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FARNOSŤ VLČINCE
Týždeň Cirkvi pre mládež
V rámci celoslovenského podujatia „Týždeň Cirkvi pre mládež“, ktoré organizuje KBS, pozývame mládež na program,
ktorý pripravili naši skauti:
Pondelok 12. 11. 2007 vo FPC Križovatky:
film + diskusia (18:00)
Utorok 13. 11. 2007 vo FPC Križovatky:
prednáška „Neponáhľaj sa odísť spred jeho tváre“ (18:00)
Streda 14. 11. 2007 v kostole:
mládežnícka svätá omša (19:00)
Štvrtok 15. 11. 2007 v kostole:
celodenná eucharistická poklona (16:00 spoločná modlitba)
Piatok 16. 11. 2007 v kaplnke:
večer so svätým písmom (18:00)
Sobota 17. 11. 2007:
spoločný výlet (čas a miesto sa ešte upresní)
Nedeľa 18. 11. 2007 vo FPC Križovatky:
stretnutie + zábavné hry na poučenie (17:30)
Katarínska zábava
V sobotu 24. 11. 2007 organizujeme tradičnú farskú Katarínsku
zábavu. Predaj vstupeniek prebieha na fare v kancelárii. Cena
je 330,- Sk na osobu.
Príprava detí na prijatie Eucharistie
Pozývame rodičov detí zapísaných na prvé sväté prijímanie, aby
prišli na organizačné stretnutie.
Bude v nedeľu 2. 12. 2007 vo FPC Križovatky na Vlčincoch a
to podľa škôl:
15:00 – ZŠ sv. Gorazda;
16:00 – ZŠ Karpatská;
17:00 – ZŠ Martinská.
Rodičia detí zo ZŠ Vojtaššáka budú mať stretnutie neskôr.

Advent vo farnosti
Adventná vigília
V sobotu 1. 12. o 17.30 bude v našom kostole Adventná vigília.
Spoločnou modlitbou a stíšením srdca sa chceme pripraviť na
prežívanie adventu. Priniesť si môžete aj adventné vence, ktoré
pri tejto vigílii požehnáme.
Rorátne omše
Počas adventu budeme sláviť ranné sväté omše o 6.30 ako rorátne (okrem nedele a prikázaného sviatku). Pri svetle sviec môžeme uvažovať nad tajomstvom Krista, ktorý prichádza ako „
pravé Svetlo“. Prosíme prineste si kahance alebo nestekajúce
sviece.
Adventné štvrtky
Pozývame vás na Adventné štvrtky – celodenná eucharistická
adorácia, spoločná modlitba Anjel Pána s meditáciou o 12.00 a
svätá omša o 17.30 s vešperami.

Diecézny biskup Viliam Judák
bude mať prednášku a sv. omšu
Školské sestry sv. Františka vás pozývajú na stretnutie pri príležitosti 800. výročia narodenia prvej františkánskej kanonizovanej svätice - sv. Alžbety Uhorskej (1207-1231)

v sobotu 17. 11. 2007 o 10.00
v Katolíckom dome (Hurbanova 44).
Na stretnutie prijal pozvanie otec biskup Mons. Viliam Judák.
Dopoludňajší program stretnutia:
10.00 - prednáška o sv. Alžbete Uhorskej (Mons. Viliam Judák)
11.00 - slávnostná sv. omša (Mons. Viliam Judák)
Popoludňajší program:
15.00 - duchovno-modlitbové stretnutie s pesničkami sestry
M. Elišky Bielkovej a predstavenie jej nového hudobného CD
s názvom Abrahám.

Pomocný biskup Marián Chovanec
požehná nové zvony v Zástraní
Na budúcu nedeľu 18. 11. 2007 nitriansky pomocný biskup
Mons. Marián Chovanec požehná tri nové zvony pre farský kostol v Zástraní. Sv. omša sa začne o 10.30.
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Zástraní posvätil
kardinál Ján Chryzostom Korec v roku 2000.

U kapucínov bola včera vysviacka
kňaza a dvoch diakonov
Včera v sobotu 10. 11. 2007 pri sv. omši o 10.00 diecézny biskup Mons. Viliam Judák vysvätil v sirotárskom kostole kňaza a
dvoch diakonov z kapucínskej rehole.

Gréckokatolícka farnosť v Žiline
Pozvánka na výročnú slávnosť
v nedeľu 9. 12. 2007 o 9.30

Pozývame vás na slávnostnú sv. liturgiu sv. Jána Zlatoústeho
do chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky (Nanterská ul. 25,
Vlčince II.) v nedeľu 9. decembra 2007 o 9.30 z príležitosti deviateho výročia jeho posvätenia.
Pri sv. liturgii bude účinkovať Miešaný spevácky zbor Máj
a po jej skončení bude mýrovanie – obrad pomazania
a požehnania posväteným olejom (mýrom).
o. Emil Turiak farár – dekan

Gymnázium
sv. Františka

Gymnázium
Kráľovnej pokoja

Obchodná akadémia

Stretnutie s americkou lektorkou
o živote v USA
Gymnázium sv. Františka v Žiline srdečne pozýva rodičov, priateľov školy a širokú verejnosť na stretnutie s americkou
lektorkou S. Lois Jean di Falco, ktoré sa
uskutoční v stredu 28. novembra 2007 o
15.30 v aule gymnázia.
Témou prednášky a následnej diskusie
bude život v USA, sviatok vďakyvzdania
a iné americké zvyky a tradície. Preklad
zabezpečuje organizátor. Tešíme sa na
vašu účasť.

Pozývame vás na

vás pozýva na

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Gymnázium sv. Františka malo Deň otvorených dverí 7. novembra 2007.
Pripravený bol kultúrny program, informácie o štúdiu v 4-ročnej forme (pre deviatakov), v 6-ročnej forme (pre terajších
siedmakov), o domove mládeže, mimoškolskej činnosti, umiestnení absolventov
na vysokých školách a prehliadka školy.
Podrobnejšie informácie priamo na škole,
alebo na www.gymsvfza.edu.sk

Univerzitné
pastoračné
centrum
Ranné chvály:
7.30 - pondelok až piatok
Duchovný rozhovor, spoveď:
20.30 každú stredu na internáte A 408
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).
Máte možnosť navštíviť Študentskú
kaviareň UPeCe, ktorá ponúka 21 druhov káv.
Okrem toho sú Vám k dispozícii i altánok s krbom, ihriská, prístup na internet (aj WiFi), knižnica, kopírka aj tlačiareň, stolný futbal, niekoľko spoločenských hier a pre chvíle stíšenia i kaplnka.

v piatok 30. novembra 2007
od 14.00 do 16.30

v budove školy, ul. Na Závaží 2.
Študenti a profesori gymnázia predstavia návštevníkom priestory a vybavenie
školy.
Záujemcovia sa oboznámia s podmienkami prijímacieho konania a budú informovaní o duchovnom zameraní školy.
Stručná informácia o prijímacom konaní na Gymnáziu Kráľovnej pokoja:
GKP v školskom roku 2008/2009 otvára
dve triedy štvorročného štúdia.
Jednu triedu so zameraním na informatiku - 79025 05
Jednu triedu so zameraním na cudzie jazyky - 79025 73 s vyučovaním anglického a nemeckého jazyka.
Prijímacie skúšky pozostávajú z overenia
nábožensko-hodnotovej orientácie uchádzača o štúdium a to písomným testom.
V prijímacom konaní sa zohľadňuje:
a) priemerný prospech na ZŠ (koncoročný zo 6., 7., 8. a polročný z 9. ročníka)
b) výsledky Monitoru 9
c) overenie nábožensko - hodnotovej
orientácie (písomný test). Test obsahuje okrem otázok z náboženstva v rozsahu učiva na ZŠ aj otázky zo všeobecného kultúrno-spoločenského prehľadu a z
hodnotovej orientácie uchádzača.
Nevyhnutnou podmienkou pre prijatie je
písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou na škole ako aj rešpektovanie tejto výchovnej línie zo strany študenta.
V prípade záujmu bližšie informácie môžete získať na sekretariáte školy,
na tel. čísle 041/500 66 85,
resp. na www.gymkp.sk

Zbor starej hudby
ARCUS
Gymnázium Kráľovnej pokoja organizuje v spolupráci so zborom starej hudby
ARCUS výchovný koncert pre študentov,
na ktorý pozýva aj iných záujemcov o
stredovekú gregoriánsku hudbu. Koncert
bude 12. novembra 2007 (pondelok) o
10.30 v Kostole Štefana Kráľa v Závodí.
Pozývame Vás započúvať sa do prastarých gregoriánskych chorálov v interpretácii členov zboru, medzi ktorými sú aj
naši študenti a učitelia.

sv. Tomáša Akvinského

v utorok 4. 12. 2007

Program
Od 10.25 do 16.00
- prehliadka školy
- informácie o štúdiu
- mimoškolské aktivity
- umiestnenie absolventov na vysokých
školách
- študentský časopis
Od 10.25 do 12.00
- je možné nahliadnuť priamo do učební
- počas vyučovania predmetov
- anglický jazyk
- nemecký jazyk
- aplikovaná informatika (počítače)
- cvičná firma
- telesná výchova
Nájdete nás na ulici Vysokoškolákov 13
(oproti plavárni, za predajňou Citroen).
www.oata.za.edu.sk

CVČ Žirafa
Výlet do Sloupsko-šošůvské
jeskyně
V sobotu 17. 11. 2007 pozývame všetkých
klubákov i neklubákov na výlet do Sloupsko-šošůvské jeskyně (ČR). Odchod je o
7.00 spred CVČ Žirafa, Pivovarská 1, Žilina a predpokladaný návrat okolo 18.00.
Cena pre neklubákov je 500,- Sk, pre členov klubu s 25% zľavou: 375,- Sk a pre
klubákov s 50% zľavou: 250,- Sk.
Výlet na zámok Mikulov
V sobotu 24. 11. 2007 pozývame všetkých
klubákov i neklubákov na výlet na zámok
Mikulov (ČR). Odchod je o 5.30 spred
CVČ Žirafa, Pivovarská 1, Žilina a predpokladaný návrat okolo 19.00.
Cena pre neklubákov je 520,- Sk,
pre klubákov s 25% zľavou: 390,- Sk a
pre klubákov s 50% zľavou: 260,- Sk.
Na december pripravujeme:
Vianočnú akadémiu
Súťaže a turnaje v klubovniach Mravenisko, Prístav a Hájovňa (v meste, na Vlčincoch a na Hájiku).
Bližšie informácie:
www.zirafa.sk, tel. 041/700 19 00, 0903
592 792 alebo v kancelárii na Pivovarskej
ulici č. 1 (pod farským kostolom).

FARNOSŤ SOLINKY
CVČ Strom
Adventný veniec
30. novembra o 16.00 hod si spoločne
vyrobíme adventný veniec. Pozývame
deti, mladých i dospelých (čečinu zabezbečíme).
Voľné krúžky
Je možné prihlásiť sa ešte na krúžok
varenia (pre deti od 7-11 rokov) a ponúkame i doučovanie slovenského jazyka pre deviatakov.
Dopoludňajšia škôlka
Každý pondelok a stredu od 10.00 do
12.00 hod pozývame deti s mamičkami na škôlku.

Výlet na Zvolenský zámok
Detský poznávací klub „Cez hory, cez
doly“ pripravuje 24.11.2007 výlet na
Zvolenský zámok. Bližšie informácie
vám poskytneme v kancelárii CVČ
Strom alebo na tel. čísle 0910 940 414.

Bližšie informácie:
Centrum voľného času Strom
Smreková 39
010 07 Žilina
041/568 1155, 0910 940 414
strom@strom-cvc.sk

Farnosť Dobrého pastiera
Katarínska zábava
Pozývame Vás na už tradičnú Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční 24. novembra 2007.
Lístky si môžete zakúpiť v kancelárií
centra. Tešíme sa, že sa spoločne zabavíme a i takto upevníme naše farské
spoločenstvo.
Procesia po sídlisku
V sobotu 8.9.2007 o 18.00 hod budeme mať pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie spo-

ločnú procesiu po sídlisku. Všetkých
Vás pozývame i takto si uctiť našu nebeskú Matku.
Akadémia ku cti Panny Márie
Taktiež Vás pri príležitosti sviatku
Panny Márie pozývame v nedeľu 9.
12.2007 o 18.00 hod na akadémiu, ktorú pripravia deti a mladí pod vedením
rehoľných sestier Služobníčok najsvätejšej Panny Márie bez poškvrny počatej.

FARNOSŤ SALEZIÁNI
Deviatnik
k Panne Márii Nepoškvrnenej

Od 29. 11. do 7. 12. sa budeme v našej
farnosti pripravovať na slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú si don
Bosco zvlášť uctieval, deviatnikom
počas večerných svätých omší o 17.30.
Homílie budú zamerané na mariánske
témy a po svätom prijímaní bude nasledovať krátka modlitba.
„Lectio divina“
Každý štvrtok pokračujeme po večernej svätej omši v spoločnom uvažovaní

nad nedeľnými textami liturgie „Lectio divina“.
Stretávame sa o 18.15 pri vrátnici Saleziánskeho domu a stretnutie trvá cca
1 hodinu.
Srdečne Vás pozývame!
Don Marián Valábek na besede
V rámci saleziánskych štvrtkov bude
29. 11. 2007 naším hosťom don Marián
Valábek SDB. Bude celebrovať sv. omšu o 17.30 a po nej bude s ním diskusia
v oratóriu.
Pozývame vás.

Adresy rímsko-katolíckych farských úradov v Žiline
FÚ Žilina-mesto
Ul. republiky 6, 010 01
tel.: 562 13 12

FÚ Žilina-Solinky
Smreková 39, 010 07
tel.: 500 64 74

FÚ Žilina-Vlčince
Poštová 2, 010 08
tel.: 507 79 77

FÚ Žilina-Saleziáni
Rajecká cesta 17, 010 01
tel.: 724 19 14

FÚ Žilina-Hájik
Baničova 11, 010 15
tel: 566 35 17

FARNOSŤ HÁJIK
Začiatok stavby kostola na Hájiku
S veľkou radosťou sme privítali začiatok
stavby kostola.
Po vydaní stavebného povolenia (5. 10. 2007)
sa na stavenisku počas októbra urobili zemné výkopové práce a začali sa zakladať piloty (viac ako 100) čo je v súčasnosti v záverečnej fáze.
V závislosti od počasia sa bude do zimy pokračovať v zhotovovaní suterénu.
Prosíme veriacich o finančnú pomoc, ktorá je v súčasnosti jedinou možnou hmotnou
pomocou na zabezpečenie pokračovania stavebných prác (zatiaľ sa nedá pomáhať brigádnicky). Číslo účtu stavby kostola na Hájiku je 266 036 0000/1100.
Česko-Slovenské turné kapiel kresťanskej hudby
Spoločné vystúpenie skupiny MRRK zo
Zlína a skupiny Andy & P.R.C. zo Žiliny je
dôkazom, že kresťanská hudba spája ľudí aj
cez hranice. Vystúpenie začalo piatkom 9.
11. 2007 19.30 v Žiline v Pastoračnom centre
na Farských schodoch, pokračovalo v sobotu večer v Sokolovni vo Valašských Kloboukoch.
Veríme, že FRIENDS ON TOUR 2007 - spoločné Česko-Slovenské mini turné sa vďaka
podpore fanúšikov zopakuje aj v budúcom
roku. O účinkujúcich kapelách a ich ďalších
aktivitách sa dozviete na stránkach www.andy-prc.wz.cz , www.mrrk.ic.cz.
Maurice WILIAMS príde na Hájik
V nedeľu 18. novembra privítame v našej
farnosti zakladateľa Modlitieb otcov - diakona Maurice Wiliamsa. Na stretnutie s ním,
v kaplnke o 17.00, srdečne pozývame nielen
mužov ale aj všetkých záujemcov z najširšieho okolia.
Katarínska zábava
V sobotu 24. novembra 2007 sa príďte zabaviť a porozprávať s priateľmi na Katarínsku
farskú zábavu.
Okrem živej hudby, tomboly a občerstvenia vás možno príjemne prekvapí zábavný
program. Lístky v cene 220 Sk si môžete zakúpiť po sv. omšiach.
Zábava je výbornou príležitosťou pre novoprisťahované páry zoznámiť sa so spoločenstvom,
preto špeciálne pozvanie patrí práve im.
Stolnotenisový turnaj mužov
1. decembra 2007 sa v Hájovni stretnú odvážni muži aby v priateľskom zápase zabojovali o trofej najcennejšiu – pohár správcu
farnosti Hájik. Bližšie informácie o čase konania a spôsobe prihlasovania budú zverejnené v nedeľných oznamoch.

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
Vzdelávací program pre mládež a dospelých vo farnosti
Stredajšie prednášky
Každú stredu po večernej sv. omši vo farskom kostole Najsv. Trojice (ktorá je o
18.00 bez kázne) býva 20 minútová prednáška vzdelávacieho typu. Jej obsahom
je objasňovanie základov katolíckej viery, a to buď systematicky v krátkych tematických cykloch alebo aj na aktuálne
témy. Prednášky sú súčasťou permanentnej intelektuálnej formácie mládeže a dospelých v rámci farnosti. Vedie ich dekan
Ladislav Stromček.

Biblická príprava na nedeľu
Každý piatok po večernej sv. omši vo farskom kostole býva krátky 15 minútový
rozbor biblických čítaní na nasledujúcu
nedeľu. Nemá charakter homílie či kázne,
je to biblická exegéza (výklad, interpretácia) nedeľných biblických textov. Pripravuje ju dekan Ladislav Stromček. Nedeľná homília má totiž svoj vlasný charakter
a nie je vhodné v rámci nej robiť hlbšiu
odbornú analýzu textov. Preto je tu pre
záujemcov táto nenáročná možnosť biblického vzdelávania.

Nové znenie pätoro
cirkevných prikázaní
Od roku 2001, kedy KBS vydala nový
modlitebník, platí nové znenie pätoro cirkevných prikázaní. Uvádzame ich v tomto novom znení:
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na sv. omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a
vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu
sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Ďalšie informácie a pozvánky
Duchovná obnova pre mládež
Mladých, ktorí sa chcú zúčastniť na peknej víkendovej akcii v dobrej partii, pozývame na duchovnú obnovu, ktorá bude
od 16. do 18. novembra s pánom kaplánom Zdenkom Mezovským. Bližšie informácii v palacinkárni na starej fare alebo na tel. 0908 439 536.
Stretnutie rodičov
Rodičia prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Lichardova budú mať stretnutie s dekanom
v pondelok 12. novembra o 16.30 v pastoračnom centre na Farských schodoch. Srdečne pozývame.
Senior klub
Každý utorok býva v pastoračnom centre na Farských schodoch Senior klub
od 13.30 do 15.30. Program klubu nie je
organizovaný, robia si ho účastníci sami
(možnosť porozprávať sa pri káve a zákusku, zahrať si spoločenské hry a pod.)
Pozývame zvlášť osamelých penzistov.
Nácvik jasličkovej akadémie
Pozývame deti na nácviky jasličkovej
akadémie, ktoré budú bývať každú nedeľu po detskej sv. omši (ktorá je o 10.00)
v pastoračnom centre na Farských schodoch. Prvé stretnutie bude na budúcu nedeľu 18. novembra.
Štvrtková farská adorácia
Vo farskom kostole Najsv. Trojice býva
každý štvrtok po večernej sv. omši krátka
15 minútová adorácia - poklona pred vystavenou Oltárnou sviatosťou.
Klub kresťanských pedagógov
bude mať tento raz stretnutie v mimoriadnom termíne. Zúčastníme sa na prednáške otca biskupa Viliama Judáka v sobotu 17. novembra o 10.00 v aule Katolíckeho domu na Hurbanovej 44. Téma
prednášky: 800. výročie narodenia sv.
Alžbety Uhorskej. Po prednáške bude sv.
omša o 11.00.

Spovedanie nevládnych po domoch a bytoch
Vianočná spoveď starých a nevládnych
po domoch a bytoch bude v našej farnosti
6. a 7. decembra 2007, a to takto:
Vo štvrtok 6. decembra: Staré mesto,
Hliny I, II, III, IV a VIII, Malá Praha a
Nová Žilina.
V piatok 7. decembra: Závodie, Považský Chlmec a Strážov.
V oba dni od 9.00 do 12.00 podľa adries,
ktoré prosíme nahlásiť na farský úrad
na tel.: 562 13 12 (prosíme volať v prac.
dňoch medzi 9.00 až 12.00).
Spoločenstvo Nový Jeruzalem
vás pozýva na otvorené stretnutia každú
stredu o 17.30 v centre Fidélio:
14.11. Koncert chvál - Marek Novotný
21.11. Modlitebné stretnutie.
28.11. Úvod do adventného obdobia.
05.12. Sväté Písmo pre každého.
12.12. Modlitebné stretnutie.
19.12. Povzbudenie k Vianociam.
Pozývame vás na koncert chvál s Marekom Novotným zo spoločenstva Kanaán
z Trnavy v stredu 14. 11. o 17.30 vo Fidéliu. Bližšie informácie na plagátoch.

Súťaž v spoločenskej hre
Carcassonne
Pozývame vás zúčastniť sa na súťaži v
spoločenskej hre Carcassonne (skladanie kvázi puzzle, hradov, zámkov a iných
obrazcov...) v pastoračnom centre na Farských schodoch na budúcu nedeľu 18. novembra. Prezentácia hráčov je od 13.30
do 14.15. Hrá sa od 14.30. Predpokladaný
záver je okolo 20.00. Podmienkou je mať
odohraných zopár hier, pretože pravidlá
sa nebudú vysvetľovať. Pozvané sú všetky vekové kategórie a pripravené sú pekné ceny. Diváci sa môžu prísť pozrieť na
výtvory súťažiacich kedykoľvek v priebehu súťaže.

Rehoľné komunity
v Žiline
Školské sestry sv. Františka
J. M. Hurbana 44 (Katolícky dom)
tel: 041 - 562 69 02; 0908 470 488
Dcéry sv. Františka
Spanyolova ul. (Ružičkov dom)
tel: 041 - 723 37 95
Dcéry sv. Františka (druhá komunita)
Štefánikova ul.
tel: 041 - 724 75 42
Misionárky lásky (Sestry Matky Terezy)
Dolný val 24
tel: 041 564 08 22
Sestry Panny Márie Útechy
(Španielske sestry)
Kukučínova ul.
tel: 0905 380 850
Saleziáni don Bosca
Rajecká cesta 17
tel: 041 - 724 19 14; 724 56 35
Menší bratia kapucíni
Mariánske nám.
tel: 041 - 507 05 00
Dominikánsky konvent
J. M. Hurbana 10
tel: 041 - 562 14 03
Misionári Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a
Panny Márie
Na Šefranici 11
(duchovná správa žilinskej nemocnice)
tel: 041 - 561 15 81
Zaopatrovanie v nemocnici
Kňaza volajte na tel. číslach
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