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SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2007

Deň Miesto Čas

15. 12. Sobota

Bytčica   9.00 - 11.00

Trnové 10.00 - 11.30

Zástranie 14.30 - 16.30

16. 12. Nedeľa Solinky 14.00 - 17.00

17. 12. Pondelok Mesto: farský,
sirotár, františkánsky

  9.00 - 11.30
14.00 - 17.00

18. 12. Utorok Mesto: farský,
sirotár, františkánsky

  9.00 - 11.30
14.00 - 17.00

19. 12. Streda
Pov. Chlmec 15.00 - 15.45

Závodie 16.00 - 17.00

Deň Miesto Čas

19. 12. Streda
Vlčince - VŠ 19.00 - 20.00

Mesto - farský 20.00 - 21.00

20. 12. Štvrtok Hájik
  9.30 - 11.30
14.00 - 17.00

21. 12. Piatok Vlčince
  9.00 - 11.30
14.30 - 17.00

22. 12. Sobota Saleziáni 14.00 - 19.00

23. 12. Nedeľa Bánová 14.00 - 17.00

Farnosť Kostol
24.12.

Pondelok
Štedrý deň

25.12.
Utorok

Narodenie Pána

26.12.
Streda

Sv. Štefan

31.12.
Pond.

Silvester

1.1.  Utorok
PM Bohorodička

Nový rok

Ž-mesto

Farský kostol
Najsv. Trojice

16.00 
24.00

7.00  8.30  10.00
11.30  18.00

7.00  8.30  10.00
11.30  18.00

15.00
7.00  8.30  10.00

11.30  18.00

Sirotár-kapucíni
Obrátenia sv. Pavla

24.00 8.00  10.00  18.00 8.00  10.00  18.00 16.30
8.00  10.00  

18.00

Františkánsky
Sv. Barbory

24.00 6.00  8.00  11.00 6.00  8.00  11.00 15.30 6.00  8.00  11.00

Katolícky dom 24.00 8.30 8.30 --- 8.30

Závodie 24.00 8.30  10.00 8.30  10.00 15.00 8.30  10.00

Pov. Chlmec 24.00 8.30 8.30 15.00 8.30

Strážov --- 11.15 11.15 --- 11.15

Vlčince

Farský kostol
Sedembolestnej PM

6.30
24.00

6.30  8.00  9.30
11.00  19.00

6.30  8.00  9.30
11.00  19.00

6.30 
16.00 
24.00

6.30  8.00  9.30
11.00  19.00

Kaplnka Celulózka 16.00 9.00 9.00 16.00 9.00

Solinky
Farský kostol
Dobrého Pastiera

6.00
22.00  24.00

6.30  7.30  9.00
10.30  19.30

6.30  7.30  9.00 
10.30

16.00
6.30  7.30  9.00

10.30  19.30

Saleziáni

Farský kostol
Sv. Jána Bosca

22.00
24.00

6.30  8.00  9.30
11.00  20.00

6.30  8.00  9.30
11.00  20.00

6.30 
16.00

6.30  8.00  9.30
11.00  20.00

Bánová 24.00 7.00  8.30 7.00  8.30 7.15 15.00 7.00  8.30

Hájik
Kaplnka
Bož. milosrdenstva

16.00
24.00

8.00  9.30  11.00 8.00  9.30  11.00 16.00
8.00  9.30  11.00 

18.00

Gr.-katol. Chrám Narodenia PM 22.00 9.30 9.30 9.30 9.30

SV. OMŠE CEZ VIANOCE 2007 V ŽILINE

V sobotu 22. 12. a v nedeľu 23. 12. je v jednotlivých farnostiach 
(podľa upresnenia) možnosť spovede pre tých, ktorí docestovali 
zo zahraničia, zo služobnej cesty, z nemocnice, z internátov ap.



Farská príprava na Vianoce
Rorátne sväté omše sú každý deň o 06.30 
(okrem nedele a sviatku).

Adventné štvrtky – celodenná eucharis-
tická poklona a svätá omša s vešperami 
o 17.30.

Betlehemská koleda
14. a 15. decembra 2007 sa vo FPC Kri-
žovatky predstavia známi remeselníci 
žilinského okolia so živými ukážkami 
svojej tvorivosti a výrobkami s možnos-
ťou predaja.
Doplní ich pekný kultúrny program. 
Medzi inými vystúpi rodina Bažíkovcov 
s adventným koncertom a tiež divadlo 
Papanero s rozprávkou.

Celodiecézne
vyslanie koledníkov
16. decembra 2007 (na tretiu adventnú 
nedeľu) sa v našej farnosti uskutoční ce-
lodiecézne stretnutie účastníkov DOB-
REJ NOVINY s otcom biskupom Vi-
liamom Judákom. 
Svätá omša spojená s vyslaním malých 
koledníkov začne o 11.00. 
Prosíme Vás, aby ste vytvorili priestor 
pre toto podujatie a zúčastnili sa na ostat-
ných nedeľných omšiach. Vďaka za po-
rozumenie. 

Vianočný koncert
27. 12. 2007 o 19.00 bude v našom far-
skom chráme tradičný koncert V sloven-

skom Betleheme.

Univerzitné
pastoračné

centrum
Predvianočná spoveď
pre študentov bude v stredu 19. 12. 2007 
počas vysokoškolskej sv. omše v kostole 
na Vlčincoch od 19.00 do 20.00. 

Vianočný koncert na Game
V stredu 19. 12. 2007 o 20.00 máte jedi-
nečnú možnosť ponoriť sa do tónov via-
nočného koncertu, ktorý sa uskutoční v 
kinosále GAMA-klubu v areáli interná-
tov ŽU na Veľkom dieli (blok G-H).

Kontakt a informácie
Všetky kontaktné údaje, fotogalériu ak-
cií (aj tých novembrových), informácie o 
činnosti a aktivitách UPC môžete nájsť 
aj na našej web-stránke
http://upc.uniza.sk 
a všetky nejasnosti, otázky, postrehy za-
sielajte na upc.zilina@gmail.com.

SOU
sv. Jozefa Robotníka

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvore-
ných dverí, ktorý sa uskutoční v našom 
SOU v piatok 14. 12. 2007 v čase od 
9.00 do 15.00.
SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline je 
cirkevná škola, ktorej zriaďovateľom sú 
Saleziáni don Bosca.
Škola poskytuje odbornú prípravu v 
trojročných učebných odboroch zamera-
ných na cestné motorové vozidlá  -  auto-
opravár, ďalej v učebných odboroch mu-
rár, maliar a stolár. 
Pre absolventov trojročných odborov 
ponúkame možnosť získať úplné stred-
né vzdelanie. 
Pre záujemcov z iných regiónov posky-
tujeme ubytovanie v domove mládeže, 
ktorý spravujú vychovávatelia – salezi-
áni.

SALEZIÁNSKE
ORATÓRIUM

Program
cez Vianočné sviatky

22. dec. (sobota) - Oratko zatvorené
  9.30 - upratovanie a výzdoba
20.00 - Animátorské vianoce v Oratku

23. dec. (nedeľa)
Oratko otvorené 14.30 - 18.00 - Vešpery

24. dec. (pondelok)
Štedrý deň - Oratko zatvorené

25. dec. (utorok)
Narodenie Pána - Oratko zatvorené
16.00  - jasličková pobožnosť 

26. dec. (streda)
Sv. Štefan – Oratko zatvorené

27. až 30. dec. (štvrtok - nedeľa)
- prázdniny
Oratko otvorené 17.00 - 20.30

31. dec. (pondelok)
Oratko cez deň zatvorené
Silvester 20.00 - 02.00

1. jan. (utorok)
Nový rok 2008 - Oratko zatvorené

2. - 5. jan. (streda-sobota) - prázdniny
Oratko otvorené 17.00 - 20.30

6. jan. (nedeľa) - Zjavenie Pána 
Oratko otvorené 14.30 - 16.30
- maxistretko o 18.30
- koncert orchestra - 16.30 v kostole
- vešpery mladých v kostole po koncerte

Adventné popoludnie
Počas adventných nedieľ prebieha Ad-
ventné popoludnie v oratóriu. Rodičia s 
deťmi si tu môžu vyrobiť vianočné po-
hľadnice, sviece, ikebany, papierové de-
korácie, koláčiky.

Koledníci Dobrej noviny
25. a 26. 12. 2007 v popoludňajších hodi-
nách navštívia rodiny farnosti koledníci 
Dobrej noviny.

Jasličková pobožnosť
bude 25. decembra o 16.00 u saleziánov 
a o 15.00 v Bánovej.

Predvianočný predaj
Prebieha tradičný predvianočný predaj 
pohľadníc, kníh a darčekov v priesto-
roch oratória, vstup ako do farskej kniž-
nice. 
Predáva sa v nedele po každej sv. omši a 
v týždni po večerných sv. omšiach.

GRÉCKOKATOLÍCKA
FARNOSŤ

Liturgické slávenie u greckokatolíkov 
po čas vianočných  sviatkov:
24. 12. - 8.00 Kráľovské hodinky
- 22.00 lit. Bazila Veľ., Veľké povečerie
25.12  - 9.30 lit. Jána Zlatoústeho
26.12  - 9.30 lit. Jána Zlatoústeho
30.12  - 8.00 lit. Jána Zlatoústeho
31.12  - 9.30 lit. Jána Zlat., poďakovanie
1.1.  - 9.30 lit. Bazila Veľkého
6.1.  - 9.30 lit. Bazila Veľkého, Jordánske 
svätenie vody

Bánová
Bábkové divadlo
25. 12. o 17.00 Bábkové divadlo s ná-
zvom “Nie sme tvoje bábky“. Réžia: 
Martin Benikovský.
Vianočný koncert
26. 12. o 17.00 Koncert bánovského zbo-
ru s novým repertoárom slovenských aj 
anglických piesní (Kostol Bánová).
Stretnutia a koledovanie
Posledný adventný týždeň sa niektoré 
rodiny z Bánovej stretávajú - už tretí rok 
- pri spoločnej modlitbe, postupne vždy 
v inej rodine. Takto si pripomínajú pu-
tovanie Svätej rodiny a ich hľadanie prí-
strešia v Betleheme. - Od 2. do 6. 1. bude 
v Bánovej koledovanie po rodinách 

FARNOSŤ VLČINCE

FARNOSŤ SALEZIÁNI

Benefičný koncert
Rada mládeže Žilinského kraja pozýva 
všetkých obyvateľov mesta Žilina na be-
nefičný vianočný koncert „Vianoce pre 
všetkých“ 28. 12. o 16.00 v Dome odbo-
rov. Vystupovať budú mladí ľudia z rôz-
nych náboženských obcí mesta. Záštitu  
prevzal primátor Ivan Harman. 

Zaopatrovanie v nemocnici
Kňaza do nemocnice volajte na tel. číslach

041 - 562 62 62
0902 366 167



FARNOSŤ SOLINKYFARNOSŤ HÁJIK
Cesta k šťastnému manželstvu
V nedeľu 9. decembra o 17.00 bude v 
Kaplnke Božieho milosrdenstva pred-
náška manželov Baránkových na tému 
Cesta k šťastnému manželstvu. Jediné, 
čo je možné dodať ako komentár, je: 
prednášku si určite nenechajte ujsť.

Betlehemské svetlo
Počas celého Štedrého dňa bude v kapln-
ke vystavené Betlehemské svetlo, ktoré 
si môžete preniesť do svojich rodín.

Posvätenie bytov
Posvätenie všetkých bytov veriacich nie 
je možné zvládnuť z kapacitných dôvo-
dov, preto sa budú aj tento rok posväco-
vať len nové byty. Termín si treba do-
hodnúť osobne po svätej omši alebo te-
lefonicky na farskom čísle 5663517.

Nedeľa svätej rodiny
V nedeľu 30.12., na sviatok Svätej ro-
diny, bude  pri sv. omši o 11.00 obnova 
manželských sľubov. Pozývame man-
želské páry, aby pokiaľ môžu, prišli spo-
ločne zúčastniť sa tejto slávnosti.

Výstavba kostola
Po vydaní stavebného povolenia (5. 10. 
2007) boli v októbri a novembri vykona-
né zemné práce a následne stavbári vŕta-
li a betónovali piloty, ktorých je viac ako 
140 kusov. Na jar sa bude pokračovať v 
betónovaní ďalších stavebných častí.

Beseda s lektorom
V utorok 18. 12. o 14.30 lektor anglič-
tiny Alessandro Valmonte, ktorý pôso-
bí už tretí rok na Gymnáziu Kráľovnej 
pokoja, sprítomní našim študentom a 
všetkým hosťom, ktorí sú srdečne po-
zvaní, prežívanie Vianoc na Filipínach 
formou prednášky a besedy (v anglic-
kom jazyku).
Informácie o prijímacích skúškach:
www.gymkp.sk

Gymnázium
sv. Františka

Adventná duchovná obnova
Pozývame vás na adventnú duchovnú ob-
novu (nielen) pre rodičov v piatok 14. 12. 
o 17.00 v aule GSF (Katolícky dom). Jej 
súčasťou bude aj príležitosť ku sv. zmie-
renia, Božie Slovo, modlitba, sv. omša. 

Medzinárodný úspech
študenta GSF

V dňoch 24. 11. - 1. 12. 2007 sa študent 
Ján Bučkuliak z oktávy zúčastnil Me-
dzinárodného kola projektu s názvom 
MODELOVÝ EURÓPSKY PARLA-
MENT. Súťaž tento rok prebiehala v Rí-
me a funguje ako hra na parlament, tzn. 
rokuje sa vo výboroch, tvoria a schvaľu-
jú sa rezolúcie...
Jankovi ďakujeme za reprezentáciu 
gymnázia a za prejavenie svojej kres-
ťanskej viery v náročnom mládežnícko 
- politickom prostredí.

Vianočná spoveď
Vianočná spoveď pre deti a mládež
11. december 2007 od 14.00 do 15.30
Vianočná spoveď pre dospelých
16. december 2007 od 14.00 do 17.00

Roráty
Srdečne vás pozývame na rorátne sv. 
omše o 6.00, ktoré slávime počas celé-
ho adventu.

Vyslanie koledníkov
23. december – Po sv. omši o 10.30 bude 
vyslanie koledníkov Dobrej noviny.

Dobrá novina
Aj tento rok budú po rodinách chodiť ko-
ledníci Dobrej Noviny, ktorí chcú svojim 
koledovaním pomáhať pri budovaní diel 
misií. Ak chcete, aby aj do vašej rodiny 
priniesli radostnú zvesť o narodení ma-
lého Ježiška, treba sa nahlásiť v nedeľu 
po sv. omšiach v sakristii kostola.. Ko-
ledovanie bude prebiehať v dňoch: 27. 
– 28. december 2007. Bližšie informácie 
na tel. čísle: 0907 878 054

Betlehemské svetlo
24. december 2007 – Od 12.00 hod bude 
v kostole vystavené Betlehemské svetlo, 
ktoré si môžete prísť zobrať do svojich 
domácností. Počas dňa môžete priná-
šať dary z vášho štedrovečerného stola, 
ktoré potom zanesieme bezdomovcom. 
Skúsme aspoň takým malým skutkom 
spríjemniť Vianočné sviatky opusteným 
a biednym...

Jasličková pobožnosť
25. december 2007 – Srdečne vás po-
zývame na Jasličkovú pobožnosť, kto-
rá sa začne o 15.00 v kostole Dobrého 
pastiera. Predstavia sa vám deti farnosti, 
detský spevácky zbor i deti z Detského 
folklórneho súboru Pastierik. V spolo-
čenstve farnosti sa chceme radovať z na-
rodenia Ježiša – nášho Spasiteľa. 

Požehnanie budúcich mamičiek
26. december 2007 – Pri sv. omšiach o 
9.00 a 10.30 hod bude požehnanie budú-
cich mamičiek.

Obnova manželských sľubov
30. december 2007 – Pri nedeľných sv. 
omšiach na o 9.00 a 10.30 hod bude ob-
novenie manželských sľubov.

Koncoročné poďakovanie
31. december 2007 – Sv. omša s ďa-
kovnou pobožnosťou bude o 16.00 a od 
21.00 do 23.55 bude vystavená Sviatosť 
oltárna k ďakovnej poklone.

Posviacka bytov
Aj tento rok sa budú posviacať byty. Je 
potrebné sa zapísať v sakristií kostola po 
sv. omšiach. Zapisovať sa začne po no-
vom roku.

Koncert speváckych zborov
6. január 2008 – Srdečne vás pozývame 
na koncert speváckych zborov, ktoré pô-
sobia v našej farnosti. Koncert sa usku-
toční na sviatok Zjavenia Pána o 18.00 
hod v kostole Dobrého pastiera.

Výlet do Rajeckej Lesnej
15. december 2007 – Detský poznávací 
klub pozýva všetky deti aj ich rodičov 
na výlet do Rajeckej Lesnej – Slovenský 
Betlehem. Prihlásiť sa treba do 12. de-
cembra 2007 v kancelárii CVČ Strom.

Silvestrovská zábava
31. december 2007 – Mladí z CVČ pozý-
vajú všetkých, ktorí chcú nový rok 2008 
privítať tak ako sa patrí, na Silvestrov-
skú zábavu. Bližšie informácie nájdete 
na nástenke alebo v kancelárii CVČ.

Duchovná obnova
3. – 5. január 2008 – Bude duchovná ob-
nova pre všetkých mladých, ktorí si chcú 
prehĺbiť svoj vzťah k Bohu v rodinnom 
spoločenstve mládeže z farnosti.

Výlet do Bojníc
5. január 2008 – Detský poznávací klub 
pozýva na výlet do Bojníc. Navštívia zá-
mok i ZOO. Bližšie informácie vám radi 
poskytneme v kancelárii CVČ Strom.

Cirkevné centrum voľného času Strom

Gymnázium
Kráľovnej pokoja

Adventné adorácie
Školské sestry sv. Františka pozývajú 
počas adventu na adorácie vždy vo štvr-
tok od 19.00 do 20.00 na tieto úmysly:
  6.12. - za rodiny
13.12. - za pokoj vo svete
20.12. - za nenarodené deti 

Ekumenický týždeň
Pozývame vás zúčastniť sa na modlit-
bách, ktoré pripravia jednotlivé kresťan-
ské cirkvi, pôsobiace v Žiline, v týchto 
dňoch, vždy o 18.00:
18.1. pia -  Rímskokatolícka cirkev
     Františkánsky kostol
19.1. so  -  Cirkev bratská
     Zákl. umel. škola, Dolný val
21.1. po -  Cirkev adventistov 7. dňa
     Škultétyho 7
24.1. št  -  Gréckokatolícka cirkev
     Nanterská 25
25. 1. pia - Evanjelická cirkev a. v.
     Evanjelický kostol, Rázusa 4
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FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
Pomazanie chorých
bude v kostole u kapucínov na spomien-
ku Guadalupskej Panny Márie v stredu 
12. decembra pri sv. omši o 16.30.
Zbierka pre matky s deťmi
bývajúce v Domove Pokoj v Kláštore pod 
Znievom, bude od 10. do 20. 12. Trvan-
livé potraviny, školské pomôcky, hygie-
nické a čistiace potreby (nie oblečenie, 
ani hračky) môžete prinášať na vrátnicu 
Kláštora kapucínov od 8.00 do 18.00.
Klub kresťanských pedagógov
pozýva na pravidelné stretnutie vo Fidé-
liu v utorok 11. 12. o 15.00.
Vianočný koncert
organizuje už tradične Regionálne osve-
tové stredisko s názvom Živý betlehem - 
Pokoj ľuďom dobrej vôle. Koncert bude 
vo štvrtok 13. decembra o 16.30 vo far-
skom kostole.
Betlehemské svetlo
prinesú skauti do Žiliny v nedeľu 16. de-
cembra a bude k dispozícii vo všetkých 
kostoloch aj v nasledujúcich dňoch.
Kapustnica pre seniorov
V utorok 18. 12. 2007 od 13.30 do 15.30 
bude v pastoračnom centre Farské scho-
dy vianočná kapustnica, na ktorú pozý-
vame našich seniorov. Zapisuje sa na 
klube v utorok. Príspevok je 50,- Sk.
Kolpingova škôlka - medovníky
V utorok 18. 12. od 9.00 do 12.00 v Kol-
pingovej škôlke vo Fidéliu budeme piecť 
medovníčky. Prosíme, prineste si záster-
ky, valček na cesto, formičky, orechy a 
kokos na zdobenie, tiež desiatu (nie čo-
koládovú) a všetci aj prezuvky. Informá-
cie na čísle 0907 211 471.
Jasličková akadémia
bude 25. decembra v pastoračnom centre 
po detskej sv. omši, ktorá je o 10.00 vo 
farskom kostole.
Vianočný organový koncert
Pozývame vás na Vianočné organové 
vešpery u sv. Barbory - organový kon-
cert vo františkánskom kostole vo štvr-
tok 27. 12. o 16.30. Hrá Balázs Szabó z 
Budapešti, skvelý organista - reprezen-
tant najmladšej generácie maďarského 
organového umenia  - účastník medziná-
rodných súťaží a víťaz organovej súťaže 
vo Švajčiarsku. 

Štefanský ples
bude tradične aj v tomto roku 26. 12. v 
PC Farské schody. Vstupné na je 220,- 
Sk. V cene je občerstvenie, nápoje a 
tombola. Lístky si možno zakúpiť v Tu-
ristickej inf. kancelárii (stará fara).
Vianočné koledy zboru Máj
zaznejú v nedeľu 6. januára 2008 o 9.00 
v pastoračnom centre v rámci prvone-
deľného stretnutia po omšiach.
Spoločenstvo Nový Jeruzalem
Pozývame vás na predvianočné otvorené 
stretnutie v stredu 19. 12. o 17.30 v cen-
tre Fidélio. Dňa 26. 12. a 2. 1. otvorené 
stretnutia nebudú. Stretneme sa 9. 1.
Termíny prvého sv. prijímania
18. 5. 2008 - ZŠ Lichardova a Hollého
1. 6. 2008   - ZŠ sv. Cyrila a Metoda
1. 6. 2008   - ZŠ Závodie
8. 6. 2008   - CZŠ R. Zaymusa
Birmovka
- spoločná pre birmovancov z mesta, z 
Hájika a z Vlčincov, bude v druhej polo-
vici apríla 2008 na Vlčincoch.

Stredajšie prednášky
vo farskom kostole po večernej sv. om-
ši budú pokračovať od 9. januára. Obsa-
hom je objasňovanie základov katolíckej 
viery pre mládež a dospelých a to buď 
systematicky v krátkych tematických cy-
k loch alebo na aktuálne témy.

Biblické okienko
ktoré býva v piatok vo farskom kostole 
po večernej sv. omši, bude ešte 14. 12., 
potom od 4. 1. 2008. Je to krátky rozbor 
(biblická exegéza, výklad) biblických čí-
taní na nasledujúcu nedeľu ako jednodu-
chá forma biblického vzdelávania.

Latinská sv. omša
Každú prvú nedeľu v mesiaci sú pri sv. 
omši o 8.30 vo farskom kostole niektoré 
liturgické časti v latinskom jazyku.
Farská adorácia
býva vo farskom kostole každý štvrtok 
po večernej sv. omši (15 minút).
Bezlepkové hostie
Celiatici, ktorí majú predpísanú bezlepko-
vú diétu, môžu požiadať o sv. prijímanie s 
bezlepkovou hostiou. Je vhodné informo-
vať kňaza v sakristii pred sv. omšou a pri-
jímať buď ako prvý alebo ako posledný.

CZŠ R. Zaymusa
Vianočná akadémia
Srdečne pozývame rodičov a starých ro-
dičov na Vianočnú akadémiu, ktorá bu-
de v stredu 12. 12. o 15.00 v pastorač-
nom centre na Farských schodoch.
Deň otvorených dverí
Pozývame rodičov budúcich prváčikov 
na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa 
uskutoční v stredu 12. 12. 2007 od 8.45 
do 10.35 v triede 1. A.
Zápis prvákov
Zároveň oznamujeme, že zápis do 1. roč. 
pre školský rok 2008/2009 bude v dňoch 
18. 1. 2008 (piatok) od 14.00 do 18.00 a 
19.  1. 2008 (sobota) od 8.00 do 12.00.
Bližšie informácie  na tel. čísle: 041/562 
3625, 562 0210 a www.zszayza.edu.sk.

Koledovanie DOBREJ NOVINY
Počas vianočných sviatkov bude prebie-
hať 13. ročník koledovania Dobrej novi-
ny, spojený so zbierkou na pomoc núdz-
nym v afrických krajinách. Ak chcete 
privítať koledníkov vo svojich domo-
voch a prispieť obetiam chudoby, zapíšte 
sa do zošita v sakristii. Koledovanie bu-
de prebiehať 25. 12. v Závodí a 26. a 27. 
12. v meste. Môžete prispieť aj indivi-
duálne na č.ú.: 4000713500/3100, alebo 
prostredníctvom darcovskej sms správy: 
DMS DOBRANOVINA, na číslo 877 
(30,- Sk) od 1. 11. 2007 do 31. 1. 2008. 

Viac informácií sa dočítate v novinách 
Dobrej noviny, ktoré sú zdarma. 

Dostať šancu
Pozývame vás aj na prezentáciu pod ná-
zvom: „Dostať šancu“ v nedeľu 16. 12. 
v pastoračnom centre na Farských scho-
doch o 16.00.
Uvidíte film s príbehmi detí a mladých 
z Kene, informácie o samotnej akcii, či 
svedectvá dobrovoľníkov pôsobiacich 
priamo v podporovaných projektoch. 
Príďte sa dozvedieť, kam idú vaše pe-
niaze.

CVČ ŽIRAFA
Vianočná akadémia
Všetkých rodičov, starých rodičov a zná-
mych pozývame na Vianočnú akadémiu 
v utorok 11. 12. o 16.00 v pastoračnom 
centre na Farských schodoch. Predstavia 
sa deti z našich krúžkov a nebude chý-
bať ani malé vianočné prekvapenie.
Vianočné trhy v Hájovni
Pozývame všetkých záujemcov na via-
nočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nede-
ľu 16. 12. od 15.00 do 17.00 v klubovni 
Hájovňa na Hájiku. Budete si môcť za 
symbolickú cenu zakúpiť výrobky detí 
z rôznych krúžkov (keramický, Petit art, 
tvorivé dielne...). 
Klubovne
Klubovne Mravenisko, Prístav a Hájov-
ňa budú otvorené do piatku 21. 12. 2007.  
Mravenisko a Prístav sa otvoria od 7. 1. 
2008, Hájovňa už od 3. 1. 2008.
Krúžky
budú prebiehať do piatku 21. 12. 2007. 
Počas zimných prázdnin krúžky nebu-
dú. V novom roku od pondelka 7. jan.

ZŠ sv.Cyrila a Metoda
Vianočná akadémia
Pozývame všetkých rodičov, starých ro-
dičov a priaznivcov školy na Vianočnú 
akadémiu, ktorá sa uskutoční 13.12.2007 
v telocvični školy o 16.00. Príďte pod-
poriť a potešiť sa so svojimi deťmi. 
Zápis prvákov
pre šk. rok 2008/2009 bude 17. a 18. ja-
nuára 2008 (štvrtok a piatok) od 14.00 
do 17.00 v budove školy Na Závaží 2.
K zápisu treba doniesť okrem rodné-
ho listu aj krstný list, ktorý bude slúžiť 
pre 1. sv. prijímanie. Tel: 500 66 85
Týždeň otvorených dverí
Od 14. do 18. 1. 2008 môžu záujemco-
via navštíviť v čase vyučovania otvo-
rené hodiny v prvom ročníku.


