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Pozývame vás na slávnostné

VENI SANCTE
na začiatku akademického roka

Žilinskej univerzity
v stredu 10. októbra 2007 o 19.00
vo farskom kostole na Vlčincoch.

Sv. omšu celebruje Mons. Viliam Judák, diecézny biskup.
Pri sv. omši bude uvedený do pastoračnej služby nový uni-
verzitný kaplán a správca UPeCe Mgr. Richard Folučka.
Zúčastnia sa na nej aj
Prof. Ing. Ján Mikolaj CSc., minister školstva a
Prof. Ing. Ján Bujňák CSc., rektor Žilinskej univerzity
Po sv. omši bude pohostenie pre študentov i pedagógov.

Celodiecézna rekolekcia
na Vlčincoch 11. októbra
Vo štvrtok 11. októbra (predbežne o 10.00) bude vo far-
skom kostole na Vlčincoch celodiecézna rekolekcia kňazov 
nitrianskej diecézy. Svätej omši bude predsedať diecézny 
biskup Mons. Viliam Judák. Srdečne vás všetkých na sv. 
omšu pozývame.
Hlavným bodom pracovnej časti rekolekcie (po sv. omši) 
bude informácia pre kňazov o úlohách, ktoré dostala naša 
diecéza od Svätej Stolice pri júnovej návšteve biskupov Ad 
limina v Ríme.

FARNOSŤ HÁJIK
Začíname nový školský rok
Sv. omša o 11.00 v nedeľu 2. 9. bude venovaná deťom a mládeži. 
Spoločne budeme prosiť o dary Ducha Svätého a úspešné zvládnu-
tie školských povinností i vzťahov v nastávajúcom školskom roku. 
Počnúc touto nedeľou budú sv. omše opäť o 8.00, 9.30 a 11.00. 
Podobne sa vracia do predprázdninových koľají aj program po-
božností: pondelok 18.40 - liturgia hodín, utorok 18.40 - modlitba 
ruženca, štvrtok 18.40 - adorácia.

Slávnostné otvorenie „Hájovne“
V nedeľu 2. septembra bude na Hájiku slávnostne otvorená klu-
bovňa Centra voľného času Žirafa, ktorú sme nazvali HÁJOVŇA 
(vchod vedľa Fitnes centra). Dnes od 9.00 do 21.00 sa môžete zo-
známiť s novými priestormi, posedieť si v nich, získať informá-
cie, stať členom klubovne alebo sa zúčastniť programu, ktorý je 
rozvrhnutý nasledovne:
12.00 Slávnostná posviacka priestorov
15.00 Premietanie rozprávky Narnia
17.00 Prihlasovanie nových členov
21.00 Záverečná
K ponuke mladej klubovne patrí kalčeto, stolný tenis, počítače aj 
odborná pomoc pri práci s nimi, Internet, psychológ, krúžky pod-
ľa záujmu. Počas týždňa bude klubovňa otvorená v pondelok až 
piatok od 13.00 do 20.00.

Stretnutie rodín v Zázrivej
V nedeľu 2. septembra sa stretnú rodiny a farníci z Hájika na cha-
lupe v Zázrivej. Ak to počasie dovolí, svätá omša bude v prírode. 
Ďalej sa plánuje guláš, posedenie pri ohni a futbal. O akcii infor-
muje aj farská www-stránka.

Budúci birmovanci
9. septembra je termín dokedy sa môžete prihlásiť na birmovku. 
Birmovanci dostanú lístky ku sv. spovedi, ktoré začnú používať 
už v septembri. 
Príprava dospelých bude prebiehať oddelene od prípravy mláde-
že v niektorej zo žilinských farností. Predpokladáme, že možnosť 
prijať sviatosť birmovania bude na budúci rok v máji.

Knižnica
Upozorňujeme na ponuku zapožičať si v našej farskej knižnici kni-
hy, CD, DVD s duchovnou tematikou. Zoznam titulov nájdete na 
farskej internetovej stránke http://www.farnost-hajik.sk v ponuke 
„O nás“. 

Prednášky pre manželov
Stretnutia manželov budú pokračovať aj v nastávajúcom období. 
Radi by sme uvítali manželské páry i odborníkov z oblasti pe-
dagogiky, psychológie, cirkevných dejín, medicíny, plánovaného 
rodičovstva, drogových závislostí... Organizátori ocenia prípadné 
ďalšie návrhy a  kontakt na prednášajúcich. 

Biskup Viliam Judák navštívi
azylový dom
V stredu 5. septembra uplynie 10 rokov od smrti bl. Mat-
ky Terezy z Kalkaty. Na pozvanie sestier Misionárok lásky 
bude v tento deň diecézny biskup Mons. Viliam Judák ce-
lebrovať sv. omšu v kaplnke azylového domu Štart v Žili-
ne na Hviezdoslavovej ulici. Bude to vyjadrenie vďačnosti 
sestrám Matky Terezy, ktoré v Žiline už viac rokov obetavo 
pomáhajú ľuďom, ktorí upadli do závislosti od alkoholu a 
drog a venujú sa aj tunajšej rómskej komunite.

10. výročie smrti J. Michaličku
Biskup Rábek dnes celebruje v Hradišti
Dnes je 10 rokov od smrti vzácneho kňaza Mons. Jána Mi-
chaličku, ktorý pôsobil v Žiline v rokoch 1952 - 1997.
V jeho rodisku v Hradišti pod Vrátnom (blízko Brezovej 
pod Bradlom) je dnes spomienková sv. omša, ktorú celeb-
ruje vojenský ordinár biskup František Rábek.
Na sv. omši sa na pozvanie tamojšieho správcu farnosti i 
starostu zúčastňujú v mene žilinských veriacich aj dekan 
Ladislav Stromček a autor spomienkovej knihy o Mons. 
Michaličkovi Ľubomír Prikryl s manželkou.



Zápis na krúžky
bude prebiehať od 3. do 20. septembra 
2007 bude v CVČ STROM.

Tento školský rok ponúkame krúžky z 
rôznych oblastí pre deti, mladých i do-
spelých. Sú to napríklad tieto krúžky:
- športového zamerania (volejbal, fut-
bal, futsal, turistický krúžok, aerobik, 
plávanie, stolný futbal);
- tanečné krúžky (spoločenské tance, 
DFS Pastierik);
- umelecké krúžky (paličkovanie, tvo-
rivá dielňa, výtvarníctvo, keramika pre 
deti, keramika pre dospelých);
- krúžky technické a počítačové (infor-
matika pre deti, informatika pre dospe-
lých, programovanie, strojopis);
- vzdelávacie krúžky (doučovanie SJ, 
doučovanie MAT, angličtina hrou, ang-
ličtina pre študentov, angličtina a nem-
čina pre dospelých, varenie);
- krúžky hudobného zamerania (gitara, 
klavír/organ, akordeón, mládežnícky 
zbor, detský zbor).

Škôlka pre deti s mamičkami
Každý pondelok a každú stredu od 10. 
septembra 2007 bude bývať „škôlka 
pre deti s mamičkami“. Chceme, aby 
mamičkám slúžila ako pomoc, keď sa 
budú chcieť stretnúť s inými mamička-
mi, prípadne budú potrebovať postrážiť 

dieťa a ísť si nakúpiť alebo niečo vy-
baviť. Je potrebné doniesť prezuvky pre 
dieťa, resp. pre mamičku. Poplatok za 
navštevovanie škôlky je 100 Sk na rok 
za rodinu.

Detský poznávací klub
- je to klub pre deti, ktoré radi chodia na 
výlety, do prírody, poznávať historické 
pamiatky z okolia Žiliny a navštevovať, 
náučné podujatia poriadané pre žiakov 
ZŠ. Klub vyvíja svoju činnosť už druhý 
rok a počas prvého roku sa tešil veľké-
mu záujmu detí a rodičov.
Približne jeden až dvakrát do mesiaca 
organizuje výlet, na ktorý sa môžu pri-
hlásiť členovia klubu i nečlenovia.
Samozrejme, že členstvo v klube má svo-
je výhody, sú nimi: preukaz do herne, 
informovanie o výlete prostredníctvom 
sms alebo e-mailom, zľava na výlety.

Nové krúžky
- v školskom roku 2007/2008 ponúka-
me tieto nové krúžky: plávanie, vare-
nie, aerobik, spoločenské tance, anglič-
tina hrou a angličtina pre študentov.

Bobová dráha
Detský poznávací klub pozýva na vý-
let v sobotu 8. septembra 2007 do Oš-
čadnice. Deti môžete prihlasovať do 
4. septembra 2007 v kancelárii CVČ 
Strom alebo na tel. číslach 041/ 568 11 
55, 0910 940 414.

FARNOSŤ SALEZIÁNI
Biblické meditácie
Vo štvrtky pokračujú meditácie nad Božim 
slovom po sv. omši (cca o 18.15).

Veni Sancte
V piatok 7. 9. 2007 sa slávnostným Ve-
ni Sancte začína nový akademický rok na 
RKCMBF UK Bratislava, detašované pra-
covisko Žilina-Saleziáni. Do 1. ročníka na-
stúpi jeden salezián a štyria kapucíni. Do 2. 
ročníka nastúpi 5 saleziánov a dvaja kapu-
cíni. Vyprosujeme im veľa Božieho požeh-
nania a dary Ducha Svätého. Modlime sa 
za nové kňazské a rehoľné povolania.

Adorácia
Od septembra bude znova bývať v našom 
farskom kostole sv. Jána Bosca hodinová 
adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltár-
nou každú stredu od 16.30 do sv. omše.

Sv. omše v Bánovej
V kostole Božského Srdca v Bánovej budú 
nedeľné sv. omše o 7.30 a 9.00.
V pracovné dni budú sv. omše: Pondelok 
- streda o 7.15; štvrtok - sobota o 17.30. Vo 
štvrtok bude pravidelná eucharistická ado-
rácia o 16.30.

SALEZIÁNSKE
ORATÓRIUM

A MLÁDEŽNÍCKE
STREDISKO

Vešpery
Každú nedeľu o 18.00 bude spoločná mod-
litba vešpier so saleziánskou komunitou.

Nedeľné mládežnícke sv. omše
o 11.00 začínajú opäť od 2. septembra.

Utorkové mládežnícke sv. omše
opäť začnú 4. 9. v oratóriu o 18.00.

Ďakovná sv. omša
za letné podujatia bude v nedeľu 9. 9. o 9.30 
v kostole sv. Jána Bosca.

Otvorenie „oratkovského“ roku
bude v nedeľu 9. 9. o 14.30 v Oratóriu. Pozý-
vame deti, animátorov, rodičov, a všetkých 
sympatizantov :)

Duchovná obnova pred birmovkou
bude 21. 9.  o 16.30 v kostole spolu s ná-
cvikom obradov. Počas duchovnej obnovy 
môžu pristúpiť k sviatosti zmierenia bir-
movanci, ich rodicia, príbuzní a birmovní 
rodičia.

FESTA 2007
V sobotu 29. 9. sa uskutoční celosloven-
ské stretnutie saleziánskej mládeže FESTA 
2007 v Poprade.

FARNOSŤ SOLINKY
Farnosť Dobrého Pastiera

CZŠ Dobrého Pastiera
V pondelok 3.septembra prvýkrát otvo-
ríme bránu školy pre prváčikov Cirkev-
nej základnej školy Dobrého pastiera. 
Začiatok školského roka zahájime sv. 
omšou o 9.30. 
Prosíme o modlitby, aby toto dielo bo-
lo požehnané a bolo prínosom pre našu 
farnosť, sídlisko i mesto.  

Spoveď a Veni Sancte
Všetkých školákov a študentov pozýva-
me na sv. spoveď 3. a 4. 9. (pondelok a 
utorok) od 14.00 do 16.30 a zároveň i na 
sv. omšu 7. 9. (piatok), pri ktorej bude-
me spoločne prosiť Ducha Sv. o pomoc 
pre nasledujúci školský rok.

Rekolekcia
Pozývame vás na sv. omšu pri príleži-
tosti rekolekcie kňazov žilinského de-
kanátu vo štvrtok 13. septembra o 9.30 
vo farskom kostole na Solinkách.

Posviacka kríža
V nedeľu 16. septembra pozývame na 
posviacku kríža na sídlisku Solinky 
– Juh.  Ku krížu pôjdeme spoločne od 
kostola o 15.00 hod. a na mieste bude 
slúžená aj sv. omša. 

Sv. omša pre birmovancov
19. septembra - v stredu - budú mať sv. 
omšu birmovanci - prváci (tí, ktorí mali 
zápis tento rok). 

Žilinská trojdňová adorácia
Príležitosť prehĺbiť svoj osobný vzťah 
k Bohu a zažiť spoločenstvo dáva nul-
tý ročník žilinskej trojdňovej adorácie. 
Uskutoční sa cez víkend 21. - 23. sep-
tembra v kostole na Solinkách. Program 
začína v piatok o 17.00 a končí v nede-
ľu doobeda. Tí, ktorí si chcú zabezpe-
čiť stravu a nocľah, môžu tak urobiť do 
19. 9. do 21.00 v CVČ STROM. INFO: 
0902 222 342, 0907 164 361.

Centrum voľného času STROM



ponúka v šk. roku 2007/2008 nasledovné aktivity:

KRÚŽKY
PRE NAJMENŠÍCH: ŽIRAFKA PRE MA-
MIČKY S DEŤMI (1 – 5-ročné deti), MUZI-
LIENKA (3 – 4-ročné deti), MUZILIENKA 
PRE POKROČILÝCH (5 – 6-ročné deti)

PRE DIEVČATÁ A CHLAPCOV 1. – 4. roč-
níka ZŠ: ŽIRAFKA, ANGLICKÝ JAZYK 
– začiatočníci, ANGLICKÝ JAZYK – mierne 
pokročilí, PORTUGALČINA HROU, KERA-
MICKÝ KRÚŽOK, HIP HOP, MALÉ MAŽO-
RETKY, HRA NA FLAUTU, HRA NA GITA-
RU, FUTBAL V TELOCVIČNI

PRE DIEVČATÁ A CHLAPCOV 5. – 9. roč-
níka ZŠ: ANGLICKÝ JAZYK – začiatočníci, 
ANGLICKÝ JAZYK – pokročilí, FRANCÚZ-
SKY JAZYK – začiatočníci, FRANCÚZSKY 
JAZYK – pokročilí, TALIANSKY JAZYK 
– začiatočníci, PORTUGALSKÝ JAZYK – za-
čiatočníci, PORTUGALSKÝ JAZYK – pokro-
čilí, ZÁKLADY PRÁCE S PC, POČÍTAČOVÁ 
GRAFIKA, KERAMICKÝ KRÚŽOK, KOZ-
METIKA a VIZÁŽISTIKA, MAŽORETKY, 
BRUŠNÉ TANCE, HIP HOP, HRA NA FLAU-
TU, HRA NA GITARU, SPEVÁCKY ZBOR 
P.O.Z., FUTBAL V TELOCVIČNI

PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH: 
ANGLICKÝ JAZYK – začiatočníci, ANGLIC-
KÝ JAZYK – pokročilí, KONVERZÁCIA V 
ANGLICKOM JAZYKU, FRANCÚZSKY 
JAZYK – začiatočníci, FRANCÚZSKY JA-
ZYK – pokročilí, TALIANSKY JAZYK – za-
čiatočníci, PORTUGALSKÝ JAZYK – začia-
točníci, PORTUGALSKÝ JAZYK – pokroči-
lí, ZÁKLADY PRÁCE S PC, POČÍTAČOVÁ 
GRAFIKA, ZÁKLADY KERAMIKY, HOT 
ART (výtvarné techniky s použitím tepelnej 
energie), PETIT ART (tvorivé techniky a prá-
ca s rôznym materiálom), KOZMETIKA  a 
VIZÁŽISTIKA, BRUŠNÉ TANCE, DIVA-
DELNÝ KRÚŽOK PAPAVERO – začiatoční-
ci, DIVADELNÝ KRÚŽOK PAPAVERO – po-
kročilí, STROJOPIS (s možnosťou získania 
malej štátnice), STREČING a KALANETI-
KA, BASKETBAL, FUTBAL V TELOCVIČ-
NI - SŠ, FUTBAL V TELOCVIČNI - dospe-
lí, HIP-HOPOVÁ TANEČNÁ SKUPINA KO-
MIXANS, ZBOR STAREJ HUDBY ARCUS, 
SPEVÁCKY ZBOR P.O.Z., HUDOBNÁ ET-
NOSKUPINA A29

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIEO KRÚŽKOCH
• Uvedené ceny platia len do 14. 9. 2007. 
Od 17. 9. 2007 budú ceny o 100% vyššie.
• Prihlásiť na krúžok, klub a do klubovne sa 
môžete každý pracovný deň v kancelárii Žirafa, 
CVČ na Pivovarskej ulici č. 1 od 27. 8. 2007.
• Poplatok za vybraný krúžok sa uhrádza na ce-
lý školský rok 2007/2008, respektíve v dvoch 
splátkach.
• Na krúžok môžete svoje dieťa prihlásiť aj po-
čas roka, ak je ešte voľné miesto.
• Rodiny v hmotnej núdzi budú mať po predlo-
žení čestného prehlásenia možnosť splátkového 
kalendára, prípadne individuálnej zľavy (50% 
na každý krúžok).

• V prípade odhlásenia sa z krúžku počas roka 
sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť 
len v prípade dlhodobej PN po predložení le-
kárskeho potvrdenia.

KLUBY
Hradné tajomstvá III.
Mohutnosť stredovekého Pernštejna, rodisko 
Bedřicha Smetanu, mikulovský obrí sud, aj to 
môžete vidieť, ak sa k nám pridáte a pôjdeme 
spolu objavovať krásy najmä moravských hra-
dov a zámkov!
Krásy prírody III.
Na jeseň a jar pojdeme na túry do Vysokých, 
Nízkych a Západných Tatier i do Slovenského 
raja, v zime skúsime  zjazdové i bežecké lyžo-
vanie.
Jaskyne Slovenska a Čiech
I v tomto roku môžete s nami vstúpiť do útrob 
Zeme a vidieť, akú krásu dokáže vytvoriť voda, 
kameň i ľad… Spoločne si pozrieme Zbrašov-
ské aragonitové jaskyne, Javoříčské i Punkevní 
jaskyne v Čechách, ale i Jasovskú jaskyňu na 
Slovensku.
Family klub
Zábavné a spoznávacie výlety, akcie a tvorivé 
workshopy najmä pre rodiny s deťmi ako napr. 
návšteva ZOO v Bratislave, bobová dráha a la-
nové centrum pre deti v Oščadnici i soľné bane 
Wielička v Poľsku …
Divadelný klub Harlekýn
Je príležitosťou pre všetkých od 9 do 15 rokov, 
ktorí si radi vymýšľajú, tvoria scénky, hrajú di-
vadlo. Raz do mesiaca sa spolu stretneme a bu-
deme súťažiť v divadelnej, literárnej, výtvar-
nej, hudobnej i tanečnej improvizácii.

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER:
Klub Krásy prírody III. - 22. 9. 2007, Vysoké 
Tatry (oblasť Štrbského plesa).

Family klub - 29. 9. 2007, Bobová dráha Oščad-
nica (lanové a trampolínové centrum pre deti).

HIP HOP CENTRUM ŽIRAFA ŽILINA
OTVÁRAME 17. 9. 2007
PRIHLÁS SA DO 14. 9. 2007 v CVČ ŽIRAFA, 
viac info na  www.hhcentrum.zirafa.sk

KLUBOVNE
Klubovne: MRAVENISKO (MESTO),
PRÍSTAV (VLČINCE), HÁJOVŇA (HÁJIK)
Miesto pre všetky deti a mladých, kde si môžeš 
oddýchnuť, porozprávať sa s kamošmi, pustiť 
si svoje CD, prečítať si knihu či časopis, zor-
ganizovať svoju alebo kamošovu narodeninovú 
párty... môžeš si tu zahrať kalčeto, rôzne spo-
ločenské hry, zasúťažiť si pri hrách, zabaviť 
sa pri koncerte i diskotéke, pozrieť si internet 
(možnosť bezdrôtového pripojenia na internet - 
WiFi). Je tu priestor aj pre tvoje nápady a akcie, 
s ktorými ti radi pomôžeme.
Otvorené: pondelok - piatok od 13.00 do 20.00.

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER:
MRAVENISKO (MESTO):
4. 9. (utorok) - Výtvarná súťaž - Čo bolo na le-
te super?

11. 9. (utorok) - Tvorivé dielne
26. 9. (streda) - Kalčetový turnaj
každý týždeň Moderné spoločenské hry

PRÍSTAV (VLČINCE)
5. 9. (streda) - Výtvarná súťaž - Čo bolo na le-
te super?
18. 9. (utorok) - Tvorivé dielne
 28. 9. (piatok) - Kalčetový turnaj
každý týždeň Moderné spoločenské hry

HÁJOVŇA (HÁJIK)
6. 9. (štvrtok) - Výtvarná súťaž - Čo bolo na le-
te super?
13. 9. (štvrtok) - Tvorivé dielne
27. 9. (štvrtok) - Kalčetový turnaj
každý týždeň Moderné spoločenské hry

***
Premietanie filmu z tábora
Pozývame Vás na premietanie detského ma-
fiánskeho filmu „POMSTA MERCURYHO 
ŠVAGRA“, ktorý bol natočený počas pobyto-
vého letného tábora „Hollywood“ pod zášti-
tou Centra voľného času Žirafa. Film uvidíte v 
premiére v nedeľu 2. septembra 2007 o 19.00 v 
Pastoračnom centre na Farských schodoch. Te-
šíme sa na Vás.

Fotografie z letných táborov 
si budete môcť zakúpiť v kancelárii Žirafa, 
CVČ na Pivovarskej ulici č. 1 od 15. 9. 2007 za 
poplatok 50,- Sk / tábor.

Muzikoterapeutické modely
pre učiteľov hudby
Špecializovaný vzdelávací program pre učite-
ľov a vychovávateľov MŠ, ZŠ, SŠ v rámci ďal-
šieho vzdelávania učiteľov v oblasti hudobnej 
edukácie a kultúry, založený na integrovaní et-
nopedagogických a muzikoterapeutických prí-
stupov do pedagogickej praxe. Kurz sa usku-
toční formou zážitkových cvičení, súčasťou sú 
tiež teoretické bloky.
Termín stretnutia: 14. - 16. 9. 2007
Miesto: Paľova búda (UPeCe), Veľký diel
Poplatok: 200,- Sk
Lektorovanie: 
Mgr. art. Gajdošíková Zeleiová Jaroslava, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave KPŠ PdF
PaedDr. Kruąinská Martina, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku KHU PdF
Odborná garancia:
doc. Mgr. art. Medňanská Irena, PhD., mim. 
prof., Prešovská univerzita v Prešove KH FH-
PV, Metodicko-pedagogické centrum Prešov
Ďalšie informácie: www.muzikoterapia.szm.sk

ÚRADNÉ HODINY CVČ Žirafa
od 27. 8. 2007 do 30. 6. 2008
pondelok - štvrtok: od 14.00 do 17.00
piatok:  od 14.00 do 15.00

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
môžete nájsť na www.zirafa.sk,
na tel. 041/7001900, 0903 592 792
alebo priamo v kancelárii Pivovarskej ulici č. 1 
v Žiline (pod farským kostolom).

Centrum voľného času Žirafa
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Gymnázium sv. Františka a
Katolícky dom
Dňa 3. 9. bude v Katolíckom dome sv. 
omša o 8.00 pri príležitosti otvorenia no-
vého školského roka na Gymnáziu sv. 
Františka.
Od 4. septembra 2007 pokračujú v Ka-
tolíckom dome sv. omše v pondelok až 
piatok ráno o 7.00 hod., v nedeľu o 8.30 
hod. (okrem sobôt, kedy sv. omše u nás 
nie sú). Školské sestry sv. Františka.

Prvonedeľná kávička
Po letnej prestávke obnovujeme tradíciu 
prvonedeľných stretnutí v pastoračnom 
centre na Farských schodoch po niekto-
rých sv. omšiach. Pozývame vás na ká-
vičku alebo čaj aj dnes 2. septembra v ča-
se 8.00 - 11.00 a každú prvú nedeľu.

Sv. omše o 12.00
Od zajtra sa po prázdninách obnovujú aj 
sv. omše o 12.00, ktoré bývajú v pracov-
ných dňoch vo farskom kostole Najsvä-
tejšej Trojice.

Senior klub pokračuje
Pozývame vás aj na pokračujúce stret-
nutia Senior klubu v pastoračnom cen-
tre na Farských schodoch každý utorok 
od 13.30 do 15.30. Program klubu nie je 
organizovaný, robia si ho členovia klubu 
sami.

Farské Veni Sancte
Vzývanie Ducha Svätého Veni Sancte 
pre žiakov, študentov a pedagógov našej 
farnosti na začiatku školského roka bude 
pri mládežníckej sv. omši v piatok 7. sep-
tembra o 18.00 vo farskom kostole Najsv. 
Trojice.

Farská charita Žilina-mesto
oznamuje všetkým členom Charitného 
klubu, že prvé stretnutie po prázdninách 
bude vo štvrtok 6. septembra o 15.00 vo 
Fidéliu.

Mariánska duchovná obnova
Pozývame vás na celodennú duchovnú 
obnovu pre mariánskych ctiteľov, ktorú 
povedie páter Humbert M. Virdzek, do-
minikán, v sobotu 8. septembra 2007 v 
kaplnke Katolíckeho domu v Žiline, Hur-
banova 44. Obnova sa začína o 8.00. V 
programe je ruženec, prednášky, súk-
romná poklona, sv. omša a spoločná ado-
rácia. Podrobnejšie informácie: 0904 274 
528 (p. Štefanec st.) a na plagátoch.

Burza ošatenia a predmetov
Spoločenstvo Focolare - Dielo Máriino 
- poriada Burzu úžitkových predmetov 
a ošatenia pre deti a dospelých v týždni 
od 17. do 21. septembra 2007 v centre Fi-
delio u kapucínov (vchod za Sirotárskym 
kostolom).
Čisté veci sa prijímajú len v pondelok 17. 
9. 2007 od 8.00 do 12.00.
Burza bude otvorená v pondelok 12.00 - 
18.00 a v utorok až piatok 8.00 - 18.00.

Spoločenstvo Nový Jeruzalem
vás opäť pozýva na otvorené stretnutia 
každú stredu o 17.30 v centre Fidélio. 
Po prvýkrát v novom školskom roku sa 
stretneme 5. septembra.

P. Chlmec - sv. omša pri kaplnke
V nedeľu 9. septembra o 15.00 sa plánuje 
sv. omša pri kaplnke Panny Márie v lese 
v chotári Považského Chlmca, čím obno-
vujeme niekdajšiu tradíciu. Podľa stavu 
počasia sa o konaní sv. omše definitívne 
dohodneme po rannej sv. omši o 8.30 v 
Chlmci.

Zápis na birmovku 2008
Zápis na birmovku pre budúci rok bude 
prebiehať dva týždne - od 3. do 14. sep-
tembra 2007. 
Zapísať sa môžu prváci na strednej škole 
a starší, ktorí bývajú vo farnosti Žilina-
-mesto. 
Tí, ktorí boli pokrstení mimo Žilinu, si 
dovtedy zadovážia krstný list z tej far-
nosti, kde boli pokrstení, s potvrdením o 
prvom sv. prijímaní.
Zápis bude prebiehať formou osobného 
rozhovoru birmovanca s kňazom (asi 15 
min.). Birmovanca nemôže zapísať rodič 
alebo iný príbuzný, keďže birmovka má 
byť založená na osobnej zodpovednosti a 
osobnom rozhodnutí birmovanca.
Termín zápisného rozhovoru s kňazom si 
birmovanec môže dohodnúť buď telefo-
nicky na čísle 041 - 562 13 12 v pracovné 
dni v čase 9.00 - 12.00 (v pondelok a stre-
du aj 14.00 - 17.00) resp. osobne v kance-
lárii farského úradu v tom istom čase.
Pri zápisnom rozhovore sa birmovanec 
dozvie ďalšie podmienky zápisu a prog-
ram prípravy na birmovku.

Príprava dospelých na prijatie 
sviatostí
Dospelí, ktorí majú záujem o krst, prvé 
sv. prijímanie a birmovku, sa môžu za-
písať na farskom úrade (Ul. republiky 6) 
buď osobne alebo telefonicky na číslo a 
v čase, ako je uvedené vyššie. Dôležité 
je uviesť svoj telefonický kontakt. Kňaz, 
ktorý bude viesť prípravu, si s každým 
záujemcom dohodne úvodné osobné stret-
nutie.

Štvrtková farská adorácia
Vo farskom kostole býva každý štvrtok 
po večernej sv. omši krátka 15 minútová 
eucharistická adorácia.

Gymnázium Kráľovnej pokoja
a ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Sv. omša na začiatok nového školského 
roka bude na školskom dvore v pondelok 
3. septembra o 9.30.
Okrem žiakov základnej školy sa na úvod-
nej sv. omši po prvýkrát zúčastnia všetky 
štyri ročníky nového gymnázia KP.

CZŠ Romualda Zaymusa
Otvorenie školského roku 2007/2008 za-
čína 3. 9. 2007 o 8.30 slávnostnou svätou 
omšou v sirotárskom kostole. 
Žiaci sa zhromaždia sa na školskom dvo-
re o 8.00.  

FARNOSŤ VLČINCE
Farské hody

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Má-
rie, patrónky Slovenska, Vás všetkých sr-
dečne pozývame do našej farnosti, aby 
ste spolu s nami oslávili farské hody. Pri-
pravili sme pre Vás nasledovný program:

Piatok 14. 9. 2007
16.30 sviatosť zmierenia (svätá spoveď) 
17.30 svätá omša
20.00 krížová cesta
21.00 celonočná adorácia

Sobota 15. 9. 2007
Sväté omše o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 a 
19.00; o 9.00 v Celulózke.
Koncert Petra Bažíka a spoločenské po-
sedenie v PC Križovatky o 16.00.

Nedeľa 16. 9. 2007
Sväté omše o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 a 
19.00; o 9.00 v Celulózke
Benefičný koncert CLOSE HARMONY 
FRIENDS v Dome umenia Fatra o 19.00.

* * *
Svätá omša v lesoparku
Pozývame vás na sv. omšu pri kaplnke 
Sedembolestnej Panny Márie v lesopar-
ku Chrasť v nedeľu 7. októbra (spomien-
ka Ružencovej Panny Márie) o 15.00.

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO


