Informačný list

ŽILINSKÝCH FARNOSTÍ ŽILINA-MESTO, VLČINCE, SOLINKY, SALEZIÁNI, HÁJIK
6/2007

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať všetkým veriacim, ale aj mnohým neveriacim, ktorým vďačím za krásnych sedem rokov,
ktoré som mohol prežiť v Žiline ako
kňaz.
Predovšetkým ďakujem spoločenstvu,
ktoré sa schádzalo v kostole sv. Barbory, kde som vďaka Božej milosti mohol pôsobiť. Je to kostol, kde sa formovalo aj moje kňazské povolanie a s
ktorým ma spája omnoho viac, ako len
päť a pol roka spravovania.
Nechcem zabudnúť ani na necelé dva
roky, ktoré som prežil v spoločenstve
veriacich na Vlčincoch. Keďže doteraz som bol veľmi blízko, mal som pocit, že som takmer vôbec od nich neodišiel.
Nakoniec, ale nie v poslednom rade,
chcem poďakovať Žilinskej univerzite a jej terajšiemu, ale aj bývalému vedeniu za veľmi pekné vzťahy s naším
Univerzitným pastoračným centrom.
Tieto milé a nadštandardné vzťahy
nám závidia na celom Slovensku. Verím, že aj naďalej to tak ostane a takýmto spôsobom sa bude môcť s Božím požehnaním vzmáhať toto dielo.
Všetkým s úprimného srdca ďakujem
a prosím o pamätanie na mňa vo vašich modlitbách.
Martin Štofko

Adresy r-k farských úradov
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

1. júla 2007

Personálne zmeny kňazov v Žiline k 1. 7. 2007
Odchádzajúci kňazi
Z rozhodnutia diecézneho biskupa dochádza k 1. júlu 2007 k týmto personálnym
zmenám kňazov v žilinských farnostiach:
Mgr. Ing. Martin Štofko, doterajší duchovný právca Univerzitného pastoračného centra (tzv. Paľova búda) a rektor františkánskeho kostola sv. Barbory odchádza
pracovať na biskupský úrad v Nitre.
Mgr. Martin Kramara, kaplán farnosti Žilina-mesto odchádza na štúdiá do Ríma.
Mgr. Ján Chrenšč, kaplán farnosti Žilina-Vlčince sa stáva správcom farnosti Ostratice.
Mgr. Pavol Talapka, kaplán farnosti Žilina-Vlčince odchádza na štúdiá do Benátok.
Mgr. Ing. Miloš Gabala, kaplán farnosti
Žilina-Solinky sa stáva kaplánom farnosti
Čadca-Kýčerka.
Všetkým ďakujeme za doterajšie pôsobenie v Žiline a na nových miestach im prajeme hojné Božie požehnanie.

Vo farnosti Žilina-mesto zostáva naďalej
kaplán Mgr. Radovan Petrek, ktorý bude
tretí rok školským kaplánom na Gymnáziu Kráľovnej pokoja, a tretí rok zostáva
v Žiline aj kaplán Mgr. Vladimír Štefánik,
ktorý bude o. i. kaplánom pre Cirkevnú ZŠ
Romualda Zaymusa, kde vystrieda Martina Kramaru.
Vo farnosti Žilina-mesto bude počas letných mesiacov vykonávať diakonskú pastoračnú prax diakon Miroslav Cimerák
(24 r.), rodák z Púchova.
Do farnosti Žilina-Vlčince prichádza nový kaplán Mgr. Stanislav Stolárik. Má 30
rokov a doteraz pôsobil na troch miestach.
Vo farnosti zostáva pán kaplán Mgr. Štefan Kľúčik, ktorý bude na Vlčincoch druhý rok.
Do farnosti Žilina-Solinky prichádza kaplán Mgr. Emanuel Čurík. Má 45 rokov a
od roku 2003 sa venoval pastorácii Rómov
na sídlisku Luník IX v Košiciach. Predtým
bol kaplánom na Turzovke. Vo farnosti zostáva druhý rok pán kaplán Mgr. Peter MaNoví kňazi pre Žilinu
riak.
Novým správcom Univerzitného pasto- Všetkých nových kňazov vítame v Žiline
račného centra (a univerzitným kaplánom) a vyprosujeme im Božie milosti, potrebné
bude Mgr. Richard Folučka. Na rozdiel pre plnenie zvereného poslania.
od svojich predchodcov nebude zároveň aj
správcom františkánskeho kostola sv. BarPrávny stav kostolov v meste
bory, aby sa mohol naplno venovať študentom. Bude však vypomáhať vo farnosti Františkánsky kostol sv. Barbory bude
Vlčince, pretože tam chodieva na sv. om- po odchode Martina Štofka patriť pod faše mnoho študentov z neďalekých interná- ru Žilina-mesto, ktorá kvôli tomu dostáva
tov. Má 31 rokov a pochádza z Považskej o jedného kaplána naviac. Súčasný cirkevBystrice. Doteraz bol kaplánom na troch no-právny stav s kostolmi v starom meste
je nasledovný:
miestach.
Do farnosti Žilina-mesto prichádzajú dvaja V roku 1995 pán dekan Jozef Noga uzavrel
zmluvu s provinciálom františkánov, podľa
noví kapláni:
Mgr. Ing. Zdenko Mezovský pochádza ktorej kostol sv. Barbory v Žiline je na 25
zo Svitu a má 33 rokov. Doteraz bol kaplá- rokov - do konca roku 2020 - v správe farnom v dvoch farnostiach. Bude okrem iné- nosti Žilina-mesto.
ho kaplánom pre Základnú školu sv. Cyrila V tom istom roku 1995 pán kardinál Ján
Chryzostom Korec dal diecézny kostol
a Metoda na Závaží.
Ďalším novým kaplánom v meste bude Obrátenia sv. Pavla (Sirotár) rovnako na 25
Mgr. Patrik Sojčák. Je rodák z Makova rokov do duchovnej správy Reholi menších
a má 30 rokov. Doteraz bol kaplánom na bratov kapucínov.
štyroch miestach. Bude o. i. učiť nábožen- V súčasnosti je teda podľa platných zmluv
stvo na troch štátnych školách, ktoré sú vo rehoľný kostol v správe diecézy a diecézny
kostol je v správe rehole.
farnosti.

FARNOSŤ SOLINKY

CZŠ Romualda Zaymusa

Farnosť Dobrého Pastiera

Poďakovanie

Sv. omše počas prázdnin
budú bývať takto:
Pondelok až piatok 6.30 a 18.00;
v sobotu 7.00
V nedeľu 6.30, 9.00, 10.30 a 19.30,
teda sv. omša o 7.30 počas prázdnin nebude
Adorácia počas prázdnin
– vo štvrtok po sv. omši a v nedeľu o 18.00.
1. júla 2007 – 10. výročie zriadenia farnosti
Pozývame všetkých na slávnostnú sv. omšu o 10.30, ktorú celebruje otec biskup František Rábek, i na kultúrny program
od 14.00 v priestoroch farského dvora.
Rozlúčka s kaplánom
29. júna sme sa rozlúčili s našim pánom kaplánom Milošom
Gabalom, ktorý bol v našej farnosti dva roky. Vyprosujeme mu
veľa Božích milostí a požehnania na novom mieste pôsobenia
– vo farnosti Čadca-Kýčerka.
Čas dovoleniek
Je pred nami obdobie prázdnin, dovoleniek – čas na zotavenie
a načerpanie nových síl. Všetkým prajeme a vyprosujeme, aby
tieto dni boli prežité v láske, pokoji a Božej prítomnosti.

CVČ Strom
Prázdninové akcie
9. – 14. 7. birmovanecký tábor
16. – 20. 7; 30. 7. – 3. 8; 20. – 24. 8. prímestské tábory
3. – 18. 8. pešia púť do Santiaga de Compostella
CVČ bude zatvorené
V dňoch od 30. 7. do 12. 8. bude CVČ zatvorené
eRko tábory
6. – 12. 8. pre staršie deti
12. – 19. 8. pre mladšie deti
Prosíme o modlitby, aby všetky akcie, ktoré budeme poriadať
pomohli účastníkom rásť v láske k Bohu i k blížnym.

SOU sv. Jozefa Robotníka
V dňoch 28.-29. mája 2007 sa konali v SOU sv. J. Robotníka
ústne maturitné skúšky. Zúčastnilo sa ich 15 študentov denného
nadstavbového štúdia odboru dopravná prevádzka.
Všetkým študentom sa tento deň podarilo úspešne zložiť „skúšku dospelosti“.
20. jún 2007 bol u nás dňom ústnych záverečných skúšok, ktoré
preverili našich učňov trojročných učebných odborov mechanik
opravár CMV, autoelektrikár, stolár, maliar a lakovník spolu
83. Úprimne blahoželáme všetkým našim absolventom.
Vedenie školy.

Vedenie CZŠ R. Zaymusa ďakuje všetkým priaznivcom školy,
sponzorom a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporovali aktivity školy v školskom roku 2006/2007.
Poďakovanie patrí nášmu milému školskému kaplanovi Martinovi Kramarovi. Vďaka za dvojročnú pastoračnú činnosť na
našej škole, za Vašu všestrannú aj materiálnu pomoc a neopakovateľnú atmosféru školských sv. omší a duchovných obnov
pre žiakov a učiteľov školy. Ďakujeme za to, že ste boli kompasom na ceste ku Kristovi pre nás a naše deti. Prajeme Vám
hodne zdravia, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny
Márie.
Vaši učitelia a žiaci CZŠ R. Zaymusa.

Rada mládeže Žilinského kraja
ponúka pre všetkých organizátorov táborov, výletov, letných
škôl možnosť zapojiť sa do spoločnej aktivity pre podporu
Dobrého anjela.
Ak deti na letných podujatiach vytvoria drobné výrobky, môžu
ich cez organizátora darovať do burzy detských výrobkov, ktorej výťažok bude určený na podporu ľudí, ktorých postihla rakovina. Tak sa deti môžu stať Mladými anjelmi pre Dobrého
anjela.
Viac informácii je na www.rmzk.mladez.sk.
Kontakt: Darina Čierniková, 041/763 19 25; 0908 965 002; sekretariat@rmzk.mladez.sk

Dom Matice slovenskej v Žiline
vás pozýva na
Priateľské stretnutie matičiarov zo Srbska - Báčskeho Petrovca s matičiarmi vo Varíne z príležitosti sviatku sv. Cyrila a
Metoda a Dňa zahraničných Slovákov (kultúrny program) - dňa
4. 7. 2007 o 19.00.
Pozývame vás na tradičné Cyrilometodské dni v Terchovej XVIII. ročník, ktoré budú v dňoch 5. až 8. júla 2007.
Pozývame vás aj na
Slovenské národné slávnosti na „Dolnej zemi“
Dom Matice slovenskej v Žiline pozýva na zájazd zúčastniť sa
a zažiť prekrásne chvíle so Slovákmi na Dolnej zemi v Báčskom Petrovci (Srbsko – Vojvodina) plné bohatého programu.
Termín: 3. – 5. augusta, odchod v skorých ranných hodinách,
príchod v neskorých večerných hodinách.
Cena: 1. 800,- Sk
V cene je zahrnuté ubytovanie s raňajkami, cestovné autobusom.
Pre členov Matice slovenskej poskytujeme zľavu 500,- Sk.
Je nutné sa čím skôr prohlásiť, v Dome Matice slovenskej Žilina, Hollého č. 11.
Bližšie informácie na tel. č. 562 12 19
Mgr. Andrea Danková, riaditeľka DMS v Žiline

FARNOSŤ HÁJIK

FARNOSŤ VLČINCE

Internetová stránka
Avizovaná zmena internetovej adresy farskej stránky bola úspešne realizovaná a v súčasnosti je dostupná na adrese
http://www.farnost-hajik.sk. Upozorňujeme na možnosť pridať
vlastné úmysly, za ktoré sa budeme spoločne modliť. Pridávajú
sa cez hlavné menu Úmysly. Je to jedna z ciest, ktorou môžeme vyjadriť spolupatričnosť s tými, ktorí sú v životnej tiesni. V nastávajúcom období pribudne pravdepodobne na farskú
stránku aj diskusné fórum.

Výročie zriadenia farnosti
V nedeľu 1. 7. 2007 si pripomíname 9. výročie zriadenia tunajšej farnosti Žilina – Vlčince. Popoludní od 14.00 Vás pozývame na výročnú poklonu, ktorou sa chceme poďakovať za Božie
dobrodenia.

Poďakovanie saleziánom
Touto cestou tlmočíme saleziánom poďakovanie veriacich za
pomoc v uplynulom školskom roku. Menovite ďakujeme Don
Petrovi Mlynarčíkovi, za pomoc v pastoračnej činnosti, najmä prácu s miništrantmi. Pripájame blahoželanie k meninám a
prajeme veľa zdravia a stále mladé srdce. Veríme, že spolupráca bude pokračovať aj po prázdninách.
Prázdninové zmeny času bohoslužieb
Počas prázdnin, od 1. júla do 2. septembra, budú bývať v nedeľu iba dve sväté omše: o 8.00 a 10.00. Cez pracovné dni čas
bohoslužieb zostáva nezmenený o 18.00, v sobotu o 19.00.
Tábor pre deti
Najmä deti z Hájika sa môžu tešiť z denného tábora „ S batohom cez hory“, ktorý organizuje CVČ Žirafa v dňoch 20. – 24.
augusta. Zraz detí bude bývať pred kaplnkou na Hájiku. Bližšie
informácie získate na www.zirafa.sk alebo na prihláške.
Centrá pre deti a mládež
Popri existujúcom centre pre matky s deťmi Kumakokra by sa
mala, v budove bývalého zdravotného strediska, po prázdninách otvoriť na Hájiku aj pobočka CVČ Žirafa.

CVČ Žirafa
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 na www.zirafa.sk, na 041/700 19 00,
0903 592 792 i v kancelárii na Pivovarskej ulici č. 1.

eRko pozýva na tábor
Pozývame deti od 7 do 14 rokov na detský pobytový tábor do
Terchovej s názvom „Dedičstvo otcov“, ktorý sa bude konať od
9. do 13. júla. Je pripravený zaujímavý program, spojený s hrami, turistikou a novými priateľmi.
Cena: 1500 Sk (v cene je doprava, strava, ubytovanie, výlety,
ako aj ceny pre deti).
Bližšie informácie: Veronika Skaličanová - 0908 537 752 a
0902 204 525.

Zmena kaplánov
1. 7. 2007 končia v našej farnosti svoju kaplánsku službu dp.
Ján Chrenšč (bude správcom farnosti Ostratice) a dp. Pavol Talapka (ide študovať do Talianska). Ich nástupcom bude dp. Stanislav Stolárik.
Odchádzajúcim kaplánom úprimne ďakujeme za ich plodnú a
obetavú kňazskú službu u nás a vyprosujeme im Božie požehnanie a veľa síl pre ich nastávajúcu službu na novom pôsobisku
a pri štúdiu.
Adorácie v lete
Cez letné prázdniny budú štvrtkové eucharistické adorácie začínať o 15.00.
Kancelária
Kancelária FÚ bude v mesiacoch júl a august zatvorená. Vaše
záležitosti radi vybavíme po svätých omšiach v sakristii.
Letné výlety
Farský úrad v spolupráci s OZ Križovatky pripravil na letné
prázdniny spoločné výlety pre deti, mládež a dospelých, na
ktoré Vás srdečne pozývame:
Streda 11. 7. 2007
VYSOKÉ TATRY
(Štrbské Pleso, Popradské pleso, Symbolický cintorín)
Doprava: vlakom
Cena: 200,- Sk deti a mládež; 400,- Sk dospelí
Streda 18. 7. 2007
ZVOLEN
(Zvolenský zámok)
KREMNICKÉ BANE
(stred Európy, kostol sv. Jána, kláštor kapucínov)
Doprava: vlakom
Cena: 150,- Sk deti a mládež; 300,- Sk dospelí
Streda 8. 8. 2007
BANSKÁ ŠTIAVNICA
(historické centrum)
SVÄTÝ ANTON - ANTOL
(kaštieľ, múzeum)
Doprava: autobusom
Cena: 250,- Sk deti a mládež; 350,- Sk dospelí
Streda 22. 8. 2007
ČIERNY BALOG
(historická železnica, skanzen)
Doprava: vlakom
Cena: 200,- Sk deti a mládež; 400,- Sk dospelí
Prihlásiť sa môžete formou návratky, ktorú nájdete na stolíku pri dverách kostola. Bližšie informácie Vám poskytneme vo
farských oznamoch, na našej internetovej stránke:
www.farnost-vlcince.sk,
alebo cez telefón: 0910 199 610 a 0903 791 932.

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
Sv. omše na sviatok sv. Cyrila a Metoda
Sviatok sv. Cyrila a Metoda vo štvrtok 5. júla nie je cirkevne
prikázaným sviatkom, hoci je to štátny sviatok. Viacerí kňazi
idú v tento deň na celonárodnú púť do Nitry.
V tento deň budú v našej farnosti sv. omše takto:
Farský kostol: 7.00, 8.30 a 18.00.
Sirotársky kostol: 8.00, 10.00 a 18.00.
Františkánsky kostol: 6.00 a 8.00.
Závodie: 8.30
Považský Chlmec: 8.30
V lete nebýva sv. omša o 12.00
V letných mesiacoch júl a august ako obvykle nebude vo farskom kostole sv. omša o 12.00. Bude iba 15. augusta na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie.
Kávička po omši až v septembri
Počas letných mesiacov nebude ani tradičná prvonedeľná káva
po sv. omšiach, aby sme dali oddych ženám, ktoré to zabezpečujú. Zároveň im týmto ďakujeme za obetavú službu, keď vzácny čas nedeľného dopoludnia venujú farnosti.
Prvopiatková spoveď
Keďže vo štvrtok 5. júla je sviatok, vo farskom kostole sa popoludní od 15.00 nespovedá, spovedá sa len v piatok 6. júla. Okrem
toho sa spovedá pred všetkými sv. omšami ako obvykle.
Nový Jeruzalem
Otvorené stretnutia Spoločenstva Nový Jeruzalem sa v mesiacoch júl a august nebudú konať. Najblizsie stretnutie je 5. septembra. Aktuality na www.nj.sk.
Dotlač knihy venovanej Mons. J. Michaličkovi
V sakristii kostolov v starom meste je možné zakúpiť si po 50,Sk publikáciu „Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí“, venovanú pamiatke Mons. Jána Michaličku k 10. výročiu jeho smrti.
Knižka obsahuje krátke životopisy už zosnulých kňazov, ktorí
v minulom storočí v Žiline pôsobili, alebo sa tu narodili.
Keďže prvé vydanie knihy sa veľmi rýchlo minulo a knihu žiadalo ešte mnoho ľudí, v týchto dňoch sa dokončila jej dotlač a
znova je k dispozícii.

Školské sestry sv. Františka
Misionár z Kazachstanu
V dňoch 14. - 15. júla 2007 navštívi farnosť Žilina - mesto kňaz
Evgenij Zinkovskij, ktorý pôsobí v meste Balchaš (diecéza Karaganda v Kazachstane).
Otec Evgenij sa podelí s nami o skúsenosť viery na tomto misijnom území, kde mu pomáhajú aj Školské sestry de Notre Dame
zo Slovenska.
Môžete sa s ním stretnúť počas sv. omší v sobotu 14. 7. vo farskom kostole o 18.00 a v nedeľu 15. 7. vo františkánskom kostole o 8.00 a u kapucínov o 10.00. Prosíme o duchovnú a ak môžete aj materiálnu pomoc pre misie v Kazachstane.
Sv. omše v Katolíckom dome
Školské sestry sv. Františka oznamujú, že počas letných prázdnin bude v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie sv.
omša iba v nedeľu o 8.30 (sv. omše v pracovných dňoch a v sobotu nebudú).

Pozývame vás na

Cyrilometodskú národnú púť do Nitry
4. a 5. júla 2007
s týmto programom:
V stredu 4. júla bude v Nitre Diecézne stretnutie mládeže.
Mladí, ktorí majú záujem sa na ňom zúčastniť, sa môžu prihlásiť v sakristii farského kostola.
Vo štvrtok 5. júla o 10.00 bude pod nitrianskym hradom slávnostná sv. omša za účasti slovenských biskupov.
Pre tých, ktorí sa chcú na púti v Nitre zúčastniť, organizujeme
dopravu autobusom. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii
farského kostola do pondelka 2. júla.

Postup pri nahlásení krstu dieťaťa
(platí pre farnosť Žilina-mesto, informujte sa vo svojej farnosti)

Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti, teda v tej farnosti, v
ktorej rodičia bývajú. Postup je nasledovný:
1. Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa (nie
iný príbuzný) aspoň dva týždne pred plánovaným termínom
krstu. Rodič donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.
2. Krstí sa spravidla každý druhý týždeň, vo farskom kostole,
v sobotu o 9.00.
3. Krstná náuka býva v piatok pred krstom vo farskom kostole
po večernej sv. omši približne o 18.45. Zúčastnia sa na nej rodičia dieťaťa aj krstní rodičia.
4. Ak rodičia dieťaťa neboli sobášení v kostole, odporúča sa,
aby prišli obidvaja na faru porozprávať sa s kňazom o možnosti
usporiadať svoje manželstvo aj cirkevne, ak by tomu nič nebránilo. Termín rozhovoru s kňazom je vhodné dohodnúť si dopredu (tel. 562 13 12).

Informácia pre žiadateľov
o cirkevný sobáš
O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti,
do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov-žiadateľov, a to najmenej tri mesiace vopred.
Ak chcú mať vo farnosti Žilina-mesto sobáš snúbenci, z ktorých
ani jeden nebýva na území tejto farnosti, sobáš je možný vtedy (pri splnení ostatných cirkevno-právnych podmienok), ak sú
obaja pokrstení rímskokatolíci, slobodní, ktorí už boli obaja na
birmovke. Ako dôvod nestačí, že sálu majú vybavenú v meste.
Ak bol niektorý zo snúbencov-žiadateľov pokrstený v inej farnosti, vyžiada si krstný list na tej fare, kde bol pokrstený. V
ňom má byť uvedený dátum prvého sv. prijímania, príp. aj birmovky. Ak to v krstnom liste nie je uvedené, treba iným spôsobom doložiť dátum prvého sv. prijímania (pamätný obrázok
a pod.).
Ak niektorý zo snúbencov-žiadateľov je len pokrstený (nebol
na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je
nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.
Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na prípravných náukach.
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