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Fašiangy
Farský karneval pre deti a mládež bu-
de v nedeľu 3. 2. 2008 (dnes) o 16.00 
vo FPC Križovatky.

Popolcová streda
Na Popolcovú stredu 6. 2. 2008 sa za-
čína pôstne obdobie. Sväté omše budú 
o 06.30, 08.00, 17.30 a 19.00, v Celu-
lózke o 16.00.

Eucharistická poklona
býva vždy vo štvrtok od 15.00 v kosto-
le. Pred večernou svätou omšou je po-
žehnanie so sviatosťou Oltárnou.

Prvé sv. prijímanie
Počas pôstneho obdobia rozbiehame 
aj bezprostrednú prípravu na slávnosť 
prvého svätého prijímania, ktorá bude 
v našej farnosti v nedeľu 1. 6. 2008. 
Pripomíname, že to nie je školská akcia, 
ale prejav úprimného vzťahu ku Kristo-
vi v eucharistii. Preto prosíme rodičov, 
aby sa spolu so svojimi deťmi pravi-
delne zúčastňovali na nedeľných svä-
tých omšiach, zaujímali sa o ich ľudskú 
a kresťanskú formáciu a sami boli pre 

svoje deti pekným príkladom a povzbu-
dením vo viere, ktorú vyznávame.

Sv. omša s vešperami
býva vždy vo štvrtok o 17.30.

Krížová cesta
bude bývať v stredu o 18.15 (medzi sv. 
omšami) a v piatok o 17.00 (pred sv. 
omšou).

Ruženec Bož. milosrdenstva 
a eucharistické požehnanie – bude bý-
vať každú pôstnu nedeľu o 15.00.

OZ Križovatky
Veľká vďaka za Vašu podporu formou 
2% z dane. Potrebné tlačivá nájdete na 
stolíku v kostole. Naše údaje:
Názov: Občianske združenie Križovat-
ky. Sídlo: Poštová ul., 010 08 Žilina
IČO: 37803425 

Daňové priznanie
Sociálne centrum farnosti ponúka po-
moc pri spracovaní daňového priznania 
fyzických osôb za rok 2007 každý uto-
rok od 16.00 do 17.00 v kancelárii far-
ského úradu. Kontakt: 0910 924 925. 

FARNOSŤ SALEZIÁNI
Pobožnosť krížovej cesty vo 
farskom kostole počas pôstneho obdo-
bia bude v piatky o 17.00 a v nedele o 
18.00 s mladými. V kostole v Bánovej 
v piatky o 17.00 a v nedele o 14.00.

12. marca 2008 pri večernej sv. omši 
o 17.30 udelíme sviatosť pomaza-
nia chorých starším a chorým ve-
riacim vo farskom kostole a v piatok 
14. marca 2008 v kostole v Bánovej pri 
večernej sv. omši o 17.30.

Vo februári 2008 bude v našej farskej 
knižnici prebiehať akcia „Výpredaj 
duplicitných kníh“ za symbolické 
ceny. Od 5. 2. vždy v utorok a piatok 
16.00 - 18.00. Vstup od predajne FIAT.

FARNOSŤ VLČINCE FARNOSŤ SOLINKY

Na popolcovú stredu bude sv. 
omša aj o 16.30 hod.

Pobožnosť krížovej cesty bude 
bý vať počas pôstneho obdobia každý 
piatok o 17.15 a v nedeľu o 18.00 hod. 

V nedeľu 3. februára o 19.00 srdečne 
pozývame na stretnutie animáto-
rov birmovancov oboch skupín. 

Duchovné obnovy pre birmovan-
cov - prvákov budú 8.-10. 2. a 29. 2 až 
2. 3. 2008.

V nedeľu 17. 2. príde do našej farnos-
ti Mons. ThLic. Vendelín Pleva 
– riaditeľ SSV. Bude slúžiť sv. omšu o 
9.00 a 10.30 - a o 15.00 vás pozývame 
na besedu v spoločenskej hale CVČ.

Lekáreň Dobrého pastiera, ktorá sa 
nachádza v našom farskom dvore, príj-
me do zamestnania magistru. Bližšie 

informácie dostanete priamo v lekárni. 

STROM
Centrum voľného 

času

Všetkých vedúcich krúžkov CVČ po-
zývame na pracovné stretnutie, 
ktoré sa uskutočni v pondelok 4. febru-
ára o 19.00 hod.

Po dlhšom odpočinku plánujeme tu-
ristický výlet, a to v sobotu 16. 
februára. Bližšie informácie nájdete 
na nástenke alebo v kancelárii CVČ.

Počas jarných prázdnin (18.–24. febru-
ára) idú naši mladí na duchovné 
cvičenia. CVČ bude otvorené len vo 
večerných hodinách, resp. po sv. omši.

V priebehu februára sa začne kal-
četová a stolnotenisová liga. 
Bližšie informácie u Štefana Zemjaka.

Počas jarných prázdnin krúžky 
nebudú, ale CVČ bude otvorené ako 

cez školský rok.

Formácia k modlitbe
Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú všetkých zá-
ujemcov na pravidelné mesačné duchovné stretnutia, kde sa budeme spoločne 
zamýšľať nad Ježišovou cestou modlitby. Prvé stretnutie bolo 20. 1. 2008. Ďalšie 
sú: 17. 2. 16. 3., 13. 4., 11. 5., 15. 6. v pastoračnom centre Fidélio. Účasť prosíme 
nahlásiť týždeň vopred na t. č.: 0904 807 570 alebo na: obnovy@gmail.com

Saleziánske
oratórium 

V nedeľu 17. februára o 16.30 bude v 
telocvični saleziánskeho domu diva-
dlo s názvom „Dvaja stratení“. 
Prídu ho zahrať mladí z Námestova. 
Pozývame vás.

V dňoch 18. – 20. februára bude pre-
biehať jarný prímestský tábor 
v saleziánskom oratóriu.
Prímestský tábor je určený pre deti 
vo veku od 7 do 11 rokov. Prebieha vo 
forme celodenných aktivít.
Program počas tábora začína každý 
deň o 9.00 a končí o 17.00 v salezián-
skom oratóriu (vchod je zo Salezián-
skej ulice pri SECO Fiat).



Tanečný kurz
Do nášho krúžku v CVČ Žirafa prijí-
mame deti vo veku 6-11 rokov, ktoré 
sa radi hýbu a chcú sa naučiť tancovať 
základy moderného a spoločenského 
tanca. Prihlášky treba doniesť do kon-
ca januára do kancelárie CVC Žirafa 
na Pivovarskej ulici. Krúžok je každý 
pondelok od 14,00-16,00.

Klubovne Mravenisko a Prístav
Zmena otváracích hodín v klubovniach 
Mravenisko a Prístav od 1. 2. 2008:
Mravenisko (Pivovarská 1) bude otvo-
rené od 13.00 do 19.00.
Prístav (Vlčince) bude otvorený od 15.00 
do 18.00.

Jarný detský tábor
Žirafa-CVČ pripravuje počas jarných 
prázdnin Jarný denný divadelný tábor 
„Z rozprávky do rozprávky“. Každý 
deň bude plný rozprávkových tajom-
stiev a dobrodružstiev. Cena pre čle-
nov, prihlásených do 31. 12. 2007 je 
100,- Sk/deň. Cena pre ostatných je 
130,- Sk/deň. Prihlášky s poplatkom 
treba odovzdať najneskôr do 12. 2. 
2008 v kancelárii CVČ.

Klub hradných tajomstiev
organizuje ďalší zo svojich výletov 8. 
marca 2008 na hrad Stará Ľubovňa. 
Viac info v kancelárii na Pivovarskej 
ulici č. 1 alebo na www. zirafa.sk.
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Inšpirovaní pastoračným plánom KBS 
na roky 2007-2013 vzniklo Centrum 
pre rodinu v Žiline, o.z., ktoré:
• pripravuje snúbencov na prijatie 
sviatostného manželstva
•  poskytuje rady manželom pri pláno-
vaní rodičovstva
• poskytuje konzultácie manželom v 
rôznych oblastiach (duchovná, psy-
chologická, právna)
• zabezpečuje prednášky pre školy 
a farnosti v súvislosti s výchovou k 
manželstvu a rodičovstvu
• poskytuje konzultácie pre vychováva-
teľov, katechétov, učiteľov, animátorov 
v súvislosti so sexuálnou výchovou.
Centrum nájdete v priestoroch salezián-
skeho oratória (vchod od predajne Fiat) v 
dňoch 4. 2., 25. 2., 10. 3 od 18. 00 resp. 
na cprza@nextra.sk a 0905 415 021.
Číslo bankového účtu 10104647/5200.
Centrum zriadili a vedú Martin Čelko 
a Alica Čelková.

Spoločenstvo Nový Jeruzalem
Pozývame vás na otvorené stretnutia 
každú stredu od 17.30 v centre Fidélio.
27. 2. - Novinka! Stretnutie (nielen) pre 
rodiny s malými deťmi už od 16.30 do 
18.00. Stráženie detí je zabezpečené.

Popolcová streda 6. februára
Sv. omše budú takto:
Farský kostol: 7.00, 12.00, 15.00, 18.00
Františkánsky kostol: 8.00 a 15.30
Sirotársky kostol: 6.00 a 16.30
Závodie: 18.00
Považský Chlmec: 16.30

Krížové cesty
budú bývať v pôste každý piatok:
Farský kostol: 17.20
Františkánsky: 14.50
Sirotársky: 15.50
a každú pôstnu nedeľu:
Farský kostol: 14.30
Závodie: 14.30

Klub kresťanských pedagógov
pozýva všetkých záujemcov na pravi-
delné mesačné stretnutie v utorok 5. 
februára o 15.00 do strediska Fidélio u 
kapucínov. Prednáša púchovský dekan 
Mons. Michal Keblúšek.

Lurdy - La Salette - Nevers
Páter Kristián, dominikán, bude dá-
vať 9-dňové duchovné cvičenia počas 
pútnického zájazdu do uvedených pút-
nych miest v dňoch 21. - 29. augusta 
2008 s kompletným zabezpečením cez 
cestovnú kanceláriu v cene 8.700,- Sk. 
Informácie u pátra Kristiána.

Rekolekcia u kapucínov
Pozývame vás na sv. omšu pri príleži-
tosti rekolekcie kňazov žilinského de-
kanátu vo štvrtok 7. februára o 9.30 v 
sirotárskom kostole.

Prestavba Farských schodov
Biskupský úrad Nitra pokračuje v jed-
naniach ohľadom prestavby cirkev-
ných budov na Farských schodoch. 
Jednania sú v záverečnej fáze. V do-
hľadnej dobe biskupský úrad uzavrie 
s investorom budúceho obchodného 
centra rámcovú zmluvu, ktorá stano-
ví základné podmienky pre realizáciu 
zámeru, ktorý bol farníkom predsta-
vený v decembri 2007. O výsledku vás 
budeme podrobne informovať v ďal-
ších vydaniach informačného listu.

Stredajšie prednášky
bývajú vo farskom kostole po večernej 
sv. omši (ktorá je o 18.00). Obsahom 
je objasňovanie základov katolíckej 
viery pre mládež a dospelých a to buď 
systematicky v tematických cy k loch 
alebo na aktuálne témy - s náročnos-
ťou približne na gymnaziálnej úrovni.
V súčasnosti sa venujeme Úvodu do 
Sv. písma, kde sa preberajú základy 
biblickej teológie. Na popolcovú stre-
du prednáška nebude.

Biblické okienko
býva v piatok vo farskom kostole po ve-
černej sv. omši. Je to krátky rozbor (bib-
lická exegéza, výklad) biblických čítaní 
na nasledujúcu nedeľu ako jednoduchá 
forma biblického vzdelávania.

Latinská sv. omša
Každú prvú nedeľu v mesiaci sú pri sv. 
omši o 8.30 vo farskom kostole niekto-
ré liturgické časti v latinskom jazyku.

Žirafa - Centrum voľného času

FARNOSŤ HÁJIK
Sv. omša za deviatakov
V nedeľu 3. 2. na sv. omši o 9.30 bude-
me spoločne prosiť o dary Ducha Svä-
tého pre deviatakov pri ich prvej dô-
ležitej školskej skúške – MONITORe, 
ktorá ich čaká v stredu 6. 2.

Popolcová streda
Na popolcovú stredu 6. 2. budú sv. 
omše v kaplnke o 17.00 a 18.30.

Pomazanie chorých
môžu starí a chorí prijať v nedeľu 10. 
februára po sv. omši o 8.00 a 11.00. 

Krížová cesta
Modlitba krížovej cesty počas pôst-
neho obdobia bude bývať v piatok o 
17.15 a v  nedeľu o 18.00.

Miništranti
Pán farár pozýva chlapcov k službe 
miništrovania. Zároveň oslovuje aj ro-
dičov, aby povzbudili svojich synov k 
tejto službe.

Birmovka
Sviatosť birmovania príjmu naši bir-
movanci v sobotu 26. apríla vo far-
skom kostole na Vlčincoch.

Centrum pre rodinu
v Žiline

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO

Duchovná obnova

pre študentov bude počas víkendu od 

29. februára do 2. marca 2008. Začia-

tok je v piatok o 19.00 a prihlásiť sa 

treba do štvrtku 28. februára 2008 na 

vrátnici UPeCe.

Viac info: http://upc.uniza.sk

alebo emailom upc.zilina@gmail.com

Univerzitné pastoračné centrum


