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SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2008
Miesto

Čas

15.00 - 16.30

Bytčica

9.00 - 11.00

Pov. Chlmec

15.00 - 15.45

Trnové

10.00 - 11.30

Závodie

16.00 - 17.00

Zástranie

14.30 - 16.30

Vlčince - VŠ

19.00 - 20.00

Budatín

14.30 - 16.30

Hájik

9.30 - 11.30 16.00 - 19.00

Zádubnie

14.30 - 16.30

Katedrála

19.00 - 21.00

Saleziáni

14.00 - 19.00

Sirotársky

19.00 - 21.00

Solinky

14.00 - 17.00

Katedrála

9.00 - 11.30 14.00 - 17.00

Bánová

14.00 - 17.00

Sirotársky

9.00 - 11.30 14.00 - 17.00

22. 12. Po

Františkánsky

9.00 - 11.30 14.00 - 17.00

23. 12. Ut vo farnostiach

Deň

Miesto

Čas

16. 12. Ut

Solinky-mládež

17. 12. Str

18. 12. Št

19. 12. Pia

Deň

20. 12. So

21. 12. Ne

Vlčince

9.00 - 11.30

14.30 - 18.30

pred sv. omšami

SV. OMŠE CEZ VIANOCE 2008 V ŽILINE
24.12.
Streda
Štedrý deň

25.12.
Štvrtok
Narodenie Pána

26.12.
Piatok
Sv. Štefan

31.12.
Streda
Silvester

1.1. Štvrtok
PM Bohorodička
Nový rok

Katedrála
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

---

11.15

11.15

---

11.15

Farský kostol
Sedembolestnej PM

24.00

8.00 9.30
11.00 19.00

8.00 9.30 11.00

17.00

6.30 8.00 9.30
11.00 19.00

Kaplnka Celulózka

24.00

9.00

9.00

16.00

9.00

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

6.30 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
16.30

6.30 8.00 9.30
11.00 20.00

7.15 24.00

7.00 8.30

7.00 8.30

16.30

7.00 8.30

16.00
24.00

8.00 9.30 11.00

8.00 9.30 11.00

18.00

8.00 9.30 11.00

22.00

9.30

9.30

18.00

9.30

Farnosť

Ž-mesto

Kostol

Strážov
Vlčince

Solinky

Farský kostol
Saleziáni Sv. Jána Bosca
Bánová
Hájik

Kaplnka
Bož. milosrdenstva

Gr.-katol. Chrám Narodenia PM

FARNOSŤ HÁJIK
6. 12. 2008 farský turnaj v stolnom tenise v spolupráci s CVČ Žirafa o 9:00
v Hájovni
18. 12. 2008 spoločná sv. spoveď 9:30 11:30 a 16:00 - 19:00
25. 12. 2008 o 16:00 detský muzikál
„Hľadá sa kráľ“ v kaplnke Božieho milosrdenstva
27.12. 2008 koledovanie „Dobrá novina“ 14:00 do 19:00 po bytoch podľa nahlásených adries
31.12. 2008 turistický výstup na Kľak,
o 8:00 je zraz pred kaplnkou
4. 1. 2009 o 15:00 vianočný koncert
chrámového spevokolu „Chor Cordis
Jesu“ z Rajeckých Teplíc v kaplnke Božieho milosrdenstva
Sv. omše a duchovný program cez vianočné sviatky - tak ako je uvedené v tabuľke na prvej strane. Okrem toho:
28. 12. 2008 nedeľa Sv. Rodiny, pri sv.
omši o 11:00 bude obnovenie manželských sľubov

FARNOSŤ VLČINCE
V nedeľu 14. 12. 2008 pri sv. omši o 11.00
bude v našej farnosti vyslanie koledníkov Dobrej noviny diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom. Vlani
sa na vyslaní koledníkov zúčastnilo asi
1000 detí z diecézy.
Koledovanie Dobrej noviny v našej farnosti bude 26., 27., a 28. 12. 2008 v popoludňajších hodinách podľa nahlásených adries.
Na koncert BÍLÉ VÁNOCE LUCIE
BÍLÉ dňa 20. 12. 2008 o 19.00 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. Vstupenky si môžete zakúpiť
v cestovnej kancelárii SELINAN, Burianova medzierka 4. Cena vstupenky je
700,- Sk.
26. 12. 2008 o 18.00 bude v našom kostole tradičný vianočný koncert „V slovenskom betleheme“. Koná sa pod zá-

štitou žilinského biskupa Tomáša Galisa a eurokomisára Jána Figeľa. Koncert
bude prenášaný v priamom prenose na
STV 2.
Všetky mamičky s detičkami srdečne
pozývame do novovzniknutej klubovne
Sloník, ktorá je otvorená každý pondelok od 9.00 - 11.30 vo farskej klubovni
pod kostolom.
Každý večer od 18.00- 20.30 je otvorená
farská klubovňa pre deti a mládež.
Všetkých pozývame.
Každú tretiu nedeľu v mesiaci pozývame mladé rodiny na tzv. Olovrant pre
dušu o 16.00 na farskom úrade a druhý
piatok v mesiaci na tzv. papučkovú
omšu pre rodiny s deťmi.
Každý utorok sa o 18:00 stretávame na
čítaní Sv. písma na farskom úrade.

FARNOSŤ SALEZIÁNI
Sv. omše cez Vianoce budú tak, ako sú
uvedené v tabuľke na prvej strane.

Večerná sv. omša 31. 12. 2008 o 16.30 je
už z nasledujúcej slávnosti, spojená s poďakovaním.

31. 12. 2008 sv. Silvester, sv. omša
o 18:00 spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roka; o 23:00 eucharistická
adorácia do 24:00.

Vo farskom kostole sv. Jána Boska a rovnako i v Bánovej bude okrem toho aj tento duchovný program:

SOŠ sv. Jozefa

Saleziáni - spolupracovníci

Bánová - vianočný program

a MROŽ pozývajú na Štefanský ples,
ktorý sa bude konať dňa 26. 12. 2008 v
priestoroch pastoračného centra Križovatky na Vlčincoch/ pod kostolom/.
Predpredaj vstupeniek začne v nedeľu
14. decembra v Saleziánskom dome po
detskej svätej omši.

Vianočný koncert bánovského speváckeho zboru sa uskutoční dňa 25. 12. 2008 o
17.00 v kostole Božského Srdca.
Jasličková pobožnosť pre deti bude v
kostole v Bánovej dňa 26. 12. 2008 o
16.00.

Kostol sv. Barbory

Kolpingova rodina

Adventno-vianočný koncert
Svet Lásku má

- vyhlasuje zbierku trvanlivých potravín, školských pomôcok, hygienických
a čistiacich potrieb pre matky s deťmi
v Dome POKOJ v Kláštore pod Znievom. Svoje milodary môžete prinášať
na vrátnicu Kláštora kapucínov v Žiline od pondelka 15. 12. do pondelka 22.
12. 2008 v pracovných dňoch od 8.00 –
18.00, mimo času modlitieb a svätých
omší. Prosíme, nenoste oblečenie, momentálne majú plný sklad! Nech Pán
odmení všetkých darcov.

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina ponúka
možnosť štúdia v šk. roku 2009/2010 v
nasledovných trojročných učebných odboroch: stolár, maliar, murár a autoopravár - mechanik, elektrikár, karosár,
lakovník. Po ukončení trojročného štúdia je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom (maturitnom) štúdiu: dopravná prevádzka, drevárska a
nábytkárska výroba a stavebníctvo.
Bližšie informácie: tel.: 041-72 456 29,
e-mail: sos@sdb.sk , www.sos.sdb.sk

Detský vianočný muzikál
Centrum voľného času Žirafa v spolupráci s OZ Darmodej Vás srdečne pozývajú na sviatok Troch kráľov (streda
6. 1. 2009) o 17.00 do Mestského divadla v Žiline. V pôvodnom muzikálovom predstavení pod názvom „Hľadá sa
kráľ“ sa predstavia deti z CVČ . Vstupné
je dobrovoľné.

bude dňa 19. decembra 2008 o 16:30
v Kostole sv. Barbory. Účinkujú:
Irena Kubíková, soprán
Irena Lukáčová, soprán
Daniela Feltlová, organ (CZ)
Lubomíra Sonková, recitácia (CZ)
Klára Fagová, flauta
29. 12. o 17.00 bude v Kostole sv. Barbory Modlitba Taize.

Modlitbová vigília na záver roka je
od 23.30 do 24.00 a po nej je sviatostné
požehnanie na začiatku Nového roka.

FARNOSŤ SOLINKY
Sv. omše počas vianočných sviatkov pozri tabuľku na prvej strane
Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať domov na Štedrý deň v čase od
12.00 do 15.00.
Taktiež v tomto čase môžete doniesť do
sakristie niečo z jedla štedrovečerného
stola, ktoré potom zavezieme do azylového domu.
Jasličková pobožnosť bude v našej farnosti 25. 12. o 15.30. Do programu sa zapoja i deti z našej CZŠ s MŠ a folklórneho súboru Pastierik.
Na sviatok sv. Štefana pri sv. omšiach
o 9.00 a 10.30 požehnáme mamy, ktoré

očakávajú narodenie dieťaťa a v nedeľu,
na sviatok Sv. Rodiny, pri všetkých sv.
omšiach si budú môcť manželia obnoviť
svoje manželské sľuby.
Na Silvestra bude vyložená Sviatosť
Oltárna od 21.00 do 23.45 a po nej spoločne privítame Nový rok v centre.
Tí, ktorí si chcú dať posvätiť svoj príbytok, môžu sa počas vianočných sviatkov zapísať v sakristii.
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39
010 07 Žilina
041/500 64 74 zilina.solinky@fara.sk
www.farnost.solinky.sk

CVČ Strom - Solinky
Počas adventu bývajú formačné stretnutia s p. kaplánom vždy v piatok po
večernej sv. omši. Pozývame mladých
i dospelých na spoločné rozoberanie zaujímavých tém týkajúcich sa nášho každodenného života.
Aj tento rok počas adventu predávame
v CVČ Strom knihy z vydavateľstva
Don Bosco. Ponúkame vám hodnotné
knihy vhodné aj ako vianočný darček.
Predaj je po rorátnej aj po večernej sv.
omši.
Pozývame deti na výtvarné popoludnie
s názvom Píšeme list Ježiškovi. Uskutoční sa 22. 12. 2008 o 15.00 v spoločenskej hale. Môžu prísť aj deti, ktoré ešte
nevedia písať.
Počas vianočných prázdnin máme pre
deti a mladých pripravený výlet, sánkovačku, stolnotenisový a stolnofutbalový turnaj, premietanie filmu, večer pri
stromčeku a koledách... Presné termíny
budú vyvesené na nástenke.
Pozývame mladých na silvestrovskú zábavu a spoločné privítanie nového roka.

Detský poznávací klub pripravuje 5. januára 2009 výlet „Traja králi na Bojnickom zámku“ Pozývame všetky deti i rodičov! Pôjdeme sa pozrieť i na to, čo robia zvieratká v ZOO v zime.
Centrum voľného času bude 23. – 26. decembra 2008 zatvorené.

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy
Romualda Zaymusa v Žiline oznamuje
rodičom budúcich prváčikov, že zápis do
1. roč. pre školský rok 2009/2010 bude
v dňoch:
16. 1. 2009 (piatok) od 14.00 do 18.00 a
17. 1. 2009 (sobota) od 8.00 do 12.00.
K zápisu je potrebné priniesť rodný list
dieťaťa, identifikačnú kartu zákonného
zástupcu.
Škola ponúka:
1. výchovu v duchu kresťanských hodnôt
2. školský vzdelávací program so zameraním na
- cudzie jazyky - anglický od 1. roč., nemecký od 6. ročníka
- prácu s počítačom od 1. roč., informatiku od 5. roč.
- matematiku a prírodovedné predmety
od 5. roč.
3. pestrú mimoškolskú a krúžkovú činnosť, v oblasti športu zameraná na hokejbal, florbal, basketbal
4. školský klub detí, prázdninové tábory,
plavecké a lyžiarske kurzy,školu v prírode, práca s talentovanými deťmi a rôzne
duchovné aktivity....

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

Bližšie informácie na telefónnom čísle:
041/562 3625, 041/562 0210
alebo na: www.zszayza.edu.sk

eRko na Solinkách

ZŠ sv.Cyrila a Metoda

Aj tento rok budú koledníci Dobrej noviny prinášať do našich rodín koledu a požehnanie a to od 26. do 29. 12. 2008.
Finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú, budú použité na pomoc africkým
deťom. Zapísať sa môžete v sakristii po
všetkých nedeľných sv. omšiach.
Deti, ktoré by sa ešte chceli zapojiť do
koledovania, môžu prísť do centra v nedeľu o 15.00.
Ak bude snehová nádielka, tak pozývame deti na guľovačku a stavanie snehuliakov a to v sobotu 27. 12. dopoludnia.

Cirkevná ZŠ s materskou školou Dobrého pastiera
- oznamuje, že zápis do 1. ročníka na šk.
rok 2009/2010 sa uskutoční v dňoch 15.
a 16. januára 2009 od 15.00 do 18.00 a
17. 1. 2009 (sobota) od 10.00 do 12.00
v budove CZŠ s MŠ Dobrého pastiera na
Gaštanovej ul. 53 na Solinkách. K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa
a občiansky preukaz rodiča.

CZŠ R. Zaymusa

Pri tejto príležitosti Vás zároveň pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý
sa uskutoční 13. januára 2009. V rámci
tohto dňa sa môžete zúčastniť vyučovania v čase od 8.00 do 12.00 a tak sa
oboznámiť s prácou pedagógov a žiakov
našej školy.

Zápis prvákov
- pre šk. rok 2009/2010 bude 15. a 16.
januára 2009 (štvrtok a piatok) od 14.00
do 17.00 v budove školy Na Závaží 2.
K zápisu treba doniesť rodný list dieťaťa
a občiansky preukaz rodiča.
Tel: 041 - 500 66 85
Spoločenstvo Nový Jeruzalem

Predvianočné stretnutie (nielen) pre rodiny s deťmi: chvály, Božie Slovo, agape
bude v stredu 17. 12. o 16.30 v centre Fidélio. V Novom roku sa stretneme 7. 1.
Viac na www.nj.sk.
Telefónne čísla farských úradov:
Fara Ž-mesto:
Fara Vlčince:
Fara Solinky:
Fara Saleziáni:
Fara Hájik:

562 13 12
507 79 77
500 64 74
724 19 14
566 35 17

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
Pomazanie chorých
sa bude vysluhovať v katedrále Najsv.
Trojice v pondelok 15. decembra pri sv.
omši o 7.00.
Jasličková akadémia
bude na nedeľu Sv. Rodiny 28. decembra
v katedrále o 15.00.
Koledovanie DOBREJ NOVINY
Počas vianočných sviatkov bude prebiehať 14. ročník koledovania Dobrej noviny, spojený so zbierkou na pomoc núdznym v afrických krajinách. Ak chcete
privítať koledníkov vo svojich domo-

voch, zapíšte sa do zošita v sakristii. Koledovanie bude prebiehať 25. 12. v Závodí a 28. 12. v meste. Kolednícky program
bude tiež pripravený v Sirotárskom kostole (kapucíni) 25. 12. na záver sv. omše
o 10.00.
Môžete prispieť aj individuálne na č. ú.:
4000713500/3100, Ľudová banka, Bratislava, alebo prostredníctvom darcovskej
sms správy: DMS DOBRANOVINA, na
číslo 877 (30 Sk/1 euro) od 1. 11. 2008
do 31. 1. 2009 v sieti Orange a T-mobile.
Viac informácií sa dočítate v novinách
Dobrej noviny, ktoré sú zdarma.

Biskupský úrad
sa bude stavať
na terajšom novom trhovisku
Výstavba nového biskupského úradu Žilinskej diecézy sa pripravuje na pozemku, na ktorom sa v súčasnosti nachádza
tzv. nové trhovisko, na križovatke ulíc
Kuzmányho a Kalinčiaka.
Budova má obsahovať niekoľko častí:
1. samotný biskupský úrad so všetkými
oddeleniami, 2. pastoračné úseky (katechetický úrad, školský úrad, pastorácia
rodín, mládeže a pod.), 3. bývanie biskupa, 4. niekoľko bytov pre kňazov, 5. kongresová sála s príslušenstvom, atď.

Momentálne sa spracúvajú projekty pre
stavebné konanie, stavať sa má na jar.
Financovanie stavby bude do veľkej
miery kryté príjmami z predaja časti pozemku na Farských schodoch.
Na Farských schodoch bude stáť nové
farské pastoračné centrum - na mieste
bývalej starej fary (pod ním budú obchodné priestory).
Podrobnejšie informácie budú zverejnené neskôr spolu s obrázkami.

Diecézna charita Žilina
Za účelom napĺňania charitatívneho poslania rímskokatolíckej cirkvi v Žilinskej
diecéze zriadil žilinský biskup Mons.
Tomáš Galis Diecéznu charitu Žilina.
Za jej riaditeľa menoval Mgr. Petra Birčáka, ktorý sa diecéznej charite v Žiline (pod Biskupstvom Nitra) venoval aj v
uplynulých rokoch.
Na území Žilinskej diecézy sú momentálne tieto charitatívno-sociálne diela:
Detský domov v Považskej Bystrici, terénna Charitatívna služba v rodinách
a Dom charity sv. Kamila pre starých
a chorých v Žiline, ošetrovateľská služba
ADOS v Ilave, služby pre bezdomovcov
v Žiline a Čadci, farské charity (združenia dobrovoľníkov) a iné.
S pokorou chceme pokračovať v začatom diele, zároveň povzbudzovať a pomôcť viac rozvíjať konkrétne dobrovoľ-

né činy lásky v jednotlivých farnostiach.
Slúžime starým, chorým, osamelým ľuďom, deťom, ľuďom bez domova, ktorí telesne alebo duševne trpia alebo žijú v nespravodlivých pomeroch. Našou
službou sa snažíme zmierniť ich núdzu,
pomáhame hľadať riešenie ich problémov.
Sme vďační za pomoc , ktorou nám mnohí z Vás pomáhajú premieňať túto snahu
na konkrétne činy. Naše poďakovanie
patrí aj tým, ktorí nám finančnými alebo materiálnymi darmi umožňujú poslúžiť kvalitnejšie a adresnejšie. Zvlášť ďakujeme tým, ktorí sa za nás denne modlia a vyprosujú Božie požehnanie pre naše služby.
Kontakt : Diecézna charita Žilina
Predmestská 12, Tel./fax. 041-7244 795,
charitaza@gmail.com
č. účtu : 0424702305/0900

Otec biskup cez Vianoce
Otec biskup Mons. Tomáš Galis bude
celebrovať tieto sv. omše:
Nedeľa 14. 12. o 11.00 na Vlčincoch: Vyslanie detí z celej diecézy - koledníkov
Dobrej noviny.
Streda 24. 12. o 24.00 (polnočná) v katedrále.
Štvrtok 25. 12. o 11.30 v katedrále Slávnosť Narodenia Pána.

Nové ihrisko pri
ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Od októbra majú deti v areáli Základnej
školy sv. Cyrila Metoda vybudované nové ihrisko. Z iniciatívy rodičov, za pomoci školy a farského úradu sa podarilo
vytvoriť pre deti oddychovú a aktívnu
zónu, ktorá výrazne zlepšila podmienky
detí v školskom klube. Majú k dispozícii dve pieskoviská, hojdačku, preliezky, lavičky, stoly, domček. Ihrisko využívajú najmä mladšie deti a školský klub
detí. V ďalšej fáze výstavby sa dobuduje oplotenie, ihrisko na loptové hry, ďalšie prvky na hranie a vysadia sa okrasné
kríky a dreviny.
Poďakovanie patrí najmä našim rodičom, osobitne Ing. Ľubici Kuricovej
a Ing. Márii Muškovej, ktoré sa aktívne podieľali na príprave, zabezpečovaní
a výstavbe celého areálu. Odmenou sú
šťastné a usmiate tváre našich detí, ktoré
majú z ihriska radosť najväčšiu.

Ekumenický týždeň

Pozývame vás zúčastniť sa na modlitbách, ktoré pripravia jednotlivé kresťanské cirkvi, pôsobiace v Žiline, v týchto
dňoch, vždy o 18.00:
18. 1. Ne - Evanjelická cirkev a. v.
Evanjelický kostol, Rázusa 4
22.1. Št - Gréckokatolícka cirkev
Nanterská 25
23.1. Pia - Cirkev adventistov 7. dňa
Škultétyho 7
24.1. So - Cirkev bratská
Zákl. umel. škola, Dolný val
25.1. Ne - Rímskokatolícka cirkev
Františkánsky kostol
Zaopatrovanie v nemocnici

Kňaza do nemocnice volajte na tel. číslach
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