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Slávnosť Božieho Tela
na Mariánskom námestí

Pozývame vás na slávnostnú svätú omšu,
ktorá bude na Mariánskom námestí

v nedeľu 25. mája 2008 o 10.00

Sv. omšu bude celebrovať žilinský biskup

Mons. Tomáš Galis

Po sv. omši bude slávnostná eucharistická procesia.

Z tohto dôvodu budú zrušené tieto sv. omše:
 - vo farskom kostole o 10.00 a 11.30
 - v sirotárskom kostole o 10.00
 - vo františkánskom kostole o 11.00
 - na Vlčincoch o 11.00

FARNOSŤ HÁJIK
Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie bude 18. mája, 25. mája a 1. júna. 
Prosíme veriacich, aby využili čas ranných bohoslužieb v 
nedeľu (8.00, 9.30), prípadne v sobotu večer.

Stavba kostola

sa začína dvíhať zo zeme. V týchto dňoch je vítaná brigád-
nická činnosť na stavebných prácach aj počas týždňa. Ďa-
kujeme za každý druh pomoci, či finančnú podporu stavby.  

Hájovňa

Veríme, že pobočka CVČ Žirafa na Hájiku bude i naďalej 
prinášať deťom radosť, zábavu, poznanie, šport, tvorivosť 
a že spolupráca bude pokračovať i v ďalšom šk. roku.

Poďakovanie animátorom

Touto cestou tlmočíme úprimné poďakovanie za nezištnú 
prácu animátorom, ktorí v tomto roku pripravili na svia-
tosť birmovania 95 birmovancov.

FARNOSŤ VLČINCE

SOU sv. Jozefa Robotníka

Kňazská a diakonská vysviacka
Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis vysvätí v kostole na 
Vlčincoch štyroch diakonov a dvoch kňazov.

Diakonská vysviacka bude v piatok 13. júna 2008 o 10.00. 
Medzi novými diakonmi bude aj žilinčan Dušan Pecko.

Kňazská vysviacka bude v sobotu 14. júna o 10.00, pri 
ktorej budú vysvätení Ondrej Gašica z Turia (farnosť 
Višňové) a Jozef Šimún z Hvozdnice (farnosť Štiavnik).
Srdečne vás pozývame.

1. Chlapci automechanici vyhrali celoslovenské finále súťa-
že Autoopravár JUNIOR 2008 – Castrol, a tak obhájili mi-
nuloročné víťazstvo a pridali k tomu aj 2. miesto a stali sa aj 
tento rok najlepšími mladými autoopravármi na Slovensku.

2. Ponúkame voľné miesta v 3-ročných učeb. odboroch ma-
liar, murár, stolár. Inf. 041/724 5629 alebo sou@sdb.sk. 

3. Sviatok Nanebovstúpenie Pána a Sviatok práce sme 
tento rok spojili so stretnutím s vyše 100 absolventmi 
(exallievmi) našej školy. Zaujímavý bol príhovor p. Petera 
Huntera z Veľkej Británie, ktorý zastupuje okrem iných 
aj slovenských exallievov na medzinárodnej úrovni. 

Sv. omše na Božie Telo

- dňa 22. mája 2008 budú: 6.30, 8.00, 17.30 a 19.00.
Prvé sv. prijímanie

- bude v nedeľu 1. júna pri sv. omšiach o 9.00 a o 11.00.
Prosíme ostatných, aby využili možnosť zúčastniť sa na 
ostatných sv. omšiach o 6.30, 8.00 a 19.00.
Tábor pre birmovancov

- pripravujeme v termíne 9. až 16. augusta 2008 na Mako-
ve. Prihlásiť sa možno na fare alebo na 0903 253 700.

Slávnostné vešpery v katedrále
Na slávnosť Najsvätejšej Trojice (patrocínium katedrály) 
v nedeľu 18. mája 2008 (dnes) o 19.30 vás pozývame do 
katedrály na slávnostné spievané vešpery - večerná mod-
litba cirkvi - ktorej bude predsedať otec biskup.

Po vešperách bude za účasti otca biskupa spoločenské po-
sedenie v pastoračnom centre na Farských schodoch.
Srdečne vás pozývame.

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
Sv. omše na Božie Telo

- vo štvrtok 22. mája - budú takto:
Katedrála - farský kostol:  7.00, 12.00, 15.00 a 18.00
Františkánsky kostol:     6.00, 8.00 a 15.30
Sirotársky kostol:               6.00 a 16.30
Závodie:      18.00
Pov. Chlmec:      16.30

Prvé sv. prijímanie

vo farskom kostole 1. júna o 9.30 a 8. júna o 9.30 a 11.00.
V Závodí 1. júna 9.00 a 11.00.

Ďakovné ekumenické modlitby
za mesto Žilina (5. ročník) budú v sobotu 31. 5. 2008 od 14.30 
do 16.00 na Mariánskom námestí.



Slávnosť Božieho Tela

Vo štvrtok 22.5.08 – na Slávnosť Božieho tela – budú sv. omše o 6,30; 16,30 a 
18,00. Po večernej  sv. omši bude procesia so Sviatosťou oltárnou po sídlisku. Po-
zývame dievčatá, aby si priniesli kvietky a zapojili sa do tejto oslavy.

Výstup na Vápeč

V nedeľu 1.6. pozývame na sv. omšu do rodnej obce nášho pána farára a pána 
kaplána z príležitosti sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je na tomto 
mieste zasvätená kaplnka. Potom bude výstup na vrch Vápeč. 

Nový časopis Cesta

Tento mesiac vám naši mladí ponúkajú prvé číslo nového občasníka s názvom 
Cesta, ktorý nájdete v kostoloch i v CVČ. Bližšie vás oboznámi s aktivitami na-
šej farnosti, činnosťou centra, škôlky Pastierik i CZŠ Dobrého Pastiera. Obsahu-
je aj články z rôznych oblastí, či už duchovného alebo spoločenského života.

CVČ Strom

Výlet do Maďarska

Pozývame deti, mladých i rodičov na exkurziu do tropického pralesa a morské-
ho akvária i na krátku obhliadku mesta Budapešť dňa 24.5.2008. Odchod bude o 
5.30 spred CVČ. Máme posledných pár miest voľných!!!

Deň detí

Dňa 31.5.2008 (sobota)  pozývame deti na deň plný zábavy, hier, súťaží a samo-
zrejme i pekných odmien. Začíname o 10.00 hod a predpokladaný koniec je o 
14.00 hod. Program sa uskutoční v areáli kostola (pri CVČ Strom). 
Pripravujeme v spolupráci s eRkom a tešíme sa na všetky deti. 

Posedenie pri hudbe

V sobotu 31.5.2008  pozývame mladých chlapcov na „váľanie mája“  a potom aj 
všetkých ostatných mladých do spoločenskej miestnosti. Nebude chýbať ani ob-
čerstvenie. Začíname o 18.00 hod. 

Na 29. júna pripravujeme futbalový turnaj o pohár CVČ Strom.

Plán akcií CVČ na letné prázdniny

Ako každý rok i toto leto pripravujeme pre deti prímestské tábory, počas 
ktorých sa im celý deň venujú animátori pri hrách, súťažiach, výletoch i rôznych 
spoločných aktivitách. Termíny:

14.-18. júl 2008
11.-15. august 2008
18.-22. august 2008

Poplatok je 650,- Sk, pre členov CVČ Strom je 550,- Sk.
Prihlásiť deti môžete v kancelárií CVČ Strom. 

Pre birmovancov tu máme opäť ponuku týždenného pobytu na chate v termí-
ne od 30. júna do 5. júla. Tešíme sa na všetkých, ktorí majú chuť stráviť príjemný 
čas medzi kamarátmi. Poplatok pre birmovancov je 2000,- Sk

Pobyt v Taliansku
Pre mladých organizujeme cez leto v termíne od 25.7. do 3.8.2008 pobyt pri mori 
v Taliansku – Palmová riviéra. Zájazd je spojený s  výletmi do Ríma a Loretta. 

eRko

Pripravujeme pobytové tábory pre deti v týchto termínoch: 

I. turnus : Krok za krokom 4.-10. august 2008 (pre deti od 7 do 11 rokov) 
II. turnus: Prísne tajné 10.-16. august 2008 (pre deti od 12 do 14 rokov) 
Poplatky: 1800,- Sk a pre súrodencov je poplatok 1600,- Sk
Pri prihlásení dieťaťa do 15. júna 2008 je zľava 100,- Sk. 
Informácie na www.solinky.erko.sk alebo na tel. 0902 303 364 (I. turnus)  a 0907 
878 054 (II. turnus). Prihlášky v kostole na Solinkách a www.solinky.erko.sk

CVČ ŽIRAFA
Deň detí

Pozývame v sobotu 31. 5. 2008 od 
10.00 všetky deti i rodičov na Cestu 
do rozprávky v rámci Dňa detí, ktorý 
bude počas Staromestských slávností 
v Sade SNP (park pri malom Tescu). 
Okrem rozprávkových postavičiek na 
vás čaká plno zábavy, hier i súťaži.

Letné tábory
Počas letných prázdnin pripravujeme den-
né i pobytové tábory pre deti i mladých.
30. 6. - 4. 7. 2008 – denný letný tábor 
Prázdninové hradné tajomstvá
7. 7. – 11. 7. 2008 – denný letný tábor 
Cesta do vesmíru
14. 7. – 18. 7. 2008 – denný letný tábor 
(biblický) Tajomstvá knihy Genezis
18. 8. – 22. 8 . 2008 – denný letný tá-
bor (športovo-turistický) V zdravom 
tele, zdravý duch
25. 8. – 29. 8 . 2008 – denný letný tábor 
Tvorivé dielne
19. 7. – 26. 7. 2008 – pobytový letný 
tábor pre deti od 6 do 11 rokov 
Na Orave dobre, na Orave zdravo... 
(Agropenzión, Novoť)
2. 8. – 9. 8. 2008 – pobytový letný tá-
bor pre mladých od 12 do 17 rokov
Hollywood (Agropenzión, Novoť)
Viac na www.zirafa.sk alebo v kance-
lárii Žirafa-CVČ na Pivovarskej č. 1.

FARNOSŤ SOLINKY

Osemstoročnica
Bánovej

Piatok 30. mája
17.30 - sv. omša, ktorú celebruje otec 
biskup Tomáš Galis
20.00 - 22.00 - adorácia

Sobota 31. mája
17.30 - sv.omša na ktorú sú pozvaní aj 
bývalí správcovia saleziánskej farnosti.
Od 14.00 bude na ihrisku pri kosto-
le program pre deti, v budove ZŠ sa 
uskutoční prednáška o histórii, spoje-
ná so stretnutím so zástupcami mes-
ta Žilina. Vo večerných hodinách bu-
de vystúpenie Hip-hop centra Žirafa 
a koncerty skupín Chiméra, Arzén a 
Komajota. Po nich bude do tanca i na 
počúvanie hrať ľudová hudba Minári-
kovci z Vadičova.

Nedeľa 1. júna
9.00 - slávnostná hodová sv.omša
Od 14.30 vystúpi folklórny súbor Roz-
sutec, od 15.30 ukážky obnoveného 
dobrovoľného hasičského zboru, ľudo-
vá hudba Fatranka a o 17.00 na ihrisku 
TJ Bánová futbalový zápas medzi Bá-
novou a Kysuckým Novým Mestom.
Podrobný program na www.domec.sk.


