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SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU
Deň

Čas

Miesto

9.00 - 11.00
Bytčica
14.30 - 16.00
Zástranie, Zádubnie, Budatín
Nedeľa 25. 3. 14.30 - 16.00
Trnové
Utorok 27. 3. 15.00 - 16.30
Solinky - mládež
15.00 - 15.45
Pov. Chlmec
Streda 28. 3.
16.00 - 17.00
Závodie
Štvrtok 29. 3.
9.00 - 11.00
Penzióny
9.30 - 11.30
Mesto:
14.30
16.30
farský,
kapucínsky
a františkánsky
Sobota 31. 3.
14.00 - 19.00
Saleziáni
14.00 - 17.00
Solinky
Nedeľa 1. 4.
14.00 - 17.00
Bánová
9.30 - 11.30
Hájik
Pondelok 2. 4. 14.00 - 17.00
18.00 - 20.00
Mesto - farský kostol
9.30 - 11.30
Utorok 3. 4. 14.30 - 17.00
Vlčince
18.00 - 20.00

Milostiplné veľkonočné sviatky,

dar pokoja a duchovnú silu od Zmŕtvychvstalého
Vám všetkým vyprosujú Vaši kňazi.

Večerné spovedanie

Sobota 24. 3.

Mnohí ľudia majú problém stihnúť spoločnú spoveď,
ktorá býva cez deň počas pracovnej doby. Pred touto
Veľkou nocou preto zavádzame na skúšku spovedanie aj vo večerných hodinách. Posledné dva dni (pozri tabuľku) sa bude spovedať aj večer od 18.00 do
20.00 s tým, že spovedanie bude pokračovať aj po
20.00 dovtedy, pokiaľ budú záujemcovia o spoveď.

Krížové cesty na Veľký piatok
9.00
9.00
10.00
12.00
14.15
14.15
14.15
14.15
15.00
16.30

Vlčince - Farský kostol Sedembolestnej PM
Hájik - Kaplnka Božieho milosrdenstva
Solinky - po sídlisku
Kapucínsky kostol
Mesto - Farský kostol Najsvätejšej Trojice
Saleziáni - Farský kostol sv. Jána Bosca
Závodie - Kostol sv. Štefana
Bánová - Kostol Božského Srdca
Františkánsky kostol
Katolícky dom - na Hradisko

OBRADY VEĽKEJ NOCI 2007 V ŽILINE
Farnosť

Ž-mesto

Ž-Vlčince
Ž-Solinky
Ž-Saleziáni
Ž-Hájik

Kostol

Zelený Veľký Biela
štvrtok piatok sobota
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Najsv. Trojice
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Kapucínsky
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Katolícky dom
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Strážov
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Kapl. Celulózka
Farský kostol
Dobrého Pastiera
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Farský kostol
Sv. Jána Bosca
Bánová
Kaplnka Božieho
milosrdenstva

Gréckokat. Chrám Narodenia
farnosť
Presv. Bohorodičky

FARNOSŤ VLČINCE
Krížová cesta
bude na Veľký piatok o 9.00 vo farskom
kostole Sedembolestnej Panny Márie.
Turistický výstup
Na Veľkonočný pondelok 9. apríla vás
pozývame na tradičný Veľkonočný výstup na chatu pod Suchým. Bližšie informácie na tel. č.: 507 79 77.
Púť do Krakova s Rádiom Lumen
V sobotu 28. apríla sa pripájame vlastným
autobusom k púti Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
Záujemcovia sa môžu prihlasovať na farskom úrade alebo v sakristii, kde sa dozvedia ďalšie podrobnosti.
Birmovka
bude v nedeľu 22. apríla o 10.00. Spoveď
birmovancov bude v sobotu 21. apríla tiež
o 10.00. Po sv. spovedi budú mať birmovanci v kostole spoločný nácvik priebehu birmovky. Farské sväté omše sa z tohto dôvodu časovo posunú (upresní sa v
oznamoch).
Spovedanie chorých
V tomto týždni budeme spovedať chorých a nevládnych podľa adries, ktoré ste
nám nahlásili. Čas spovedania sa dohodne jednotlivo telefonicky.
Prvé sv. prijímanie
bude v našej farnosti v nedeľu 20. mája
pri sv. omšiach o 9.00 a 11.00 (obvyklé
sv. omše sa posunú - upresní sa v oznamoch). Bližšie informácie sa rodičia dozvedia pri osobných stretnutiach.
Ďakujeme za 2%
Ďakujeme všetkých, ktorí prispeli 2% z
daní na Pastoračné centrum Križovatky.

EKUZA
má nových členov
Ekumenické spoločenstvo v Žiline (EKUZA),
ktoré združuje predstaviteľov kresťanských
cirkví a Židovskej náboženskej obce, sa rozšírilo o dvoch nových členov.
Pravoslávna farnosť
Pravoslávna cirkev zriadila v Žiline svoju farnosť, ktorej duchovným správcom
je Mgr. Juraj Cuper. Jeho poslaním je duchovná starostlivosť o pravoslávnych veriacich, roztrúsených po celom severozápadnom Slovensku. Pre liturgické obrady
zatiaľ využívajú rímskokatolícku kaplnku Sv. Kríža v nemocnici (v dohodnutom
čase). Duchovný otec Juraj Cuper predtým pôsobil dlhé roky v pravoslávnej farnosti v Humennom a tiež ako člen celoslovenskej ekumenickej rady.
Kórejský zbor
V Žiline vznikol aj nový Kórejský zbor,
ktorý združuje Kórejčanov pracujúcich
v Žiline v automobilke KIA, ktorí doma patria do viacerých protestantských
cirkví. Kazateľom zboru je Caleb Youn.
Kórejský zbor organizačne zastrešuje
Cirkev bratská v Žiline a schádzajú sa v
žilinskom evanjelickom kostole.

FARNOSŤ HÁJIK
Modlitbové trojdnie
(Modlitby matiek)
V kaplnke Božieho milosrdenstva na
Hájiku sa zídu matky z okolia Žiliny k
spoločným modlitbám:
Piatok 30. 3. o 16.30: odprosovanie Pána za vlastné hriechy - modlitba odpustenia a ľútosti, krížová cesta matiek.
Sobota 31. 3. o 17.30: modlitby za tých,
ktorí ubližujú deťom i matkám, prosba
za odpustenie pre nich.
Nedeľa 1. 4. o 16.30: modlitby chvály
a vďaky. Stretnutie organizuje spoločenstvo Modlitby matiek.
Nedeľa Božieho milosrdenstva
15. apríla 2007, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, oslávime hody. Na slávnostnej sv. omši o 11.00 privítame ako
kazateľa vdp. Jozefa Kováčika hovorcu
Konferencie biskupov Slovenska.

kých mladých duchom. Informácie o koncerte budú upresnené v oznamoch.
Prednášky pre manželov
22. apríla o 17.00 sa stretnú v kaplnke
manželské páry, aby si vypočuli zatiaľ
posledné zo svedectiev, ktoré mali odznieť v cykle 11 prednášok, svedectvo
na tému sexualita. Vďaka záujmu, ktorý
táto forma zdieľania skúseností vyvolala
medzi poslucháčmi, sa uvažuje o možnom pokračovaní aj v nasledujúcom období. Neváhajte prísť aj s menšími deťmi, o ich opateru sa postarajú animátori
z radov mládeže.

Birmovka a sv. prijímanie
Sviatosť birmovania príjmu naši birmovanci v Kostole Sedembolestnej Panny
Márie na Vlčincoch z rúk diecézneho
nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka 22. apríla o 10.00. Spoveď birmovancov bude v kostole na Vlčincoch v
Koncert: Richard Čanaky
Na farské hody 15. 4. v podvečer vystú- sobotu 21. apríla o 10.00.
pi na našom pódiu Richard Čanaky so Prvé sväté prijímanie na Hájiku bude 29.
svojou kapelou. Srdečne pozývame všet- apríla, 6. a 13. mája.

SALEZIÁNSKE ORATÓRIUM
Program na marec - apríl 2007

25. marec - nedeľa o 18.00 – pozývame mladých na modlitbu krížovej cesty v kostole
3. apríl - utorok o 18.00 – pozývame mladých na Duchovnú obnovu v priestoroch
Oratka spojenú s možnosťou veľkonočnej sviatosti zmierenia (viac spovedníkov)
5. apríl - Zelený Štvrtok – oratko o 18.30 zatvorené
6. apríl - Veľký Piatok – oratko zatvorené
- o 8.00 – pozývame veriacich na modlitbu posvätného čítania v kostole
7. apríl - Biela Sobota – oratko zatvorené
- o 8.00 – pozývame veriacich na modlitbu ranných chvál a posvätného
čítania v kostole
- pozývame mladých na návštevu Božieho hrobu počas dňa v kostole
8. apríl - Veľkonočná nedeľa – oratko zatvorené
- vešpery o 18.00 nebudú
9. apríl - Veľkonočný pondelok – pozývame mladých na výlet po sv. omši o 8.00
20. - 21. apríl - Pozývame mladých na hudobný festival Lumen do Trnavy (info na
stránke www.festivallumen.sk)

FARNOSŤ SALEZIÁNI
Pomazanie chorých
V stredu 28. marca pri sv. omši o 17.30
budeme udeľovať pomazanie chorých
starším a chorým farníkom.
Pobožnosti krížovej cesty
Saleziáni - spolupracovníci pozývajú na
tradičnú krížovú cestu na Zelený štvrtok
5. apríla. Začína sa o 19.30 od kaplnky v
Závodí a smeruje na Hájik po schodoch.
Odporúča sa doniesť si sviečky.
Pozývame vás aj na ďalšiu krížovú cestu, ktorá sa koná už tiež tradične na Zelený štvrtok od kostola v Bánovej okolo
19.30 (po sv. omši).
Na Veľký piatok bude krížová cesta o
14.15 pred začiatkom obradov.

Služby pre bezdomovcov
v Charitatívno-sociálnom
centre Žilina
Ak od vás bezdomovci požadujú pomoc,
pošlite ich na CHSC, ktoré pôsobí vo farských priestoroch na Predmestskej 12 a
poskytuje ľuďom v núdzi tieto služby:
- vyhľadávanie bezdomovcov na ulici
- výdaj stravy
- stredisko osobnej hygieny
- výdaj šatstva
- projekt Nota bene
- možnosť pracovných aktivít
- sprostredkovanie zdrav. starostlivosti
- sociálne poradenstvo
- nocľaháreň
CHSC je súčasťou Diecéznej charity Nitra, ktorej môžete poskytnúť 2% z dane.
Informácie: DCH Nitra: 037 - 772 17 92

Univerzitné pastoračné centrum

Študentská kaviareň UPeCe:
UPeCe v Paľovej búde na Veľkom dieli je
vám k dispozícii (nielen pre študentov):
Pondelok - štvrtok: 8.00 – 19.00
Piatok:
8.00 – 14.00
Sobota:
zatvorené
Nedeľa:
14.00 – 19.00

Pozvánky na akcie:

Pravidelný program:
Ranné chvály:
- pondelok až piatok 7.30

UPeCe víkend
Si študent, vysokoškolák? Ostávaš 13.
až 15. apríla 2007 v Žiline? Tak práve
pre Teba je tu - UPC víkend. Víkend,
ktorý môžeš prežiť na UPeCe; víkend –
v rámci, ktorého môžeš spoznať nových
ľudí a zažiť spoločnstvo; víkend – s výletom do Súľovských skál a obohatený
rôznymi hrami. Tak stačí sa prihlásiť na
vrátnici UPeCe do 12. apríla 2007.

Duchovný rozhovor, spoveď:
- každú stredu 20.30 na internáte A-408
alebo každý pracovný deň od 8.00 do
10.00, niekedy aj v inom čase - možnosť
duchovného poradenstva, rozhovoru,
sv. spovede priamo na UPeCe s univerzitným kaplánom.
Adorácia:
- štvrtok 19.00 v kaplnke UPeCe
Vysokoškolská sv. omša:
pondelok o 19.00 na UPeCe a v stredu o
19.00 v kostole na Vlčincoch.
Športový štvrtok:
- každý štvrtok od 20.15 do 22.00 na ihrisku UPeCe hráme futbal, basketbal, volejbal, hokejbal počas (podľa dohody).

CZŠ ZAYMUSOVA
Pozvánka
pre budúcich piatakov
Matematická trieda
Cirkevná základná škola R. Zaymusa v Žiline otvára aj v školskom roku
2007/2008 v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Nadväzujeme tak na
dlhoročnú tradíciu a úspechy v práci s
talentovanými žiakmi. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacích
skúšok z matematiky, ktoré sa budú konať 15. 5. 2007 o 9.00 v budove školy.
Jazyková trieda
Zároveň v 5. ročníku otvárame dve jazykové triedy v kombinácii so základným variantom. Pre zaradenie do jazykovej triedy je potrebné absolvovať test
spôsobilosti vypracovaný v spolupráci s
pedagogicko-psychologickou poradňou.
Testy budú prebiehať dňa 22. 5. 2007 o
9.00 v budove školy.
Prihlášky - na riaditeľstve školy alebo
na www.zszayza.edu.sk.
Informácie na tel. čísle 041 - 562 36 25.

FESTIVAL
MLÁDEŽ. ZBOROV
V sobotu 19. mája bude na ihrisku CZŠ
Zaymusova 5. ročník Festivalu žilinských mládežníckych kresťanských speváckych zborov s názvom Pane, zjednoť
nás. Sprievodné aktivity: prednášky, semináre, workshopy. Večer budú hrať kapely Kapucíni a Vždy a všade. Bližšie
info bude na plagátoch.

Koncert skupiny Kéfas
Koncert rockovej gospelovej skupiny
KÉFAS v pondelok 26. marca o 20.15 v
kinosále Gama-klubu (areál internátov
Žilinskej univerzity na Veľkom dieli).

Apriáles
- zábavný večer pre študentov v priestoroch Univerzitného pastoračného centra
bude 19. 4. 2007 /štvrtok/ so začiatkom
o 20.00. Príďte zažiť večer plný zábavy, dobrej hudby, fajného občerstvenia
s UPC. Vstupné 29,- / osoba
Informácie a kontakt:
http://upc.utc.sk
upc.zilina@pobox.sk

GYMNÁZIUM
KRÁĽOVNEJ POKOJA
Zájazd do Londýna

Študenti gymnázia v máji navštívia Londýn, arcibiskupské sídlo v Canterbury a
univerzitné mesto Cambridge. Cieľom
zájazdu je posilniť aktívny kontakt s angličtinou v reálnom prostredí.
Prijímačky už štvrtýkrát
Gymnázium KP bude mať v máji už
štvrtýkrát prijímacie škúšky do prvého
ročníka a tým zavŕši úvodnú etapu svojho rastu, keďže bude mať plne obsadené
už všetky štyri ročníky. Školu o rok absolvujú prví maturanti.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SV. CYRILA A METODA
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na
Závaží 2, oznamuje, že je možné prihlásiť žiakov do 5., resp. do 6. ročníka ZŠ
do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Pri prijatí je potrebné
overenie vedomostí z anglického jazyka
v rozsahu, ktorý stanoví škola. Priemer
známok z ročníkov 3. a 4. (resp. 5.) môže
byť najviac do 1,50.
Taktiež je možné prihlásiť žiakov do 7.
ročníka do triedy s vyučovaním anglického a nemeckého jazyka. Pred prijatím škola overí vedomosti žiaka.
Nevyhnutným predpokladom na prijatie
dieťaťa je písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.
Info: 041/500 66 85 a www.gymkp.sk

FARNOSŤ SOLINKY
Spovedanie chorých a nevládnych
vo farnosti bude v piatok 29. 3. Treba ich
nahlásiť na farskom úrade.
Krížová cesta po sídlisku
Na Veľký piatok 6. 4. budeme mať krížovú cestu po sídlisku o 10,00 hod.
Púť do Sv. zeme
12. – 19. apríla ideme putovať do Svätej zeme. Organizačné stretnutie pútnikov bude
v pondelok 2. 4. po večernej sv. omši.
Farské hody
29. 4. pozývame na hodovú slávnosť. Popoludní pozývame na program.
Púť do Višňového
1. 5. každoročne poriadame púť do Višňového. Nebude výnimkou ani tento rok.
Birmovka
5. 5. 2007 (v sobotu) bude v našej farnosti
vysluhovaná sviatosť birmovania.

CVČ Strom
Pôstna adorácia
V sobotu 31. marca vás pozývame na
pôstnu adoráciu so začiatkom o 19.00
hod, ktorú si pripravili naši mladí.
Turnaje
V piatok 20. apríla o 19.00 sme pre mladých pripravili turnaj v stolnom futbale a
v piatok 27. apríla o 19.00 turnaj v stolnom tenise.
Výlety
Detský poznávací klub „Cez hory, cez
doly“ pripravuje:
21. apríl – Výlet do jaskyne Liptovský
Mikuláš
5. máj – Výlet do Martina na výstavu mamutov
19. máj – Výlet do Bytče
Letné prázdniny
Iste už plánujete, čo a kde cez letné prázdniny. Naša ponuka:
Chata pre birmovancov
V termíne od 9.do 15. júla 2007 pripravujeme chatu pre birmovancov.
Prímestské tábory pre deti:
16.- 20.júl 2007
30. júl – 3.august 2007
20.- 24. august 2007
Púť Santiago - Lurdy - Fatima
Poriadame pešiu púť do Santiaga de Compostella spojenou aj s návštevou Lúrd a
Fatimy v termíne od 3. do 18. 8.
Prípadní záujemcovia, ktorí nie sú z farnosti Žilina – Solinky, sa môžu zahlásiť
začiatkom mája.
Bližšie informácie:
Centrum voľného času Strom
Smreková 39, 010 07 Žilina
041/568 1155, 0910 940 414
strom@strom-cvc.sk
Cirkevná materská škola Pastierik
má zápis detí na šk. rok 2007/2008 do
konca apríla. Treba prihlásiť aj tie deti,
ktoré nastúpia do škôlky aj neskoršie ako
v septembri.

FARNOSŤ ŽILINA - MESTO

Duchovná obnova
pre mladých manželov
bude v nedeľu 25. marca o 11.00 (po detskej sv. omši) v PC na Farských schodoch.
Jej obsahom bude prednáška a diskusia.

Klub kresťanských pedagógov
pozýva na prednášku v utorok 10. 4. o
15.00 vo Fidéliu u kapucínov. Na tému
“Pokoj vám” prednáša Miroslav Bilčík,
kaplán v Rajeckých Tepliciach.

Spovedanie chorých
Chorých a nevládnych budeme spovedať
po domoch a bytoch takto:
V stredu 28. marca: St. mesto, Hliny I až
IV a Hliny VIII, Malá Praha, N. Žilina.
V piatok 30. marca: Závodie, Pov. Chlmec a Strážov. Obidva dni 9.00 - 12.00.

Videoprojekcia koncertu
k výročiu Jána Pavla II.
Pozývame vás na premietanie a hudobnú
produkciu koncertu z Poľska s názvom
Tu es Petrus pri príležitosti 2. výročia
úmrtia Jána Pavla II.
Jedná sa o záznam umelecky hodnotného a duchovne silného podujatia, ktoré vyhralo viaceré ceny. Premietať budeme v
PC Farské schody dvakrát:
Na veľkonočnú nedeľu 8. apríla o 15.00
(hoci v ten deň sa nechodieva na návštevy, tento koncert sa práve vtedy hodí).
Druhýkrát o týždeň 15. apríla na nedeľu
Božieho milosrdenstva (pripomienka smrti JPII) tiež o 15.00.

Tanečné divadlo ATak
Pozývame Vás na vystúpenie Tanečného divadla ATak z Bratislavy s názvom
(v)Raj. Príbeh rozpadajúcej sa rodiny, ktorú sa pokúsia zachrániť jej strážni anjeli,
si môžete pozrieť v kinosále Domu odborov na Kvetnú nedeľu 1. apríla o 15.30.
Vstupenky v hodnote 80,- Sk dostanete v
predajniach LÚČ. Predstavenie je určené
staršej mládeži a dospelým.
Premietanie filmu o Sv. zemi
V rámci duchovnej prípravy na Veľkú
noc vás pozývame na premietanie filmu
o púti našich veriacich do Sv. zeme s kvalitným odborným komentárom kňaza Jána Majerníka. Kto nemal možnosť byť
vo Sv. zemi, môže ju „navštíviť“ cez tento
film. Premietať sa bude v PC na Farských
schodoch dvakrát:
V utorok 3. apríla o 14.00 pre Senior
klub (a pre každého, kto príde).
V stredu 4. apríla o 16.00 pre všetkých záujemcov (aj s besedou s účastníkmi púte).
Veľkonočný farský ples
bude na veľkonočný pondelok 9. apríla
od 18.00 v PC na Farských schodoch.
Vstupenky v hodnote 200,- Sk si môžete
zakúpiť na starej fare. Hrá živá hudba.

Gospelový koncert skupiny
Vždy a všade
bude v piatok 13. apríla o 19.00 v pastoračnom centre na Farských schodoch. Pozývame najmä mladých.
Prednáška pre seniorov
Pozývame vás na prednášku “Jeseň života a jej zdravotné úskalia” s diskusiou,
ktorú prednesie MUDr. Eva Kľučková na
Senior-klube v utorok 17. apríla o 14.00
v PC na Farských schodoch.
Birmovka
bude spoločná v kostole na Vlčincoch v
nedeľu 22. apríla o 10.00. Spoveď birmovancov bude v sobotu 21. apríla o 10.00
tiež v kostole na Vlčincoch.
Duchovné cvičenia
pre mariánskych ctiteľov budú 4. až 7.

CVČ ŽIRAFA

Veľkonočné prázdniny
v Mravenisku
Počas veľkonočných prázdnin bude v klubovni Mravenisko nasledovný program:
Pondelok 2. 4. - výroba veľkon. dekorácií
Utorok 3. 4. - výroba veľkonočných pozdravov a pohľadníc
Streda 4. 4. - pletenie korbáčov
Štvrtok 5. 4. - zdobenie vajíčok
Piatok - Pondelok 6. až 9. 4. - zatvorené
Utorok 10. 4. - otvorené od 13.00 do 21.00

Fínsky večer
V utorok 11. 4. 2007 od 17.00 do 19.00 vás
všetkých pozývame na stretnutie s našou
dobrovoľníčkou z Fínska Minnou Raitapuro. Minna Vám predstaví svoju krajinu
- tradície, zvyky, históriu, tanec a môžete
sa naučiť i čo to z fínštiny.
V apríli pripravujeme:
Hrad Bouzov
Na 21. 4. 2007 pripravujeme výlet na hrad
Bouzov v Olomouci.
www.farnost-zilina.sk
www.farnost-vlcince.sk
www.farnost-solinky.sk
www.farnost-saleziani.sk
www.farnost-hajik.sk

Jaskyňa Driny
Na 28. 4. 2007 pripravujeme výlet do jaskyne Driny pri Trnave, ktorý bude spojený i s návštevou Smolenického zámku.
Letné tábory:
Počas letných prázdnin 2007 pozývame
deti na denné i pobytové tábory:
Denné tábory:
Letom svetom: 2. - 6. júla
S Prístavom po hradoch: 9. - 13. júla
Tvorivé dielne: 16. - 20. júla
S batohom cez hory: 20. - 24. augusta
Po stopách Ikče Wičaša: 27. - 31. augusta
Pobytové tábory:
Hollywood: 5. - 11. augusta
Kde bolo, tam bolo...: 19. - 25. augusta
Bližšie informácie o pripravovaných akciách, výletoch i táboroch nájdete na našich nástenkach, na stránke www.zirafa.
sk, na tel. číslach 041/700 19 00, 0903 592
792 i v kancelárii na Pivovarskej ul. č. 1.
Fara Ž-mesto:
Fara Vlčince:
Fara Solinky:
Fara Saleziáni:
Fara Hájik:

562 13 12
507 79 77
500 64 74
724 19 14
566 35 17

mája v Saleziánskom dome. Pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie a strava
(spolu za 1.050,- Sk). Bližšie informácie
na tel.: 0904 274 528 (p. Štefanec st.).

Misijná púť detí do Raj. Lesnej
bude v sobotu 12. mája 2007. Informácie
a prihlasovanie: 0903 734 381 alebo 0907
441 740 (Ing. Betka Kanáliková).
Ekumenická modlitba za mesto
Pozývame vás na každoročnú ekumenickú bohoslužbu s názvom Modlitba
za mesto, ktorá bude v utorok 29. mája
o 18.00 v kapucínskom kostole za účasti
predstaviteľov kresťanských cirkví a Židovskej náboženskej obce.
Spoločenstvo Nový Jeruzalem
pozýva na stretnutia každú stredu o 17.30 vo
Fideliu. Pozývame vás aj do PC na Farských
schodoch na veľkonočné chvály po skončení liturgie veľk. vigílie vo farskom kostole v
sobotu 7. 4. (cca 21.30). www.nj.sk.
Kapucíni
Okrem obradov (pozri tabuľku) vás pozývame zapojiť sa do duchovného programu:
Veľký piatok:
8.00 - ranné chvály
20.00 - posvätné čítanie pri B. hrobe
Biela sobota:
8.00 - posvätné čítanie pri B. hrobe
19.00 - Vešpery pri B. hrobe
Kolpingova rodina
prosí o trvanlivé potraviny, jednorázové
plien ky, hygienické a čistiace potreby pre
matky s deťmi v Dome Pokoj v Kláštore
pod Znievom. Zbierka trvá do 31. 3. Veci
môžete prinášať na vrátnicu Kláštora kapucínov 8.00 - 18.00. Prosíme nenosiť oblečenie a hračky, teraz majú dosť. Prosíme aj o
darovanie 2% z dane. Info: 0907 211 471.

ŠKOLSKÉ SESTRY
SV. FRANTIŠKA
Výstup na Babiu horu
Pozývame vás na jarný výstup na Babiu
horu v sobotu 31. 3. pri príležitosti 2. výročia úmrtia Jána Pavla II. Prihlasovanie
- na vrátnici Gymnázia sv. Františka alebo
na tel. 562 39 35 - do 26. marca.
Púť s Rádiom Lumen do Krakova
Pre záujemcov o púť Rádia Lumen do
Krakova 28. 4. 2007 organizujeme dopravu autobusom zo Žiliny. Prihlasovanie - na
vrátnici GSF alebo na tel. 562 39 35 do
konca marca.
Pokračovanie zbierky na misie
Naďalej pokračuje možnosť prispieť do
zbierky Tehlička pre misie (pre Sibír) do
konca pôsteho obdobia - na vrátnici KD.
Krížová cesta na Hradisko
Pozývame vás na tradičnú krížovú cestu na Hradisko na Veľký piatok 6. 4. po
ukončení obradov v KD (asi o 16.30).
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