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FARNOSŤ SOLINKY
Hodová slávnosť

V nedeľu Dobrého pastiera – 29. 4. vás
pozývame na hodovú slávnosť:
- slávnostná sv. omša bude o 10,30; - poobede bude program v areáli pri kostole i
tradičný hodový guláš.
Púť do Višňového

1. mája vás pozývame na púť do Višňového. Odchádzať sa bude od kostola o 10.00;
po sv. omši budeme v prírode opekať.
Birmovka

Dňa 5. mája bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania 122 mladým
ľuďom
Prvé sv. prijímanie

20. 5. budeme mať slávnosť l. sv. prijímania pre deti na Gaštanovej škole a
27. 5. pre deti Limbovej školy.

CVČ Strom
Stavanie mája

30.4. po večernej sv. omši pozývame mládencov a mladých mužov pomôcť postaviť máj
Pozývame vás

7. 5. pozývame deti na výstavu mamutov
v Martine,
19. 5. na výlet do kaštieľa v Bytči.
26. 5. poriadame pre mládež majáles.
Bližšie info k akciám dostanete v kancelárii
centra a na t. č. 568 11 55; 0910 940 414.

FARNOSŤ HÁJIK
Výlet pre manželské páry

Manželské stretnutia uzatvoria svoju prvú etapu. Bodkou za kurzom bude výlet
manželských dvojíc do prírody. Prechádzka bude zakončená obnovením manželských sľubov pri kríži pod Hradiskom za
účasti kňaza. Stretnutie začína v nedeľu
6. 5. o 15.30 v kaplnke. O deti sa postarajú
animátori. Stretnutia pokračujú po prázdninách.
Modlitba ruženca

Nedeľná modlitba ruženca sa po zmene
času presunula na 19.00.
Prvé sv. prijímanie

je v našej farnosti v troch termínoch:
29. 4., 6. 5. a 13. 5., vždy o 11.00.

29. apríla 2007

FARNOSŤ VLČINCE

FARNOSŤ SALEZIÁNI

Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie

Májové pobožnosti

Májová pobožnosť

bude v našej farnosti v nedeľu 20. mája pri
sv. omšiach o 9.00 a 11.00. Z tohoto dôvodu sa ďalšie sv. omše v túto nedeľu posunú
takto: 6.30, 7.30 a 19.00.
nemôžu byť v tomto roku v lesoparku pri
kaplnke z dôvodu, že priestor okolo kaplnky je zo stavebných dôvodov uzavretý.
Pobožnosť bude v kostole každý deň pred
večernou sv. omšou.

bude v našej farnosti takto:
ZŠ Bánová: 20. 5. o 8.30 v kostole Bánová
ZŠ Hliny V:
3. 6. o 9.30 u saleziánov
ZŠ Hliny VII: 10. 6. o 9.30 u saleziánov
bude bývať každý večer o 17.15.
Farská knižnica

je otvorená v utorok a piatok od 16.00 do
19.00 (vchod od SECO Fiat).

SALEZIÁNSKE ORATÓRIUM
Program na máj 2007

1. máj
- utorok o 10.00 – Cyklokros – za Vojnovým cintorínom na Bôriku – preteky pre
chlapcov od 10 do 17 rokov v troch kategóriách; súťaže na stanoviskách pre deti
- oratko je zatvorené - prázdniny - mládežnícka omša o 18.00 nebude
6. máj
- nedeľa o 14.30 – Sviatok sv. Dominika
Sávia na Oratku
- o 18.00 – mládežnícke vešpery v kostole

- piatok – oratko otvorené 14.30 - 18.15
- piatok o 18.30 – sv. omša pre učastníkov
turnaja v kostole
- sobota – pozývame na sledovanie zápasov v hokejbale vo dvore salezián. domu
- nedeľa o 18.00 - mlád. vešpery v kostole
14. - 20. máj
- Žilinské dni pre deti a mladých mesta aktivity v mládežníckych organizáciách
17. máj
- štvrtok o 18.30 –- mládežnícka adorácia
na Oratku

7. máj
- pondelok – školské prázdniny – oratko
otvorené od 15.00 do 17.00, mládežnícke
stredisko od 18.30 do 20.30

18. máj
- piatok dopoludnia – Súťaž pre školy
mesta – na Oratku

8. máj
- utorok o 9.00 – Duchovná obnova pre
mladých spojená so sv. omšou
- mládežnícka omša o 18.00 nebude

24. máj
- štvrtok – Slávnosť Panny Márie Pomocnice na Oratku
- o 18.30 – kinofórum

11. - 13. máj
- piatok-nedeľa – Celoslovenský Hokejbalový turnaj – na Oratku

25. - 26. máj
- piatok-sobota - Turnaj vo volejbale pre
mladých – telocvičňa salezián. domu.

TV prenos ekumenického
stretnutia zo Štutgardu

Adresy r-k farských úradov

V sobotu 12. 5. bude v Štutgarde ekumenické stretnutie viacerých kresťanských cirkví
a hnutí, ktoré bude prenášať TV NOE. V
UPeCe “Paľova búda” bude možnosť spoločne sledovať tento priamy prenos. Čas
vysielania sa upresní v programe TV NOE.
www.farnost-zilina.sk
www.farnost-vlcince.sk
www.farnost-solinky.sk
www.farnost-saleziani.sk
www.farnost-hajik.sk

Farský úrad Žilina-mesto
Ul. republiky 6, 010 01, tel.: 562 13 12
Farský úrad Žilina-Vlčince
Poštová 2, 010 08, tel.: 507 79 77
Farský úrad Žilina-Solinky
Smreková 39, 010 07, tel.: 500 64 74
Farský úrad Žilina-Saleziáni
Rajecká cesta 17, 010 01, tel.: 724 19 14
Farský úrad Žilina-Hájik
Baničova 11, 010 15, tel: 566 35 17

FARNOSŤ ŽILINA - MESTO
Prvé sväté prijímanie

29. 4. o 10.00 Farský kostol:
CZŠ sv. Cyrila a Medota
6. 5. o 9.00 a 11.00 kostol v Závodí:
ZŠ Závodie
13. 5. o 9.00 Františkánsky kostol:
ZŠ Lichardova a ZŠ Hollého
20.5. o 10.00 a 11.30 Farský kostol:
CZŠ R. Zaymusa
Prosíme, v týchto termínoch využite možnosť zúčastniť sa na sv. omšiach v inom čase, aby sme nechali priestor príbuzným.
Senior klub

sa z dôvodu štátnych sviatkov 1. a 8. mája posunie na stredu 2. a 9. mája. Potom
bude bývať už riadne v utorky.

Sv. omše o 12.00

- nebudú v dňoch 1. a 8. mája, kedy sú
štátne sviatky.

Informácie a prihlasovanie do 4. 5. na tel.:
0907 441 740 alebo 0903 734 381 (Betka
Kanáliková), resp. na zerko@centrum.sk.

Modlitby matiek

Celoslovenská púť učiteľov

Pozývame mamy, staré mamy i duchovné
mamy, ktoré by sa chceli modliť za deti,
na modlitbové stretnutie v nedeľu 6. 5. o
15.00 vo farskom kostole Najsv. Trojice.
Prvá nedeľa - Farský spevokol

Ako každú prvú nedeľu v mesiaci, aj 6.
mája vás pozývame po sv. omšiach medzi 8.00 až 11.00 na kávičku do PC Farské
schody. Tento raz vystúpi s krátkym pásmom slova a spevu Farský spevokol - po
sv. omši, ktorá začína o 8.30.
Misijná púť detí

bude v sobotu 12. mája v Rajeckej Lesnej.

CVČ Žirafa

Beseda o Kanade a o Brazílii

V pondelok 30. 4. 2007 o 17.00 vás pozývame na Besedu o Kanade – rozhovor s
lektorkou Anglického jazyka z Kanady,
ktorá Vám porozpráva všetko známe i neznáme o svojej krajine.
Beseda o Brazílii s dobrovoľníčkou z Kumakokry Gisele – 9. 5. 2007 o 17.00.
Akadémia ku dňu matiek

Pozývame na výlety

Výlet na hrad Lednice, Břeclav, Česko dňa
12. 5. 2007 (sobota).
Výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne a
Ochtinskej aragonitovej jaskyne dňa 19. 5.
2007 (sobota).
Výlet do Slovenského Raja (Prielom Hornádu) 26. 5. 2007 (sobota).

Vo štvrtok 10. 5. o 15.30 pozývame všetky
mamičky i staré mamičky, ale aj oteckov
a starých oteckov, na slávnostnú akadémiu do Pastoračného centra na Farských
schodoch pri príležitosti dňa matiek. Pekný kultúrny program si pre Vás pripravili
deti z našich krúžkov.

Denné tábory

Bábkové divadlo po fínsky

Hollywood: 5. - 11. 8. 2007
Kde bolo, tam bolo...: 19. - 25. 8. 2007
Bližšie informácie na našich nástenkach,
na web stránke www.zirafa.sk, na tel. číslach 041/700 19 00, 0903 592 792 i v kancelárii na Pivovarskej ulici č. 1 v Žiline.

Členovia krúžku Fínskeho jazyka Vás v
pondelok 30. 4. o 18.00 hod. pozývajú na
krátke bábkové divadlo pod názvom „Ei
niin nauska naytelma“ (Not so funny play
– nie až tak veselá hra). Terve (Ahojte).

CZŠ ZAYMUSOVA
Pre budúcich piatakov

Matematická trieda
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa v Žiline otvára aj
v šk. roku 2007/2008 v 5. ročníku triedu s
rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacích
skúšok z matematiky, ktoré sa budú konať
15. 5. 2007 o 9.00.
Jazyková trieda
Zároveň v 5. ročníku otvárame dve jazykové triedy. Pre zaradenie do jazykovej
triedy je potrebné absolvovať psychologický test dňa 22. 5. 2007 o 9.00.
Prihlášky - na riaditeľstve školy alebo na
www.zszayza.edu.sk. Inform.: 562 36 25.
Kytička ku dňu matiek

Školský klub detí pri CZŠ R. Zaymusa v
Žiline pripravuje kytičku básničiek a pesničiek pre mamičky a staré mamy k ich
sviatku. Vystúpenie detí sa uskutoční dňa
16. 5. 2007 o 15.00 v pastoračnom centre
na Farských schodoch.

Letom svetom: 2. - 6. 7. 2007
S Prístavom po hradoch: 9. - 13. 7. 2007
Tvorivé dielne: 16. - 20. 7. 2007
S batohom cez hory: 20. - 24. 8. 2007
Po stopách Ikče Wičaša: 27. - 31. 8. 2007
Pobytové tábory

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
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

na Mariánsku horu v Levoči bude 8. mája 2007. Program: Prednáška, sv. omša a
beseda s biskupom B. Boberom. Kontakt:
041 - 566 75 12 alebo 0902 484 443.
Prednáška ThDr. J. Šelingu

na tému Biblia cez slovo, obraz a hudbu
(3. pokračovanie) bude vo štvrtok 24. 5. o
16.00 v centre na Farských schodoch.
Spoločenstvo Nový Jeruzalem

vás pozýva na otvorené stretnutia každú
stredu o 17.30 v centre Fidélio za kapucínskym kostolom.

Festival
mládežníckych zborov
V sobotu 19. mája od 11.00 do 24.00 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 0910 434 972 (Eva
Čerňanská), resp.: evaceja@azet.sk

Farská biblická súťaž
Viete koľko detí mal Abrahám?
Alebo koľko listov napísal sv. Pavol?
Tak práve pre vás je určená biblická súťaž
trojčlenných družstiev, ktorej prvé kolo
sa uskutoční v nedeľu 27. mája 2007 o
17.00 v pastoračnom centre na schodoch.
Obsahom súťažných otázok budú vedomosti zo Svätého Písma. Súťaž je určená
len pre tých, ktorí neštudovali teológiu.
Družstvo zložené z členov ľubovoľných
vekových kategórií je potrebné prihlásiť
do stredy 16. mája 2007 do zošita v sakristii farského kostola (kde si môžete prevziať bližšie pokyny) alebo na internetovej adrese: fara.zilina@gmail.com.
Využite možnosť dozvedieť sa zábavnou
formou niečo viac o Svätom písme. Ak aj
nebudete súťažiť, príďte povzbudzovať.

Dom Matice slovenskej
vás pozýva na prednášku:

Mons. V. Trstenský – život a dielo,

ktorá bude 28. mája 2007 o 15.00 v DMS
na Hollého 11. Prednáša Dr. P. Maruniak.
Pozývame vás aj na 6. ročník folklórneho
festivalu detí z materských škôl na tému:
”Od Veľkej noci do Jána”. Predstavia sa deti
z piatich MŠ ako aj Folklórny súbor Rozsutec. Dňa 18. 5. 2007 o 14.00 koncertnej sále
Konzervatória. Vstup je voľný.
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