 2007 vo Fidéliu. Bližšie 
informácie budú na výveskách.
Prednáška pre manželov
na tému Praktické skúsenosti pri výcho-
ve detí bude v pastoračnom centre na Far-
ských schodoch v nedeľu 25. 2. od 9.00 
do sv. omše o 11.30. Prednášajú manželia 
Hreusovci z M. Slavkova. Počas prednáš-
ky bude o deti účastníkov postarané. 
Farská knižnica
je otvorená v utorok 14.00 - 16.00 a v stre-
du 8.00 - 10.00 vo Fidéliu u kapucínov.
Káva po omši
bude v prvú nedeľu 4. marca. Pozývame.

Fašiangový ples
Po farskom fašiangovom plese (10.2.) je tu 
pre záujemcov aj ďalšia ponuka: Fašian-
gový maškarný ples bývalého mlád. spev. 
zboru VA - v Dome techniky 17. 2. Infor-
mácie na 0905 625 147 (Ing. J. Mihalčin).

Prihlášky do seminára
Teologický inštitút a Kňazský seminár v 
Nitre prijíma do konca februára prihlášky 
do seminára a na štúdium teológie. Kto by 
v sebe cítil kňazské povolanie, nech sa o 
tom porozpráva s niektorým kňazom.
V súčasnosti sa na kňazstvo pripravujú tí-
to bohoslovci zo Žiliny:
Dušan Pecko - je vo 4. ročníku (Ž-mesto)
Miroslav Hložný - v 3. ročníku (Vlčince)
Mgr. Ján Bittšanský - v 3. roč. (Ž-mesto)
Mgr. Martin Danišek - v 1. roč. (Trnové)

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO

Publikácia k 10. výročiu
Mons. Jána Michaličku
V tomto roku si pripomenieme 10. výro-
čie smrti významného žilinského kňaza 
Mons. Jána Michaličku (2. septembra).
K tomuto výročiu pripravujeme publiká-
ciu, ktorá bude obsahovať jeho životopis 
a spomienky viacerých ľudí na neho. V 
druhej časti knihy budú životopisné me-
dajlónky všetkých kňazov, ktorí pôsobili 
v Žiline v 20. storočí a sú už vo večnosti. 
Je to až 143 kňazov: farári, kapláni, rehoľ-
níci, rodáci. Kniha bude k dispozícii na 
sviatok Najsv. Trojice (hody) 3. júna.


