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FARNOSŤ VLČINCE
Farské hody
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky
Slovenska (15. septembra) Vás všetkých srdečne pozývame k spoločnej oslave titulu zasvätenia nášho
farského chrámu - farské hody.

Celodiecézna rekolekcia
Pozývame vás na sv. omšu,
ktorá bude pri príležitosti
celodiecéznej kňazskej rekolekcie
vo štvrtok 9. 10. 2008 o 9.30
na Vlčincoch

Slávnosť sa začne už v nedeľu o 20:00 vigíliou pojenou s ružencom, nasledovať bude adorácia pre mladých do 24:00.

vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie,

V pondelok program pokračuje slávnostnou svätou
omšou o 11:00. Popoludní od 15:00 bude nasledovať
spoločensko - zábavný program pre deti.

Sv. omša sa začne
spoločnou modlitbou Liturgie hodín (breviár)
a ukončí sa eucharistickou adoráciou.

Na 17:00 je naplánovaný koncert folkového speváka
STANLEY-ho.
Po koncerte ste všetci pozvaní na spoločné agapé pri
ľudovej hudbe.
Gospelový koncert
V sobotu 20.09.2008 o 17:00 sa v našom farskom
chráme uskutoční koncert gospelovej hudobnej skupiny An(dž)elino. Všetkých (aj duchom) mladých srdečne pozývame.
Mariánske večeradlo
V dňoch 27.-29. septembra 2008 sa v našej farnosti uskutoční celoslovenské večeradlo Mariánskeho
kňazského hnutia. Podrobnosti viď na 4. strane.
Stránkové hodiny farského úradu
Od 1. septembra dochádza k zmene stránkových hodín kancelárie farského úradu:
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

----09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
----09:30 – 11:00

15:00 – 17:00
15:00 - 17:00
15:00 – 17:00
----15:00 – 17:00

Viac o programe uvedených akcií farnosti nájdete
vo výveske kostola alebo na www.farnostvlcince.sk

ktorú celebruje
žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Veni Sancte ŽU
Pozývame vás na sv. omšu
pri príležitosti
začiatku akademického roka
na Žilinskej univerzite,
ktorá bude v kostole na Vlčincoch
vo štvrtok 9. 10. 2008 o 19.00

Sv. omšu celebruje Mons. Tomáš Galis
žilinský biskup
Pozývame zvlášť študentov a pedagógov ŽU.
Po sv. omši bude tradičné pohostenie - agapé.

Omša za obete komunizmu
Pozývame vás na sv. omšu
v stredu 17. septembra o 9.00

v katedrále Najsv. Trojice v Žiline
v rámci Pietnej spomienky na obete komunizmu
pri príležitosti 10. výročia
odhalenia Pamätníka obetiam komunizmu.
Sv. omšu celebruje Mons. Ladislav Stromček
generálny vikár Žilinskej diecézy

FARNOSŤ SALEZIÁNI

Farský úrad Žilina-Saleziáni
Sv. omše v našom kostole:

tosť zmierenia, eucharistie a birmopondelok – sobota: 6.30, 17.30 hod vania). Kto má záujem, môže sa prinedeľa: 6.30, 8.00 farská, 9.30 det- hlásiť na našom farskom úrade (poská, 11.00 mládežnícka, 20.00 hod. čet účastníkov je limitovaný). Prvé
stretnutie bude 10.9. o 18.15.
Počas všetkých sv. omší vysluhujePri príchode do kostola určite neušlo
me aj sviatosť zmierenia.
Vašej pozornosti, že rekonštrukcia
(oprava, zateplenie a vymaľovanie)
Sv. omše v Bánovej:
fasády
kostola - momentálne z južpondelok – streda: 7.15 hod.
nej strany - postupuje. Projekt si
štvrtok – sobota: 17.30 hod.
môžete pozrieť na nástenke kostola,
nedeľa: 7.00, 8.30 hod.
alebo na farskej internetovej stránke (www.zilina.sdb.sk).
Úradné hodiny farského úradu:
Celý projekt je rozpočtovaný čiastutorok od 10.00 do 12.00 hod,
kou 5.000.000,-Sk. Kto z Vás by
v stredu a štvrtok od 15.00 do 17.00 chcel podporiť toto potrebné dielo,
môže tak urobiť v sakristii kostola,
Poklony Najsvätejšej Sviatosti: na farskom úrade, alebo poukazom
- v našom kostole v stredu o 16.30
na účet 162 686 1157/0200. Za kaž- v Bánovej vo štvrtky o 16.30
dý Váš milodar Vám ďakujeme a
vyslovujeme Pán Boh zaplať.
Vo štvrtok o 18.15 sa stretávame na
farskom Lectio divina – spoločné V tomto týždni je prvý štvrtok v
zamyslenie sa nad Božím slovom mesiaci – deň modlitieb za duchov(liturgické čítania z najbližšej nedele). né povolania a prvý piatok v mesiaci. V obidva dni, vo štvrtok a v
V našej farnosti začíname prípravu piatok, spovedáme hodinu pred sv.
na sviatosti pre dospelých (svia- omšou od 16.30 hod.

Saleziánske oratórium a mládežnícke stredisko
Oratórium je pre chlapcov a dievčatá ZŠ.
Otvorené je:
- v utorok od 15.00 do 18.00,
- v stredu a štvrtok 15.00 až 17.30
- v piatok od 14.30 do 18.30
- v nedeľu od 14.30 do 18.00.
Každý deň „Oratka“ končíme duchovným slovkom a modlitbou.
Zvlášť pozývame na sv. omšu s deťmi v piatok o 16.00.
Okrem „stretiek“ ponúkame tieto krúžky:
- v utorok pinpongový o 15.00, futbalový o 15.30, tvorivé dielne pre
malé deti o 16.30 a lezecký o 17.00.
- v stredu hokejbalový krúžok o
15.00 a miništrantský o 16.00.
- vo štvrtok športový krúžok pre
chlapcov od 8 do 10 rokov
- v piatok vláčikový o 17.00.

Mládežnícke stredisko bude otvorené od utorka do soboty od 18.30
do 20.30 a končí sa modlitbou ruženca.
- v utorok je mládežnícka sv. omša
o 18.00.
- vo štvrtok sa budú striedať adorácia, kinofórum, maxistretko a spoločné aktivity.
- v sobotu je nácvik zboru Butterfly
a spoločné upratovanie priestorov.
- v nedeľu o 18.00 budú bývať
vešpery s farnosťou a komunitou
saleziánov v kostole.
Otvorenie „oratkovského“ roka bude v nedeľu 21. 9. o 14.30 v Oratóriu. Pozývame deti, animátorov, rodičov a všetkých sympatizantov.

Šarkaniáda pre deti a rodičov bude
v
sobotu 4.10. o 10.00 na lúke nad
Aj naši skauti a detský orchester vás
Hájikom. Srdečne Vás pozývame.
radi privítajú medzi sebou.

FARNOSŤ HÁJIK
Budúci birmovanci
V tomto týždni prebehol zápis birmovancov. Na sviatosť birmovania
sa bude pripravovať asi 100 birmovancov.
Stretko rodín v Zázrivej
V nedeľu, 21. septembra, sa uskutoční tradičné stretnutie rodín z Hájika v Zázrivej. Ak to počasie dovolí, bohoslužba bude v prírode,
nebude chýbať posedenie pri pesničkách, opekačka a futbal bez obmedzenia vekovej kategórie. Prihlásiť sa môžete u pána kostolníka Vladimíra Zaťka, alebo rodiny
Kondelovej - telefón 5661034. Odchádza sa o 9.00 spred kaplnky.
Prednášky pre manželov
Stretnutia manželov v kaplnke budú pokračovať prednáškou Muž a
žena pod pohľadom Krista v podaní sestry Veroniky z komunity
Blahoslavenstiev dňa 28.9.2008 o
17.00 hod.
Radi privítame aj manželské páry
z okolia.
Púť do Krakova
Dňa 11.10.2008 organizujeme púť
do Krakova. Cena púte je 350,- Sk.
Kto má záujem, môže sa prihlásiť
do 5.10.2008 u p. kostolníka Zaťka.
Bohoslužby
V letnom období sú sv. omše takto:
Pracovné dni 18.30 (okrem stredy),
sobota 19.00,
nedeľa 8.00, 9.30, 11.00
sviatky v pracovných dňoch 17.00
a 18.30
sviatky v dňoch prac. pokoja – ako
v nedeľu.

Spoločenstvo Serafín
pozýva tých, ktorí chcú hlbšie prežívať svoj kresťanský život, na stretko
pre pracujúcich do 35 rokov.
Kontakt: 041/56 22 242, 0903 048
650, serafinspol@gmail.com
Ďakujeme. Monika a Lýdia - spoločenstvo Serafín.
Informačný list vydáva:
Rímskokatolícka cirkev,
dekanát Žilina
Tlač: Midaprint, Michal Švecko

CVČ ŽIRAFA
Po neistom čase CVČ Žirafa opäť
otvára svoje brány deťom, mladým
aj dospelým, ktorí chcú naplno využiť svoj voľný čas.
V klubovni Hájovňa na Hájiku sa
môžu deti opäť stretávať a nadväzovať priateľstvá od 02.09.2008.
Okrem toho môžu navštevovať
množstvo zaujímavých krúžkov,
ako je keramika, nemecký jazyk,
tanečný krúžok, práca s PC, atď.
Pre nadšencov ping-pongu a kalčeta sme pripravili ping-pongovú
a kalčetovú ligu, v ktorej si môžete
vytvoriť svoje družstvá a pravidelne si merať sily a zdokonaľovať sa.
Ani v meste na Pivovarskej ulici
nezaháľame a okrem už známych
krúžkov na Vás čaká množstvo
noviniek, ako napríklad Capoeira
(brazílske tance), španielsky jazyk,
akvaristický krúžok, turistický krúžok, doučovanie z matematiky...
Prihlasovať sa na krúžky môžete
do 12.09.2008 v kancelárii CVČ Žirafa na Pivovarskej ulici každý pracovný deň medzi 14.00-16.00, a v
klubovni Hájovňa na Hájiku každý
pracovný deň medzi 14.00-17.00.
Úplnú ponuku našich krúžkov a
podrobnejšie informácie nájdete na
našej webovej stránke www.zirafa.
sk, alebo info na 0903 592 792, prípadne v kancelárii CVČ Žirafa na
Pivovarskej ulici a v klubovni Hájovňa na Hájiku.

Nové: Akvaristický krúžok

Chceš vedieť ako sa založí akvárium, ktoré rybky môžu byť spolu
a ako sa o ne starať? Prihlás sa do
nášho krúžku.
Viac info na www.zirafa.sk
alebo na 0903 592 792.

Brazílske tance s Andreinou

V krúžku Capoeira spoznáte pôvod typických brazílskych tancov
SAMBA, AXÉ (čítaj ačé) a SALSA. Okrem základných krokov sa
budeme učiť zložitejšie kroky a postupne ich rozvíjať do choreografie.
Po SAMBE sa zoznámime s podobným tancom AXÉ, ktorý má viac
krokov a viac možností choreografie . V poslednej časti kurzu budú
v ponuke základné kroky SALSY s
tvorbou choreografie.

FARNOSŤ SOLINKY
Farnosť Dobrého pastiera
Sv. omša pri kríži
Dnes – 14. 9. 2008 bude z príležitosti sviatku Povýšenia Sv. kríža sv. omša pri kríži na sídlisku Solinky Juh o
15.00, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

Omša pre birmovancov
17.9. – v stredu bude o 18.00 hod sv.
omša pre birmovancov - prvákov.

Žilinská Trojdňová adorácia a duchovná obnova
nám ponúka prehĺbiť svoj osobný
vzťah k Bohu a zažiť spoločenstvo
Uskutoční sa v našej farnosti cez víkend 10. – 12. októbra 2008.
Program začína v piatok o 18:00 a končí v nedeľu doobeda. Tí, ktorí si chcú
zabezpečiť stravu a nocľah, môžu
tak urobiť do stredy 08.10. pri CVČ
STROM.
Info: 0902 222 342, 0905 943 875,
0944 048 058
alebo www.adoracia.za.sk

CVČ STROM
Kráľova Hoľa

Chata pre druhákov CZŠ

15.9. poriadame výstup na Kráľovu
Hoľu. Bližšie info poskytneme v kancelárii centra.

Pre všetkých druhákov CZŠ Dobrého Pastiera pripravujeme zaujímavý
program na chate v Kunerade. Termín spoločne stráveného víkendu je
10.-12.10.2008.

Duchovná obnova pre mladých
Pozývame stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu, ktorá
sa uskutoční
18.-21.09.2008 v Oščadnici. Prihlásiť
sa môžete v kancelárii centra.

Chata pre deti
V termíne od 26.09. do 28.09. 2008
pripravujeme víkendový pobyt pre deti
4.roč. ZŠ a starších. Tešia sa na vás vaši „starí známi“ animátori.
Prihlásiť sa môžete do 19.septembra
2008.

Maďarsko

Šarkaniáda
eRko a CVČ Strom pozýva deti v sobotu 18. októbra 2008 na spoločnú šarkaniádu. Stretneme sa o 9.00 hod pri
CVČ Strom.

Chata pre zborákov
Chata pre všetkých členov mládežníckeho speváckeho zboru Nebeský šramot sa uskutoční v Oščadnici v termíne 24.10.-26.10.2008.

Liga v stolnom futbale a v
stolnom tenise

V októbri pripravuje Detský poznávací
klub výlet pre deti, mladých i rodičov
do ZOO v Maďarsku.
• exkurzia do tropického pralesa a morského akvária
• krátka obhliadka mesta Budapešť
Bližšie informácie budú v kancelárii
centra.

Pozývame deti aj mladých, ktorých
zaujímajú tieto športové aktivity, aby
sa zapísali do ligy CVČ Strom. Je potrebné mať len platný preukaz CVČ
Strom.

Spoločenstvo Nový Jeruzalem
Po letnej prestávke Vás opäť pozývame na otvorené stretnutia každú stredu
o 17.30 v centre Fidélio.
V tomto školskom roku sa budeme
učiť nasledovať Krista podľa príkladu
a slov sv. Pavla, v rámci Roku sv.Pavla vyhláseného pápežom Benediktom
XVI. pre celú Cirkev.

Budeme pokračovať aj v mesačných
cykloch Sv. Písmo pre každého a Otvorené pre rodiny.
Program najbližších stretnutí:
17.9. Modlitebné stretnutie
24.9. Otvorené pre rodiny
1.10. Sv. Pavol
8.10. Sv. Písmo pre každého
Viac info na www.nj.sk.

www.strom-cvc.sk
tel.č. 041/568 11 55; 0910 940 414

Celoslovenské večeradlo
Mariánskeho kňazského
hnutia
bude v dňoch 27.-29. septembra 2008
v kostole na Vlčincoch
Podrobný program jednotlivých dní je
uvedený na výveskách pri kostoloch.
Organizačné pokyny:
- Obedy pre účastníkov v hodnote 80,Sk sú zabezpečené v mieste konania.
Je ich však nutné vopred objednať do
20.9.2008 na uvedené kontaktné adresy.
- Parkovisko pre automobily je pri
obch. dome Baumax.
- Vhodné je priniesť si pútnickú stoličku a sviečku (pre slávnostný sprievod).
- Sv. spoveď odporúčame zariadiť si
vo svojej farnosti.
Osobitná prosba: Na tejto mariánskej
slávnosti sa zúčastní aj veľa pútnikov
z celého Slovenska. Prosíme o Vaše
modlitby, hmotné dary (na malé občerstvenie pre pútnikov a ubytovanie
pre pozvaných hostí) a pomoc pri ubytovaní pútnikov. Kto môže poskytnúť
skromný nocľah zo soboty na nedeľu
(z 27. na 28.9.2008) nech sa prihlási na
kontaktné tel. čísla.

Organizačné zabezpečenie akcie a
bližšie informácie:
Dezika Remišová, Karola Kmeťku
3150/1, 01008 Žilina, tel.: 0905 766
668, pev. linka 5254 642
Ladislav Štefanec, Pod Hradiskom 7,
010 04 Žilina, tel.: 0904 274 528

Univerzitné
pastoračné
centrum
Akcie na začiatok akademického roka:
22.09. (pondelok) o 19:00 prvá sv.
omša v UPeCe v akademickom roku
2008/09.
09.10. (stvrtok) o 19:00 slávnostné Veni Sancte v kostole na Vlčincoch. Sv.
omšu bude celebrovať žilinský biskup
Tomáš Galis.
Pravidelné akcie (Pastoračno-duchovný program UPeCe):
modlitba ranných chvál: pondelok piatok 7:30 v UPeCe
sv. omše:
pondelok 19:00 v UPeCe,
streda 19:00 Vlčince,
v iné dni 7:15 s modlitbou ranných
chvál v UPeCe
stretká: utorok 20:00 (viacero skupín)
v UPeCe
adorácia: štvrtok 19:00 v UPeCe, po
nej športový štvrtok: 20:15 v UPeCe
alebo v telocvični GKP
UPeCe víkend: raz za mesiac:
sobota - upratovanie, údržbárske práce;
nedeľa - výlet alebo nejaká duchovnokultúrno-spoločenská akcia

Obchodná akadémia
sv. Tomáša Akvinského

Školský rok 2008/2009 sme v Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského začali slávnostnou svätou
omšou v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie na Vlčincoch. Svätú
omšu celebroval páter Marián Hovanec, dominikán, ktorý vykonáva
duchovnú správu v našej škole.
Zamestnanci školy absolvovali v
auguste duchovné cvičenia. Uskutočnili sa v Čičmanoch, viedol ich
p. Matúš Kušnír, O.P. Pre všetkých
to bol ten najlepší začiatok nového
školského roku.
Tri triedy prvákov začínajú štúdium
podľa nového školského vzdelávacieho programu, ktorý kladie dôraz
na cudzie jazyky (majú zvýšenú dotáciu hodín v každom ročníku), informatiku a odborné predmety. Našim študentom ponúkame i množstvo aktivít: krúžkov, exkurzií a
pútnicko-poznávacích zájazdov.
V októbri 2008 pozývame rodičov,
žiakov a zamestnancov školy na púť
do niektorého z pútnických miest
našej diecézy. Chceme tak vyprosiť pre celú OAT-u hojnosť darov
Ducha Svätého a ochranu Nebeskej
Matky.

Celoslovenská kampaň Červené stužky
Gymnázium sv. Františka z Assisi v
Žiline pozýva školy a školské zariadenia do II. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizuje
s podporou MŠ SR a KŠÚ v Žiline (v
rámci rozvojového projektu „Zdravie
v školách“) a pod záštitou primátora
mesta Žiliny Ivana Harmana.
Kampaň Červené stužky začala 1.9.
2008 zverejnením informácií na webovej stránke kampane a 2.9.2008 otvorením na Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Kampaň vyvrcholí 1.12. 2008 na
Svetový deň boja proti AIDS. Hlavné
zameranie kampane je boj proti HIV/
AIDS. Kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS odborné vedomosti o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chce
osloviť hlavne stredné školy a školské
zariadenia na Slovensku, ako aj širokú
verejnosť.

Školy a školské zariadenia sa môžu do
kampane zapojiť viacerými aktivitami,
z ktorých ponuky si školy a školské zariadenia vyberú podľa svojich možností a záujmu: zorganizovaním odbornej
prednášky alebo besedy s problematikou HIV/AIDS, s problematikou látkových a nelátkových závislostí a chorôb
s nimi spojených pre celú školu, pre
jednotlivé triedy , v domove mládeže
... (na vlastné náklady), premietnutím
filmu Anjeli (film bude zaslaný školám do vyčerpania zásob, podľa ich
záujmu zdarma - z nákladov kampane.
K filmu bude zaslaná aj metodika jeho prezentácie.), účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži s názvom: „Mladý človek a HIV/AIDS,“ účasťou v celoslovenskej literárnej súťaži na tému:
„Mladý človek a HIV/AIDS,“ účasťou v
regionálnej súťaži v tvorbe PowerPoint
prezentácií na tému: „Mladý človek
a HIV/AIDS,“ umiestnením plagátu

kampane na viditeľnom mieste v škole,
vlastnými aktivitami, účasťou na nesúťažnej tvorbe odborných bulletinov
kampane, nosením červených stužiek
- symbolu boja proti AIDS - od 24.11.
do 1.12. 2008, účasťou na regionálnom
stretnutí dňa 1.12. 2008, účasťou v environprojekte, poslaním pohľadnice z
webovej stránky kampane.
Do kampane sú pozvaní aj rodičia a
pedagógovia aktivitami, ktoré sú im
venované.
Prosíme všetky stredné školy a školské
zariadenia, aby sa do kampane prihlásili prostredníctvom prihlášky, ktorá
sa nachádza na webovej stránke kampane.
Podrobnejšie informácie o kampani sú
na www.cervenestuzky.sk
Za Gymnázium sv. Františka v Žiline
Anna Poláčková

