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Namiesto starej fary
nové priestory pre potreby diecézy?
Nad parkovacím domom pri malom
Tescu a na priľahlom pozemku (až po
starú faru) sa o pár týždňov začne stavať veľký obchodný komplex. V susedstve budúcej stavby sa nachádza cirkevný pozemok, na ktorom je stará fara.
Investor obchodného centra, Ing. George Trabelssie, v zmysle zákona kontaktoval náš farský úrad, aby dohodol podmienky stavby. Vedľa starej fary sa totiž
má vykopať jama, hlboká 10 - 12 metrov, a preto by bolo potrebné starú faru do tejto hĺbky podoprieť. Náklady vo
výške niekoľko miliónov korún by hradil investor, ak by získal náš súhlas.
Na túto vec sa však môžeme pozrieť aj z
inej strany. Pre nás by bolo výhodnejšie
postaviť na mieste starej fary novú budovu, v ktorej by vznikli priestory pre
potreby diecézy a farnosti.

Nie je to pamiatkovo chránený objekt.
Krajský pamiatkový úrad vykonal pred
pár dňami obhliadku objektu a nenašiel
tam žiadne pamiatkovo zaujímavé prvky.

Teraz sa treba rozhodnúť. O pár týždňov
sa vedľa cirkevného pozemku za Farskými schodami začne stavať veľké
obchodné centrum. Bude tam stáť, či
chceme alebo nie.

Zaujímavý je len vek budovy, bola postavená v roku 1777. Túto budovu v roku
1848 takmer úplne zničil veľký požiar.
Opravili ju v roku 1855 a renovovali v
roku 1913. Keďže je z hliny, z hľadiska
statiky sa nedá rekonštruovať.

Jednou možnosťou je, že sa len podloží
stará fara a tým sa to pre nás skončí.

Starú faru plánoval na zbúranie už pán
kanonik Štefan Bitter, ktorý v nej býval. Preto v roku 1984 zakúpil budovu
na Ul. republiky, aby tam dočasne sídlil
farský úrad, kým sa na mieste starej fary postaví nová. On sa už nesťahoval do
zakúpenej budovy, pripravil ju pre svojho nástupcu.

Ak by sme im umožnili prístup do
obchodného centra z Farských schodov,
od Farskej uličky, cez cirkevný pozemok, môžeme získať kompenzáciu, ktorá nám umožní postaviť tam nový objekt s priestormi pre potreby diecézy i
farnosti.

Prišiel rok 1989 a správcom farnosti sa
To znamená nepodopierať starú faru, stal pán dekan Jozef Noga. Nasťahoval
sa do zakúpenej budovy a zriadil tam
ale nahradiť ju novou budovou.
farský úrad. Potom sa však začala stavStará fara je postavená z nepálenej hli- ba kostola na Vlčincoch a plán stavať
ny, len rohy budovy sú z kameňa.
novú faru bol odložený.
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 univerzitný kaplán a správca UPeCe Mgr. Richard Folučka.
Zúčastnia sa na nej
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.

Druhá možnosť je nasledovná: Obchodné centrum by bolo podľa pôvodného
návrhu schované za farskými budovami
a ťažšie prístupné.

Návrhy posudzuje pamiatkový úrad a
hlavný architekt mesta. Po vyhodnotení
odbornej diskusie definitívne rozhodnutie v blízkom čase povie biskupský
úrad v Nitre.
Ladislav Stromček, dekan

Celodiecézna rekolekcia
vo štvrtok o 9.30 na Vlčincoch
Vo štvrtok 11. októbra o 9.30
bude vo farskom kostole na Vlčincoch
sv. omša pri príležitosti
celodiecéznej rekolekcie kňazov nitrianskej diecézy.
Svätej omši bude predsedať
diecézny biskup Mons. Viliam Judák.
Srdečne vás všetkých na sv. omšu pozývame.
Po sv. omši sa kňazi zúčastnia na pracovnej časti,
ktorej hlavným bodom bude informácia o úlohách,
ktoré dostala naša diecéza od Svätej Stolice
pri júnovej návšteve biskupov
„Ad limina apostolorum“ v Ríme.

FARNOSŤ SOLINKY
Farnosť Dobrého Pastiera

12. 10. a 26. 10. – sv. omša pre birmovancov – druhákov
17. 10. – sv. omša pre birmovancov – prvákov
19. 10 – 21. 10 – duchovná obnova pre birmovancov druhákov
19. 10 – 21. 10 – duchovná obnova pre zamestnancov CZŠ a CMŠ
21. 10. – na Misijnú nedeľu pozývame všetkých na sv. omšu o 9.00 alebo 10.30, ktorú bude slúžiť misionár páter Ján Kušnír. Popoludní bude mať v hale centra besedu,
okrem iného aj o misiách v Mexiku, kde pôsobil 6 rokov.

Centrum voľného času STROM
Herňa (stolný futbal a stolný tenis) je
pre deti a mladých otvorená:
Po – Pia 14.00 – 17.30 18.45 -21.00
So
19.00 – 21.30
Ne
19.00 – 21.00
Kancelária je otvorená:
Po 15.00 - 17.30 19.00 – 20.00
St 15.00 - 17.30 19.00 – 20.00
Pia 15.00 - 17.30 19.00 – 20.00
Pozývame mamičky s deťmi na
škôlku, ktorá býva každý pondelok a stredu od 10.00 do 12.00 hod.
Detský poznávací klub „Cez hory, cez doly“ pripravuje 27. 10. 2007 výlet do Harmaneckej jaskyne. Pozývame
všetky deti!
Prvoprijímajúce deti
Deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, pozývame na chatu do Kuneradu

Rada mládeže
Žilinského kraja
Každý je originálny, no korene sú rovnaké. Alebo mladí ľudia sa spájajú, aby robili dobro pre obyvateľov mesta Žilina.
To je názov projektu, ktorý uskutočňuje
na území Žiliny Rada mládeže Žilinského kraja s mladými ľuďmi zo žilinských
mládežníckych organizácii vyvíjajúcich
aktivity v náboženskom duchu a s náboženskými obcami mesta Žilina.
Počas troch mesiacov mladých ľudí čakajú tvorivé dielne, stretnutia sa s dôchodcami, chorými ľuďmi, odkázanými deťmi, festival Týždeň úcty a tolerancie
„Bez bariér“.
Vyvrcholením bude Koncert „Vianoce
pre všetkých“. Pôjde o vianočné podujatie hudobného a dramatického umenia
mladých ľudí z rôznych cirkví pôsobiacich na území mesta Žilina.
Viac na www.rmzk.mladez.sk

v termíne 12. - 14. októbra 2007. Môžu sa
tešiť na spoločnú zábavu, hry v prírode,
na nových kamarátov, animátorov, opekačku...
Cvičenie pre ženy pokračuje aj tento rok. Začíname v stredu 10. 10. 2007
o 19.00 hod. a ponúkame aj aerobik. Informujte sa v kancelárii.
Duchovná obnova
Pre všetkých mladých, ktorí sa chcú obnoviť na duchu pripravujeme duchovnú obnovu v termíne 26. - 28. 10. 2007
v Kunerade.
Bližšie info:
Centrum voľného času Strom
Smreková 39
010 07 Žilina
041/568 1155, 0910 940 414
strom@strom-cvc.sk
Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety
Detašované pracovisko
Saleziánum
Katedra sociálnej práce
s deťmi a mládežou

V saleziánskych priestoroch sa 28. 9. o
17.30 h slávnostným VENI SANCTE
začal akademický rok 2007/2008 detašovaného pracoviska Saleziánum – Katedry sociálnej práce s deťmi a mládežou
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, ktorá má sídlo v Bratislave. Slávnostnú sv. omšu celebroval
provinciál saleziánov don Štefan Turanský za prítomnosti dekana Fakulty misijnej práce a tropického zdravotníctva
prof. PhDr. Ing. Ladislava Bučka, PhD.
a vyučujúcich tejto katedry. Po sv. omši nasledovala slávnostná imatrikulácia
študentov 1. ročníka. Katedra sociálnej
práce s deťmi a mládežou pracuje druhý
akademický rok a v súčasnosti na nej študuje 60 študentov druhého ročníka a 154
študentov prvého ročníka.

FARNOSŤ
SALEZIÁNI
Odpredaj kníh
Od 16. októbra počas prevádzky našej
knižnice budeme odpredávať staršie aj
novšie knihy za symbolické ceny. Využite túto výhodnú ponuku, urobíte radosť
sebe aj nám!
Animovaný ruženec
Počas mariánskeho mesiaca október sa
budeme ako obvykle modliť animovaný
sv. ruženec pol hodinu pred večernými
sv. omšami. V nedele namiesto vešpier
sa v októbri budeme modliť sv. ruženec
s mladými.
Saleziánske štvrtky
Pri príležitosti 70. výročia príchodu saleziánov do Žiliny každý posledný štvrtok v mesiaci plánujeme pozývať hostí,
ktorí by svojimi prednáškami chceli prispieť k lepšiemu poznaniu saleziánskeho
ducha. Vo štvrtok 27. septembra večernú sv. omšu v našom kostole celebroval
ThDr. Anton Červeň, direktor z Banskej
Bystrice. Po sv. omši, teda o 18.30 hod.
mal prednášku a diskusiu na tému „Otec,
potrebujem Ťa!“

SOU
sv. Jozefa Robotníka
Otvorenie školského roka
2007/2008
Školský rok 2007/2008 sme otvorili slávnostnou sv. omšou. Celebroval ju direktor
Saleziánov v Žiline don Marián Sarňák.
Máme pred sebou desať mesiacov školy, ktoré môžeme naplniť prácou na sebe
po stránke fyzickej, odbornej, ľudskej i
duchovnej. Koľko chuti, námahy, možno
aj zatnutí zubov do našich snáh vložíme,
bude záležať predovšetkým od nás. Preto začnime poctivo, kvalitne a s láskou a
výsledky v podobe pochvaly, ocenenia či
výborného vysvedčenia, ale hlavne prípravy na život nám bude dostatočnou odmenou.
SOU sv. Jozefa Robotníka ponúka možnosť štúdia v nasledovných trojročných
učebných odboroch: autoopravár - mechanik , autoopravár - elektrikár , autoopravár - karosár autoopravár - lakovník
, stolár, maliar a murár.
Po ukončení trojročného štúdia je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu: dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba a stavebníctvo.

Centrum voľného času Žirafa
Prednáška o závislostiach
Dňa 10. 10. 2007 (streda) o 17.00 hod.
pozývame všetkých záujemcov na besedu o závislostiach na alkohole, drogách a o gamblerstve, do Pastoračného
centra na Farských schodoch. Prednášať bude človek s osobnou skúsenosťou.

výlet na Hrad Pernštejn (ČR). Odchod je o 5.30 hod. spred Žirafa, CVČ,
Pivovarská 1, Žilina a predpokladaný
návrat okolo 19.00 hod. Cena pre neklubákov je 540,- Sk, pre klubákov s
25% zľavou: 410,- Sk a
pre klubákov s 50% zľavou: 270,- Sk.

Koncert Katky Koščovej
Žirafa, CVČ a Univerzitné pastoračné
centrum sv. Pavla v Žilina Vás pozývajú na koncert prvej slovenskej superstar – Katky Koščovej, ktorý sa uskutoční 17. októbra 2007 v GAMA-klube (internáty Veľký diel – blok G-H)
o 20:15.
Viac info aj na http://www.zirafa.sk
alebo na http://upc.uniza.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.

CéVéCéčka pre decká
Dňa 17. 10. 2007 (streda) všetky centrá voľného času v Žiline (CVČ Spektrum, CVČ Strom, CVČ Bytčica a Žirafa, CVČ) organizujú 3. ročník akcie
CéVéCéčka pre decká. Je to kultúrno-športové podujatie pre všetky deti základných škôl v Žiline. Podujatie
sa uskutoční v športovej hale na Bôriku od 8.00 do 14.00 hod. Bližšie info nájdete na základných školách, na
www.zirafa.sk i vo všetkých CVČ.

Výlet na hrad Pernštejn
V sobotu 20. 10. 2007 pozývame
všetkých klubákov i neklubákov na

Krúžky na Hájiku
Od pondelka 15. 10. 2007 otvárame
krúžky na Hájiku.

Ponúkame nasledovné krúžky:
Základy keramiky
Tvorivé dielne
Stolný tenis
Základy PC
Počítačová grafika
Tvorba web stránok
a iné
Cena krúžku: 500,- Sk na školský
rok.
Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť prihlášku v klubovni Hájovňa u vedúceho klubovne.
Bližšie informácie u vedúceho klubovne Hájovňa; v CVČ Žirafa na Pivovarskej č. 1 v Žiline, na tel. 041/700
19 00, prip. na www.zirafa.sk.
V novembri pripravujeme:
výlet na zámok Mikulov: 24. 11. 2007
(sobota)
výlet do Sloupsko-šošůvské jeskyně:
17. 11. 2007 (sobota).

Univerzitné pastoračné centrum
Univerzitné pastoračné centrum je tu
pre Vás:
Pondelok - Štvrtok:
8:00 – 19:00
Piatok:
8:00 – 14:00
Sobota:
zatvorené
Nedeľa: 14:00 – 19:00 (len v prípade
pekného počasia, t.j. bez dažďa).
Ponúkame Vám priestor pre Váš voľný
čas, pre oddych, pre stretnutie... . Máte
možnosť navštíviť Študentskú kaviareň UPeCe, ktorá ponúka 21 druhov
káv, rôzne druhy čajov /aj sypané/,
miešané nápoje, zmrzlinové i ovocné
poháre, coctaily, nealko nápoje a rôzne slané, či sladké drobnosti k tomu.
Okrem toho sú Vám k dispozícii i altánok s krbom, ihriská /volejbalové,
futbalové i basketbalové/, prístup na
internet /aj WiFi/, knižnica, kopírka aj
tlačiareň, stolný futbal, niekoľko spoločenských hier a pre chvíle stíšenia
i kaplnka.
Pravidelný program:
Ranné chvály : 7:30 - pondelok až piatok
Duchovný rozhovor, spoveď: 20:30
každú stredu na internáte A408

alebo priamo na UPeCe s naším novým univerzitným kaplánom Mgr. Richardom Folučkom.
Adorácia: 19:00 – štvrtok v kaplnke
UPeCe
Vysokoškolská sv. omša: pondelok
o 19:00 na UPeCe
a v stredu o 19:00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch.
Športový štvrtok:
Každý štvrtok od 20:15 do 22:00 na
ihrisku UPC hráme futbal, basketbal,
volejbal, hokejbal počas (vždy podľa
dohody a počtu).
Program na október:
Veni Sancte
Streda 10. 10. 2007 – Veni Sancte
- slávnostná sv. omša pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2007/08 v kostole Sedembolestnej
Panny Márie na Vlčincoch.
Svätú omšu bude celebrovať Prof.
Mons. Viliam Judák – nitriansky diecézny biskup.
Po sv. omši bude občerstvenie pre študenov i pedagógov.
Všetci ste srdečne pozvaní.

Koncert Katky Koščovej
17. októbra 2007 o 20:15 máte jedinečnú možnosť zažiť atmosféru koncertu prvej slovenskej Superstar– Katky
Koščovej, ktorý sa uskutoční v kinosále GAMA-klubu v areáli internátov
Žilinskej univerzity na Veľkom dieli
(blok G-H).
Ste pozvaní spoločne s nami prežiť túto neopakovateľnú akciu.
UPeCe víkend
Si študent, vysokoškolák? Ostávaš 19.
– 20. októbra 2007 na víkend v Žiline? Tak práve pre Teba je tu - UPeCe
víkend.
Víkend, ktorý môžeš prežiť na UPeCe; víkend – v rámci, ktorého môžeš
spoznať nových ľudí a zažiť spoločenstvo; víkend – v rámci, ktorého sa
môžeš stať účastníkom Minifestu gospelovej hudby a a zažiť množstvo zábavy.
Tak stačí sa prihlásiť na vrátnici UPeCe do 17. októbra 2007.
Všetky kontaktné údaje, fotogalériu akcií, informácie o činnosti a aktivitách UPC môžete nájsť aj na našej web_stránke – http://upc.uniza.sk
a všetky nejasnosti, otázky, postrehy
zasielajte na upc.zilina@pobox.sk.

FARNOSŤ HÁJIK
Mesiac Ružencovej Panny Márie
Modlitba ruženca počas týždňa v našej
kaplnke začína pol hodinu pred sv. omšou, v utorok po sv. omši o 18:40 a v nedeľu o 19:00.
Utorková modlitba ruženca je spojená s
adoráciou.
V prvú nedeľu mesiaca sa ruženec modlí
v rámci večeradla..
Birmovanci
V tomto roku sa na prijatie sviatosti birmovania bude pripravovať 115 birmovancov. Prvé stretnutia skupiniek prebiehajú
v tomto týždni.
Pozvanie do knižnice
Prijmite pozvanie do farskej knižnice a
obohaťte seba i svojich blízkych počas
jesenných večerov počúvaním rozhlasových hier, prednášok, katechéz a dokumentov z našej novej ponuky. Prehľad
môžete získať na internetovej stránke
farnosti Hájik.
Prednášky pre manželov
V nedeľu 14. 10. 2007 o 17.00 pokračujú prednášky v kaplnke témou Výchova
detí v rodine. Srdečne pozývame manželov a snúbencov aj tých, ktorých výchova
detí ešte len čaká, alebo vychovávajú už
vlastné vnúčatá.
Hájovňa
Pobočka CVČ Žirafa – Hájovňa rozbieha
svoju činnosť. Aké aktivity patria do Hájovne sa dozviete na stránke http://www.
kruzky.zirafa.sk/onas.html.
Ponuku krúžkovej činnosti môžete sledovať na http://www.kruzky.zirafa.sk/
kruzky.html.
Farský úrad Hájik hodnotí spoluprácu s
CVČ ako veľký prínos pre obe strany a
bude sa ju snažiť naďalej rozvíjať.
Stavba kostola
Prišli prvé gratulácie k začiatku stavby
kostola. Potešili a inšpirovali. V skutočnosti išlo o začiatky stavby Tesca tesne
pod pozemkom na kostol...
Zanedlho však začnú práce aj na farskom
pozemku. V tomto týždni bolo vydané
stavebné povolenie pre stavbu kostola a
na základe toho boli objednané piloty.
Úprimná vďaka všetkým, ktorí podporujú a podporia stavbu kostola akoukoľvek
pomocou. Ak sa rozhodnete pre finančnú
pomoc, číslo účtu na stavbu kostola je
266 036 0000 / 1100.

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
Kávička po sv. omšiach
Aj dnes vás pozývame na pravidelnú prvonedeľnú kávičku alebo čaj v pastoračnom centre na Farských schodoch po sv.
omšiach v čase 8.00 - 12.00.
Výročná eucharistická poklona
ktorá býva v našej farnosti každú prvú
októbrovú nedeľu, bude dnes 7. októbra
popoludní od 14.30 do 17.30 vo farskom
kostole. Využite príležitosť na adoráciu,
vďaku i prosby za naše rodiny a farnosť.
Celoslovenská porada
riaditeľov cirkevných škôl
Pozývame vás na sv. omšu v stredu 24.
októbra o 10.00 vo farskom kostole Najsv.
Trojice, ktorú bude celebrovať nitriansky
pomocný biskup Mons. Marián Chovanec za účasti riaditeľov katolíckych škôl

z celého Slovenska, ktorí budú mať v Žiline celoslovenskú poradu za účasti ministra školstva.
Sv. omšu budú mať aj na druhý deň ráno vo štvrtok 25. 10. vo farskom kostole
o 7.00.
Senior klub každý utorok
Pozývame vás aj na pokračujúce stretnutia Senior klubu v pastoračnom centre na Farských schodoch každý utorok
od 13.30 do 15.30. Program klubu nie je
organizovaný, robia si ho členovia klubu
sami.
Štvrtková farská adorácia
Vo farskom kostole býva každý štvrtok
po večernej sv. omši krátka 15 minútová
eucharistická adorácia.

Gymnázium sv. Františka
Deň otvorených dverí
bude 7. 11. 2007 o 16.00 v aule gymnázia.
Čo pripravujeme?
Kultúrny program
Informácie o:
- štúdiu v 4-ročnej forme (pre deviatakov)
- štúdiu v 6-ročnej forme (pre siedmakov)
- domove mládeže
- mimoškolskej činnosti
- umiestnení našich absolventov na vysokých školách
Prehliadka školy

Repríza hry
Tanec nad plačom
Po viacerých úspešných predstaveniach
si Vás opäť dovoľujeme pozvať na divadelnú hru Petra Zvona „Tanec nad plačom,“ ktorá sa uskutoční v aule Gymnázia sv. Františka v Žiline v nedeľu 14.10.
2007 o 16.00 hod. Predstavenie trvá 90
minút. Cena vstupenky je dobrovoľná,
môžete si ju zakúpiť do 12.10. 2007 na
školskej vrátnici v pracovných dňoch od
7.00 - 16.00 hod.
Mladé herecké talenty gymnázia sa už teraz tešia na množstvo divákov, ktorí milujú umenie, krásu, múdrosť a tvorivosť.
GSF v Žiline
Zaopatrovanie v žilinskej nemocnici:

041 - 562 62 62

Celoslovenská kampaň
Červené stužky
Ministerstvo školstva SR, Krajský školský úrad v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline pozývajú všetky stredné
školy Žiliny a Slovenska zapojiť sa do
celoslovenskej kampane Červené stužky.
Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou primátora mesta Žiliny Ing. Ivana Harmana.
Hlavným odborným garantom kampane
je Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave.
Kampaň je zameraná na mladého človeka, na podporu jeho zdravého životného
štýlu. Kampaň chce rozšíriť a prehĺbiť
odborné vedomosti o víruse HIV a o chorobe AIDS. Za najúčinnejší prostriedok
boja proti AIDS kampaň považuje odborné vedomosti o HIV/AIDS. Kampaň chce
poukázať na 1. december - Svetový deň
boja proti AIDS, chorobe ktorá je nebezpečenstvom pre súčasnú Európu a svet.
Kampaň sa tiež zameriava na prevenciu
látkových a nelátkových závislostí.
Viac INFO na webovej stránke kampane www.gymsvfza.edu.sk odkaz Červené stužky alebo www.cervenestuzky.sk.
V prípade záujmu môžeme zaslať banner
kampane.
Za Gymnázium sv. Františka v Žiline organizátorka kampane PhDr. Anna Poláčková.
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