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Cena pre
Mons. Tomáša Ružičku
in memoriam
Predsedníctvo Zboru Žilincov odsúhlasilo udelenie prestížnej ceny Genius loci Solnensis - in memoriam významnému občanovi nášho mesta, bývalému
prelátovi Tomášovi Ružičkovi.
Ceremoniál odovzdania sa bude konať
na slávnostnej akadémii na úvod Staromestských slávností v stredu 30. mája 2007 o 16.00 v sobášnej sieni Starej
radnice (Radničná 1). Cenu prevezme
súčasný dekan farnosti Žilina-mesto.
Mons. Tomáš Ružička
* 11. decembra 1877, Gbely
+ 21. júna 1947, Žilina
Tomáš Ružička sa stal kňazom 15. decembra 1899. Od 1. októbra 1903 bol kaplánom v Žiline.
V januári 1915, keď už starý farár František X. Podivinský nevládal viesť faru,
stal sa tu dočasným administrátorom.
Mons. Tomáš Ružička sa stal žilinským
farárom v roku 1921.
Bol aj členom celoslovenskej Katolíckej
školskej rady. Venoval sa aj národnokultúrnej a osvetovej činnosti. Politicky
sa angažoval ako prívrženec Slovenskej
ľudovej strany.
V roku 1918 sa stal predsedom Slovenského miestneho výboru v Žiline. Od
roku 1927 bol starostom Žiliny.
Bol priekopníkom družstevnej myšlienky. Založil bytové družstvo, ktoré vybudovalo 24 domov – takzvanú Ružičkovu kolóniu, ako aj 20 rodinných domov
pre sociálne slabších občanov – takzvaný farský sovjet.
Zaslúžil sa o vybudovanie Katolíckeho
domu v Žiline. Okrem toho založil v Žiline aj saleziánsky dom a chlapčenský
výchovný ústav.
Bol aj propagátorom ovocinárstva. Písal
do rozličných náboženských a národných periodík.

20. mája 2007

Spoločná príprava žilinských
farností na Turíce
“Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste” (Sk 2,1).
Kňazi žilinských farností a rehoľných spoločenstiev
vás pozývajú na spoločnú prípravu
na slávnosť Zoslania Ducha Svätého
v sobotu 26. mája 2007
Program má dve časti:

1. Spoločná púť žilinských farností na Staré Hory
Téma púte: Mária a Duch Svätý
9.30 Slávnostná sv. omša v Bazilike Panny Márie na Starých Horách
12.00 Sv. ruženec a májová pobožnosť pri studničke
13.00 Ukončenie púte
Autobusy na Staré Hory budú organizované zo všetkých žilinských farností.
Prihlasovať sa možno v sakristii každého kostola v Žiline (vo svojej farnosti) do
stredy 24. mája.
Miesto a čas odchodu autobusov sa určí jednotlivo vo farnostiach - sledujte informácie tam, kde sa zapíšete.

2. Vigília Turíc na Vlčincoch
„Apoštoli zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14)
19.30 Vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch (nebude sv. omša - bude na St. Horách).
21.00 Ukončenie a slávnostné požehnanie
Pozývame veriacich zo všetkých žilinských farností.

Slávnosť Božieho Tela
na Mariánskom námestí
Pozývame vás na slávnostnú svätú omšu,
ktorá bude na Mariánskom námestí
v nedeľu 10. júna 2007 o 10.00
Po sv. omši bude slávnostná procesia s Najsvätejšou Sviatosťou
v priestore námestia.
Z uvedeného dôvodu budú zrušené tieto sv. omše:
- vo farskom kostole o 10.00 a 11.30
- v sirotárskom kostole o 10.00
- vo františkánskom kostole o 11.00
- na Vlčincoch o 11.00
V prípade veľmi nepriaznivého počasia budú sv. omše vo všetkých kostoloch
v riadnych časoch.

FARNOSŤ
Žilina - mesto
Prednáška ThDr. J. Šelingu
Pozývame vás na ďalšie pokračovanie
cyklu prednášok Mons. ThDr. Jozefa
Šelingu s názvom Biblia cez slovo, obraz a hudbu, ktorá bude vo štvrtok 24.
mája o 16.00 v pastoračnom centre na
Farských schodoch.
Odchod autobusov na St. Hory
pre tých, ktorí sa prihlásili v kostoloch v
starom meste, je z autobusového nástupišťa (od Jednoty) v sobotu 26. 5. o 6.30.
Považský Chlmec
Pani Melánia Kýšová, ktorá zomrela 9. mája 2007 vo veku 86 rokov, poručila v testamente svoj dom v Považskom Chlmci farnosti Žilina-mesto. Po
ukončení dedičského konania a po vyhotovení znaleckého posudku bude dom
odpredaný a získané financie sa použijú na stavbu kostola na Hájiku. V mene
všetkých veriacich, bývajúcich na sídlisku Hájik, jej v modlitbe posielame do
večnosti svoje poďakovanie.
Ďakujeme Urbárskemu spolku v Považskom Chlmci za dar 10.000 Sk na
opravu zvonov vo zvonici v P. Chlmci.

Ekumenická
modlitba za mesto
29. 5. 2007 o 18.00

Pozývame vás na tradičnú ekumenickú bohoslužbu pod názvom Modlitba
za mesto, ktorá bude v utorok 29. mája
2007 o 18.00 v sirotárskom kostole.
Zúčastnené cirkvi prispejú do programu
spevom, príhovormi a modlitbou. Spieva aj miešaný zbor Máj.

EKUZA
má nových členov

Ekumenické spoločenstvo v Žiline, ktoré združuje predstaviteľov kresťanských
cirkví a ŽNO, má nových členov.
Pravoslávna farnosť
- jej duchovným správcom je Mgr. Juraj Cuper. Pre liturgické obrady zatiaľ
využívajú rímskokatolícku kaplnku Sv.
Kríža v nemocnici.
Kórejský zbor
- združuje Kórejčanov pracujúcich 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.

Gymnázium KP a ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Benefičný koncert v prospech centra Náruč
Gymnázium Kráľovnej pokoja Vás pozýva na benefičný koncert našich študentov
a ich hostí s názvom Úsmev jari v piatok 25. 5. 2007 o 17. 00 v Bábkovom divadle.
Zisk z koncertu bude venovaný centru pre týrané deti Náruč.

Školské stredisko záujmovej činnosti
ponúka na leto 2007
Letný prímestský tábor pre deti
pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda vo veku od 7 do 11 rokov v termíne od 2. do 13.
júla 2007. Denný program bude od 7.30 do 16.30 hod s rôznymi aktivitami (turistika, športové hry, tvorivé dielne, práca s PC, poznávanie hradov a zámkov, rôzne
súťaže).
Letná jazykovú škola Baltazár pre stredoškolákov
v termíne od 20. do 24. augusta 2007 s dôrazom na vyučovanie anglického a nemeckého jazyka. Vyučovať budú kvalifikovaní učitelia v spolupráci so zahraničným lektorom. Pozvaní sú budúci prváci GKP ako aj všetci budúci i terajší stredoškoláci.
Bližšie informácie na www.gymkp.sk

CVČ Žirafa
Pozor zmena!
Výlet do Ledníc
Avizovaný výlet na hrad Lednice, Břeclav, Česko, ktorý mal byť pôvodne dňa
12. 5. 2007 (sobota), presúvame na 26. 5.
2007. Odchod o 6.00 hod. spred Žirafa –
CVČ, Pivovarská 1, Žilina. Cena: 480,Sk; ZŠ, SŠ a VŠ, ktorí sú držiteľmi klubovej karty 240,- Sk; dospelí, ktorí sú
držiteľmi klubovej karty 360,- Sk.
Turistický výlet
do Slovenského raja
V sobotu 26. 5. 2007 pozývame všetkých turistov i neturistov na výlet do
Slovenského raja. Odchod o 5.30 hod.
spred Žirafa - CVČ, Pivovarská 1, Žilina. Cena: 360,- Sk; ZŠ, SŠ a VŠ, ktorí sú držiteľmi klubovej karty 180,- Sk;
dospelí, ktorí sú držiteľmi klubovej karty 270,- Sk.
Predpokladaný návrat okolo 18.30 hod.

V júni pripravujeme:
Deň detí v sade SNP
Žirafa CVČ a CVČ Strom pozývajú dňa
2. 6. 2007 (sobota) všetky deti na Deň
detí plný hier, súťaží a zábavy do Sadu SNP (pri malom Tescu), začiatok o
10.00 hod.. Deň deti bude prebiehať v
rámci Staromestských slávností. Tešíme sa na vás.
Koncert pre deti - Vlčince
Farnosť Vlčince v spolupráci s CVČ Žirafa a OZ Križovatky pozýva v nedeľu
10. júna všetky deti i rodičov na koncert
Márie Podhradskej a Richarda Čanaky-

ho do farského kostola Sedembolestnej
Panny Márie na Vlčincoch. Účinkovať
budú v rámci detskej sv. omše o 9.30 a
po nej budú mať krátky koncert.

Výlety
Demänovská jaskyňa
Výlet do Demänovskej ľadovej jaskyne
a Demänovskej jaskyne slobody dňa 16.
6. 2007 (sobota).
Wawel Krakov
Výlet na hrad Wawel do Krakova, Poľsko dňa 23. 6. 2007 (sobota).
Vysoké Tatry
Turistický výlet do Vysokých Tatier
(oblasť Štrbského plesa) dňa 23.6.2007
(sobota)

Leto 2007
Denné tábory:
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:
Hollywood: 5. - 11. 8. 2007
Kde bolo, tam bolo...: 19. - 25. 8. 2007
Bližšie informácie o pripravovaných akciách, výletoch i táboroch nájdete 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.

FARNOSŤ Žilina - mesto

FARNOSŤ SOLINKY

Farské hody 3. júna 2007

Farnosť Dobrého Pastiera

Pozývame vás na slávenie farských hodov - slávnosti Najsvätejšej Trojice - v nedeľu 3. júna 2007 s týmto programom v pastorač. centre na Farských schodoch:

Májová pobožnosť
Májovú pobožnosť mávame pred večernou sv. omšou.

I. Dopoludnia:
Po sv. omšiach tradičná prvonedeľná kávička s občerstvením (8.30 - 12.30).
II. Popoludní:
Farský program v PC na Farských schodoch:
15.00 Prezentácia publikácie „Žilina a kňazi 20. storočia“
- ktorá je venovaná pamiatke Mons. Jána Michaličku pri príležitosti 10. výročia
jeho smrti.
Kniha obsahuje okrem jeho životopisu aj spomienky niektorých ľudí na neho a v
druhej časti sa nachádzajú životopisné medajlónky všetkých r.-k. kňazov, ktorí v
20. storočí v Žiline pôsobili (128), resp. sa tu narodili (29) - a sú už vo večnosti.
16.00 – 17.30 Terchovská muzika
Vystúpi s programom „Zaspievaj si s nami“
K dispozícii bude občerstvenie.
19.00 - 23.00 Farská veselica
19.00 Vystúpi tanečná formácia detí z CVČ Žirafa (mažoretky, hip-hop)
19.30 Hrá živá hudba - kapela ABC Dance.
Pozývame všetky vekové kategórie. Vstup voľný.

FARNOSŤ VLČINCE
Slávnostná latinská sv. omša na Turíce
Pozývame vás na slávnostnú latinskú sv. omšu doprevádzanú Speváckym zborom sv. Martina a Orchestrom pedagógov umeleckej školy z Bojníc v nedeľu 27.
5. 2007 (Turíce) o 11.00 vo farskom kostole na Vlčincoch.
Koncert pre deti
Farnosť Vlčince v spolupráci s CVČ Žirafa a OZ Križovatky pozýva v nedeľu 10.
júna všetky deti i rodičov na koncert Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho
do farského kostola Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. Účinkovať budú
v rámci detskej sv. omše o 9.30 a po nej budú mať krátky koncert.
Odchod autobusov na Staré Hory
pre účastníkov, ktorí sa prihlásili na Vlčincoch, je v sobotu 26. mája o 6.30 z parkoviska pri kostole (Poštová ul.)
Sv. omša o 11.00 nebude 10. júna
V nedeľu 10. júna vás pozývame na spoločnú svätú omšu na Mariánske námestie
s eucharistickou procesiou. Z tohto dôvodu nebude 10. júna 2007 na Vlčincoch
sv. omša o 11.00.

MDD v Kolpingovej škôlke
V utorok 29. 5. 2007 od 9.00 čakáme
v Kolpingovej škôlke (za sirotárskym
kostolom) všetky deti, ktoré sa rady
hrajú a súťažia. Čakajú na Vás odmeny a spoločná hostina.
S deťmi pozývame aj mamičky, babičky... Prosíme, všetci si prineste prezúvky. Vopred ďakujeme za dobrovoľné vstupné.

Na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím
V Žiline vzniká nové spoločenstvo s
názvom Viera a svetlo ako súčasť celosvetového hnutia, ktoré sa už mnoho rokov venuje ľuďom s mentálnym
postihnutím, ich rodinám a priateľom.
Pozývame všetkých, ktorým je blízka
táto služba, na stretnutie v nedeľu 10.
júna o 15.00 v centre na Solinkách.

Prvé sv. prijímanie
20. mája máme slávnosť prvého sv.
prijímanie detí zo ZŠ Gaštanová a ZŠ
Hliny VI.
27. mája je prvé sv. prijímanie detí zo
ZŠ Limbová.
Celožilinská púť na Staré
Hory
Záujemcovia o celožilinskú púť na
Staré Hory, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája, sa môžu zahlásiť do stredy
24. 5. v sakristii kostola po sv. omši.

CVČ Strom
Majáles
26. máj 2007 – CVČ Strom pozýva
všetkých mladých od 14 rokov, ktorí
sa radi zabávajú a tancujú, na majáles. Vstupenky je potrebné si zakúpiť
v kancelárii CVČ Strom.
MDD v Sade SNP
2. jún 2007 – CVČ Žirafa a CVČ Strom
organizujú pri príležitostí MDD zábavný deň plný hier, súťaží, hudby a
tanca. Toto všetko sa bude diať v Sade SNP (pri malom Tescu) od 10.00 do
14.00.
Chata pre birmovancov
Aj tieto prázdniny pripravujeme „chatovačku“ pre birmovancov, ktorá bude
8. – 14. júla 2007 v Rajeckých Tepliciach. Animátori pre vás pripravili
zaujímavý program. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii CVČ
Strom. Pozor, členovia CVČ Strom
majú výraznú zľavu!!!

Letné tábory
Termíny táborov počas letných prázdnin:
Prímestské tábory:
16. – 20. júl 2007
30. – 3. august 2007
20. – 24. august 2007
Pobytové tábory eRko:
6. – 12. august 2007 (mladí od 12 do
15 rokov)
12. – 18. august 2007 (deti od 7 do 12
rokov)

Saleziánske tábory 2007
Vážení rodičia, milé deti!
Leto je tu čo nevidieť a s ním prichádzajú aj prázdniny s otázkou, ako ich prežiť?
Domka, združenie saleziánskej mládeže, v spolupráci so Saleziánmi don Bosca
ponúkajú aj tento rok svoje tradičné tábory plné dobrodružstva a zábavy v prostredí malebnej slovenskej prírody.
Môžete si vybrať z nasledujúcej ponuky:
Prímestský tábor 2. - 6. júl 2007
Prímestský tábor je určený pre deti vo veku od 7 do 11 rokov.
Prebieha vo forme celodenných aktivít. Program počas tábora začína každý deň
o 9:00 hod. a končí o 17:00 hod. v saleziánskom oratóriu (vchod je zo Saleziánskej ulice pri SECO Fiat).
Program jednotlivých dní na seba nadväzuje, preto je lepšie, ak dieťa absolvuje
celý tábor. Nie je to však podmienka a je možné prihlásiť sa len na časť tábora.
Finančný príspevok za jeden deň s obedom je 80.- Sk, bez obeda 50,- Sk.
Dievčenský tábor 9. - 14. júl 2007
Je určený pre dievčatá vo veku od 11 do 14 rokov.
Prebiehať bude v rekreačnom zariadení Bystrička na Orave, ubytovanie je vo
veľkej chate, spacáky nie sú potrebné.
Účastnícky poplatok je 1500,- Sk, pre členov DOMKY 1350,- (je potrebné preukázať sa platným členským preukazom so známkou na rok 2007).
Pre rodiny, ktoré prihlásia na tábory 3 a viac svojich detí, je poplatok 1400,- Sk
za 1 dieťa.
Chlapčenský tábor 9. - 14. júl 2007
Je určený pre chlapcov vo veku od 11 do 14 rokov.
Program bude prebiehať v prírode, v rekreačnom zariadení v Bystričke na Orave,
spacáky nie sú potrebné.
Účastnícky poplatok je 1500,- Sk, pre členov Domky 1350,- (je potrebné preukázať sa platným členským preukazom so známkou na rok 2007).
Pre rodiny, ktoré prihlásia na tábory 3 a viac svojich detí, je poplatok 1400,- Sk
za 1 dieťa.
Detský tábor 14. - 19. júl 2007
Je určený pre deti vo veku od 8 do 11 rokov.
Prebiehať bude v rekreačnom zariadení Bystrička na Orave, ubytovanie je vo
veľkej chate, spacáky nie sú potrebné.
Účastnícky poplatok je 1500,- Sk, pre členov DOMKY 1350,- (je potrebné preukázať sa platným členským preukazom so známkou na rok 2007).
Pre rodiny, ktoré prihlásia na tábory 3 a viac svojich detí, je poplatok 1400,- Sk
za 1 dieťa.
Mládežnícky tábor 19. - 24. júl 2007
Je určený pre mladých vo veku od 15 do 19 rokov.
Prebiehať bude v rekreačnom zariadení Bystrička na Orave, spacáky nie sú potrebné.
Účastnícky poplatok je 1500,- Sk, pre členov DOMKY 1350,- (je potrebné preukázať sa platným členským preukazom so známkou na rok 2007).
Pre rodiny, ktoré prihlásia na tábory 3 a viac svojich detí, je poplatok 1400,- Sk
za 1 dieťa.

FARNOSŤ HÁJIK
Púť žilinských farností
Aj naša farnosť sa pripája k púti žilinských farností organizovanej v sobotu
26. mája do Baziliky Panny Márie na
Starých Horách. Podrobnejšie informácie o čase a mieste odchodu autobusu z Hájika sa dozviete v najbližších oznamoch. Zapísať sa môžete v
sakristii.
Turíce - poklona
27. mája, na Turíce, bude v Kaplnke
Božieho milosrdenstva celodenná farská poklona pred Sviatosťou oltárnou.
Prvé výročie farnosti
3. 6. si pripomenieme prvé výročie
zriadenia Farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik.
Mimoriadny dar
- na výstavbu kostola Hájik
Pani Melánia Kýšová, ktorá zomrela
9. mája 2007 vo veku 86 rokov, poručila v testamente svoj dom v Považskom Chlmci farnosti Žilina-mesto.
Po ukončení dedičského konania a po
vyhotovení znaleckého posudku bude
dom odpredaný a získané financie sa
použijú na stavbu kostola na Hájiku.
(Predbežný hrubý odhad ceny domu s
pozemkom je okolo 3 miliónov Sk). V
mene všetkých veriacich, bývajúcich
na sídlisku Hájik, jej v modlitbe posielame do večnosti svoje poďakovanie.
Začíname s výstavbou kostola
V blízkych dňoch sa začne s výstavbou kostola na Hájiku. Pozemok bude oplotený a urobia sa prípojky vody,
elektriny a plynu. Následne sa bude
pokračovať zemnými prácami pre položenie základov kostola a fary.
Kostol bude stavať firma VISTO, ktorej konateľom je pán Jozef Čerňava.
Táto firma stavala aj kostol s pastoračným centrom na Solinkách.
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

www.farnost-zilina.sk
www.farnost-vlcince.sk
www.farnost-solinky.sk
www.farnost-saleziani.sk
www.farnost-hajik.sk

Prihlášky na tieto tábory sú k dispozícii na vrátnici Saleziánskeho domu (Rajecká 17), v oratóriu a na www.domkazilina.mladez.sk

Zaopatrovanie v nemocnici: 562 62 62

Bližšie info: don Ján Martiška, SDB, 0903 177 725.
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