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Personálne zmeny kňazov v Žiline

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis rozhodol o týchto personálnych zmenách v žilinských farnostiach k 1. 7. 2009:

Peter Jankech doterajší farár Farnosti Žilina – mesto
odchádza za farára Farnosti Klokočov

Peter Holbička doterajší hovorca biskupa,
nastupuje za farára Farnosti Žilina – mesto

Ľubomír Zedník honor. dekan, doteraz správca Farnosti Bytčica
odchádza za farára Farnosti Jasenica

Michal Kopecký honor. dekan, doteraz farár Farnosti Veľké Rovné
nastupuje za farára Farnosti Bytčica

Ivan Špánik doterajší správca Farnosti Kotešová
nastupuje za duchovného správcu Duchovnej správy Žilina – Závodie

Radovan Petrek doterajší školský kaplán pre Gymnázium Kráľovnej pokoja
odchádza na štúdiá do Ríma

Slavomír Trnka doterajší kaplán Farnosti Beluša
nastupuje za školského kaplána pre Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline

František Mikuláš doterajší kaplán Farnosti Solinky
odchádza za kaplána Farnosti Pružina

Vladimír Tomáš doterajší kaplán Farnosti Solinky
odchádza za kaplána Farnosti Rajecké Teplice

Štefan Hýrošš doterajší kaplán Farnosti Martin – mesto
nastupuje za kaplána Farnosti Žilina - Solinky

Peter Mlyniský novokňaz
nastupuje za kaplána Farnosti Žilina - Solinky

Všetkým odchádzajúcim kňazom ďakujeme za ich službu a tým, ktorí prichádzajú, vyprosujeme veľa Božích milostí 
a Božie požehnanie pre ich pôsobenie v Žiline.

Zriaďuje sa Duchovná správa Žilina – ZÁVODIE
Od 1. júla 2009 bude z rozhodnutia žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa zriadená Duchovná správa Žilina 
– Závodie, ako prvý administratívny krok k budúcemu zriadeniu novej Farnosti Žilina - Závodie, ktorá vzniká 
odčlenením z farnosti Žilina – mesto.
Prvým duchovným správcom DS Závodie je od 1. 7. 2009 
menovaný Mgr. Ivan Špánik (nar. 1965), doterajší správ-
ca farnosti Kotešová. K jeho pôsobeniu mu prajeme veľa 
Božieho požehnania.
K Duchovnej správe Žilina - Závodie a budúcej farnosti 
bude patriť aj filiálka Strážov. Územie budúcej farnosti 
bude širšie ako je katastrálne územie mestskej časti Zá-
vodie a bude obsahovať aj Dolné Rudiny (kde sa nachá-
dza aj kostol sv. Štefana, kráľa) a ďalšie časti územia do-
terajšej farnosti Žilina – mesto. 
Budúca farnosť bude územne ohraničená takto: 
Severnou hranicou je rieka Váh. Na východe siaha po es-
takádu (Mostná ul., Rondel a Rajecká cesta). Z juhu ju 
ohraničujú Žitná ul. a Hôrecká cesta. Na západe ulica Pod 

Sadom a územie až pod Hájik. Na severozápade k nej 
patrí cintorín v Závodí ako aj Nový cintorín nad depom. 
Z mapy vyplýva, že do budúcej farnosti Žilina - Závo-
die budú patriť aj ulice Bratislavská, Nová Žilina, Marti-
na Rázusa (pri mraziarňach, po estakádu), Kragujevská, 
Priemyselná, Mudroňova, Škultétyho, Pri Rajčianke. 
Mestská časť Závodie samotná má okolo 2 850 obyvateľov, 
filiálka Strážov asi 540. S ostatným územím, ktoré bolo 
vymenované, bude mať budúca farnosť okolo 4 000 obyva-
teľov. Sídlo farnosti bude v doterajšom rodinnom dome na 
Závodského 84 (pri kaplnke, za „drevenicou“), ktorý sa od-
kupuje na tento účel. V súčasnosti prebiehajú nevyhnutné 
stavebné úpravy tohto domu za hojnej účasti brigádnikov 
zo Závodia, ktorým aj touto cestou ďakujeme. -LS-
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Sv. omše o 11.30 počas leta nebudú.
Počas prázdnin využite možnosť sv. om-
še v nedeľu o 11.00 vo Františkánskom 
kostole sv. Barbory. Od septembra (6. 9.) 
budú sv. omše o 11.30 opäť slúžené. Ďa-
kujeme za pochopenie a toleranciu.
Sv. omše o 12.00 v katedrále budú aj 
počas prázdnin.
Taizé modlitba v utorok 30. júna 
o 17.30 hod. vo Františkánskom kostole 
sv. Barbory v Žiline. Pozývame vás.
Štvrtkové animované Adorácie 
od 18.00 do 19.00 hod. v kostole sv. Bar-
bory cez prázdniny nebudú.

Saleziáni spolupracovníci
Zapožičanie relikvie 

bl. Alexandriny Maria da Costa

V dňoch 12. 8. až 11. 9. 2009 bude v saleziánskej far-
nosti v Žiline vystavená relikvia blahoslavenej por-
tugalskej saleziánky – spolupracovníčky Alexan-
driny Maria da Costa, ktorá žila 13 rokov v úplnom 
pôste. Jej jediným pokrmom bolo Eucharistické pri-
jímanie. Za blahoslavenú bola vyhlásená 49 rokov po 
smrti. Pobožnosti spojené s úctou k tejto blahoslave-
nej budú bližšie rozpísané na plagátoch.
Relikviu daroval slovenským saleziánom – spolupra-
covníkom hlavný predstavený don Pascual  Chávez 
Villanueva a Žilina je jedným z mála miest, kde do-
časne pobudne.

Dňa 13. 6. 2009 sa uskutočnilo stretnutie rodín z farnosti Hájik na salezianskej 
chate v Poluvsí, fotky sú v prílohe.
Dňa 4. 7. 2009, v sobotu, sa uskutoční výstup na Babiu horu, organizačné stret-
nutie bude 3. 7. 2009 po sv. omši v kaplnke.
Tento rok sa bude konať prvý farský detský (pobytový) tábor na Hájiku pre deti 
od 8 do 12 rokov na chate v Poluvsí v termíne 9. – 14. 8. 2009. Cena na jedno dieťa 
je 55 € (strava, ubytovanie, doprava). Prihlášky a bližšie informácie sú v sakristii 
kaplnky, alebo na tel. čísle 0904 917 166. Prihlásiť sa môžete do 5. 7. 2009.
29. 8. 2009,  v sobotu, sa uskutoční púť do Mariazellu, ktorú spojíme aj s návšte-
vou Viedne. Cena je 25 €. Prihlásiť sa môžete do 18. 8. 2009 v sakristii.
Začiatkom septembra sa uskutoční stretnutie rodín na chate v Zázrivej. Bližšie 
informácie budú vo farských oznamoch.
Deň otvorených dverí v klubovni Hájovňa
V prvú septembrovú nedeľu, 6. 9. 2009, sa možte aj vy prísť pozrieť do priestorov 
Centra voľného času  Žirafa (klubovňa Hájovňa), ktoré sa nachádzajú na Námes-
tí Mladosti oproti základnej škole. Po všetkých svätých omšiach vás pracovníci 
klubovne radi privítajú a poinformujú o aktivitách a činnostiach centra. Bude 
i malé občerstvenie.

Centrum pre rodinu
Centrum pre rodinu ďakuje všetkým jednotlivcom a firmám, ktorí darovali 2% 
zo svojich daní pre rodiny.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom zapojeným do služby v projekte SARA – po-
moc rodinám za ich obetavú prácu a nasadenie sa pre rodiny. Od septembra zahá-
jime nový nábor pre túto službu na stredných a na vysokých školách. 

Pozývame deti na 
eRko tábor 

so zaujímavým programom,
ktorý bude naplnený množstvom hier 
a dobrodružstiev. Tábor sa bude konať 
v peknom prostredí na Orave v Zázri-
vej v termíne od 18. – 23. júla 2009.  
Cena je 65 €. 
Kontakt:  0902 204 525, 
e-mail:  eRko.tabor@gmail.com

CVČ ŽIRAFA
ponúka voľné miesta v letných táboroch:
20. 7. – 24. 7. 2009 – Tajomstvá knihy 
Exodus (letný denný tábor).
Tábor zameraný na spoznávanie Biblie. 
Dobrodružstvá Mojžiša a izraelského 
národa na svojej ceste do krajiny, kto-
rú im prisľúbil Boh. Zaujíma Ťa, ako to 
všetko bolo? Tak príď....
4. 7. – 11. 7. 2009 – Letné  olympijské 
hry – Veľká Rača Oščadnica. 
Letný pobytový tábor pre deti vo veku 
8-10 rokov.
11. 7. – 18. 7. 2009 –  Hollywood – Veľká 
Rača Oščadnica. 
Letný pobytový filmový tábor pre mlá-
dež vo veku 13-16 rokov.
Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii 
CVČ na Pivovarskej ulici aj na webovej 
stránke  www.zirafa.sk

Sv. omše počas letných prázdnin:
U saleziánov budú v nedeľu o 6.30; 8.00; 9.30 a 20.00 hod.
Cez týždeň budú bývať sv. omše o 6.30 a 17.30 hod. 
okrem dní od 27. 7. do 1. 8. a 3. 8. do 8. 8. kedy ranné sv. omše o 6.30 hod. nebu-
dú. Večerná sv. omša zostáva nezmenená o 17.30 hod.
V Bánovej v nedeľu budú o 8.30 hod. a cez týždeň o 18.30 hod.
Úradné hodiny na fare: Ut od 10.00 do 12.00 hod
     St. a Št. od 15.00 do 17.00 hod.
Cez prázdniny nebude bývať v stredu poklona k Sv. Oltárnej a v nedeľu nebudú 
mládežnícke večerné chvály. 

Ukončenie Roku sv. Pavla

Pozývame vás na liturgické ukončenie 
Roku sv. Pavla v Žilinskej diecéze za 
účasti otca biskupa Tomáša Galisa 
s týmto programom:
Nedeľa 28. 6. 2009 o 19.00 v kated-
rále – slávnostné vešpery zo sviatku 
sv. Petra a Pavla.
Pondelok 29. 6. 2009 o 16.30 v Sirotá-
ri – slávnostná sv. omša zo sviatku sv. 
Petra a Pavla.

letných prázdnin:
Farnosť Žilina - SALEZIÁNI

čnilo stretnutie rodín z farnosti Hájik na salezianskej
Farnosť HÁJIK

mše o 11.30 počas leta nebudú.

Sv. o
U sa
Cez

Farnosť Žilina - 
MESTO
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DIECÉZNA CHARITA
Diecézna charita Žilina, Dom chari-
ty sv. Vincenta, Predmestská 12, Ži-
lina oznamuje, že z dôvodu obmedze-
ných priestorov sociálneho šatníka ne-
berie až do odvolania použité šatstvo. 
Výnimkou je len dojčenský textil do 
2 rokov veku dieťaťa a pánske obleče-
nie (mimo zimného). Pre mužov, ktorí 
tvoria až 90% našich klientov, potrebu-
jeme najmä spodnú bielizeň, ponožky 
a obuv - prezuvky, sandále, topánky, 
botasky. V nocľahárni pre mužov po-
trebujeme pyžamá, uteráky a posteľnú 
bielizeň. Vyššie spomenuté veci (čisté 
a opravené) prosíme nosiť len v pra-
covných dňoch od 7.00 – 15.30 hod. 
a po predchádzajúcom dohovore so za-
mestnancami. Ďalšie informácie vám 
radi poskytneme osobne alebo telefo-
nicky na čísle 041/72  44 795. Ďakuje-
me za porozumenie.

Koncert zboru 
ARCUS

Srdečne vás pozývame na koncert 
Zboru starej hudby Arcus do Kostola 
sv. Barbory v Žiline 1. 7. 2009 (streda) 
o 18.00. Program: cirkevná hudba od 
stredoveku po barok, renesančné a ba-
rokové tance.
Viac o nás nájdete na www.zborarcus.sk

Festival 
SLOVENSKÉ 

HISTORICKÉ ORGANY
V dňoch 24. – 29. augusta 2009 sa usku-
toční XVIII. medzinárodný hudobný 
festival „Slovenské historické orga-
ny“, ktorý organizuje Spolok koncert-
ných umelcov s finančnou podporou 
MK SR. Tento rok sa až polovica kon-
certov uskutoční v žilinskom regióne. 
Vo františkánskom kostole sv. Barbory 
v Žiline bude záverečný koncert tohto 
festivalu v sobotu 29. 8. 2009 o 19.00 
hod.  Na vzácnom oltárnom organe, 
ktorý postavil františkánsky organár 
Peregrin Werner v 1. polovici 18. storo-
čia, hrá taliansky organista Diego Can-
nizzaro z Talianska.  Okrem toho, blíz-
ko Žiliny sa konajú koncerty aj v kos-
tole v Rosine v pondelok 24. 8. 2009 
o 19.00 hod. (hrá francúzsky organista 
Fabrice Pitrois z katedrály v Narbonne)  
a  v Kysuckom Novom Meste v Mari-
ánskom kostole vo štvrtok 27. 8. 2009 
o 19.00 hod. (hrá slovenská organistka 
Marta Gáborová). Organy vo všetkých 
týchto kostoloch nedávno rekonštruo-
vali Organárske dielne Žilina.

Farnosť Dobrého pastiera
Dňa 29.06.2009 pri večernej sv. omši sa rozlúčime s našimi p. kaplánmi, ktorí 
pôsobili  v našej farnosti jeden rok.
Od 5. 7. 2009 (vrátane) je zmena nedeľných sv. omší, ktoré budú nasledovne:
o 6.30; 9.00; 10.30; 19.30
Všetkým vyprosujeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek, aby boli tieto chví-
le prežité v Božej prítomnosti. 

Centrum voľného času Strom
Zápis do CVČ Strom: Zápis do centra na nový šk. rok 2009/2010 už prebieha. 
Môžete si vyberať zo širokej ponuky hudobných, umeleckých, športových, for-
mačných, technických krúžkov a rôznych iných aktivít pre deti a mladých.
Pri zápise do 7. septembra je zľava 3 €. Zápis na krúžky je do 15. septembra 2009
Pri zápise po 15. 9. 2009 sa cena krúžku zvyšuje o 50%. Prihlasuje sa osobne 
v kancelárii CVČ Strom počas úradných hodín aj počas prázdnin:
od 1. – 17. júla a od 17. – 31.8. 2009 – Po, St, Pi: 16.00 – 17.30 hod. 
od 2. 9. – 15. 9. 2009 každý deň od 15.00 – 17.30 a 19.00 – 20.00 hod.
po 15. 9. 2009  v úradných hodinách v Po, St, Pi: 15.00 – 17.30 a 19.00 – 20.00 hod.

Prímestské tábory v lete
Pre deti pripravujeme prímestské tábory počas letných prázdnin v termínoch:  
13. – 17. júl 2009 (deti od 7-13 rokov)
17. – 21. august 2009 (deti od 7-11 rokov)
24. – 28. august 2009 (deti od 7-11 rokov)
Pobyt na chate pre birmovancov a ostatných mladých od 6. – 11. júla 2009. Ne-
bude chýbať zábava, hry, rozhovory, rôzne aktivity, výlety... Tešíme sa na vás. 
CVČ počas prázdnin bude otvorené každý večer od 19.00 hod do 21.30 hod. 
s výnimkou dní od 20. – 31. júla 2009 (vtedy bude cvč zatvorené). 
Bližšie informácie:  Centrum voľného času Strom, Smreková 39, 010 07 Žilina
 041/568 1155, 0910 940 414, e-mail:  strom@strom-cvc.sk  

Pri príležitosti Dňa otcov pozývame otcov s deťmi na nočný pochod plný dob-• 
rodružstiev spojený s pálením jánskeho ohňa. Stretneme sa v sobotu 27. 6. 2009 
o 19.00 pri zastávke Fatranská. Nezabudnite si zobrať baterky a niečo na opekanie. 
(Tento termín je presunutý z 20. 6. 09 kvôli nepriaznivému počasiu.)
Mládežnícky spevokol•  FILOTEA bude mať duchovnú obnovu v dňoch 26. 6. 
– 28. 6. 2009 vo Varíne.
V utorok 30. 6. 2009 o 17.30 • bude ďakovná sv. omša na záver školského roka. 
Pozývame žiakov, študentov ale aj rodičov ďakovať Pánovi za školský rok.
Farská klubovňa•  bude počas prázdnin otvorená od 13.00 – 21.00 hod.
1. 7. 2009•  si pri svätej omši o 17.30 pripomenieme výročie vzniku našej farnosti.
Prvá júlová nedeľa•  (5. 7. 2009) je nedeľou výročnej celodennej poklony.
Počas  mesiaca júl bude prebiehať • výstavba viacúčelového ihriska pri far-
skom kostole. Brigády budú vyhlásené vo farských oznamoch.

Tábory počas prázdnin:
V dňoch od • 20. – 25. 7. 2009 – organizujeme tábor detského a mládežníckeho 
spevokolu do Starej Bystrice.  Tento termín je obsadený.
V dňoch od • 10. – 15. 8. 2009 organizujeme tábor pre deti a mládež do Starej 
Bystrice. 
Predbežná cena tábora je 50 €. V cene je zahrnutá celodenná strava a ubyto-• 
vanie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii farského úradu alebo na 
t. č. 0911 160 663. Ešte sú voľné miesta.
V dňoch • 1. – 7. 8. 2009 – tábor pre deti, mládež a rodiny vo Vysokých Tatrách

Kto má záujem, môže sa prihlásiť vo farskej klubovni alebo v kancelárii FÚ. 
Podrobnejšie informácie budú zverejnené na webovej stránke farnos-
ti www.farnostvlcince.sk, na výveske kostola, vo farskej klubovni alebo na 
t. č. 0911 269 940. 

DIECÉZNA C
Diecézna charita Žilinnosť Dobrého pastiera

Farnosť SOLINKY

SLOVENS
HISTORICKÉcov pozývame otcov s deťmi na nočný pochod plný dob-

Farnosť VLČINCE
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Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline 

Záverečná sv. omša
29. 6. 2009 na sviatok sv. Petra a Pavla sa 
o 8. 30 hod. uskutoční na školskom dvo-
re slávnostná svätá omša Spojenej ško-
ly Kráľovnej pokoja. Srdečne pozývame 
všetkých rodičov a priaznivcov školy. 

Stredisko záujmovej činnosti
Pri SŠKP už tretí rok pracuje školské 
stredisko záujmovej činnosti. Zabez-
pečuje zmysluplné trávenie voľného 
času detí a mládeže zo školy v mimo-
vyučovacom čase. Ponúka mnoho ak-
tivít. Z najzaujímavejších sú to súťaže 

a tvorivé dielne rôzneho zamerania, 
klubové popoludnia, kalčeto, stolný 
tenis, prístup na internet. 
V tomto školskom roku v stredisku 
pracuje 24 krúžkov. Súčasťou stre-
diska je aj školská knižnica a čitáreň. 
V rámci činnosti strediska sa dňa 6. 6. 
2009 žiaci a pedagógovia školy zú-
častnili spoločnej modlitby fatimské-
ho ruženca v katedrále sv. F. Xaver-
ského v Banskej Bystrici. Táto mod-
litba bola súčasťou priameho prenosu 
relácie Ruženec pre Slovensko, ktorú 
vysiela rádio Lumen.

Gymnázium 
KRÁĽOVNEJ POKOJA

Záver šk. roka sa gymnazisti snažia 
osláviť aj zábavným  študentským spô-
sobom. Dopoludnia 26. 6. sa zúčastni-
li  interaktívnej „najtragickejšej komé-
dii všetkých čias“ Rómeo a Júlia, ktorú 
zahrajú mladí herci neformálneho di-
vadelného združenia „Kapor na scéne“.
Večer sa budú tešiť zo svojich študij-
ných  výsledkov na školskej diskotéke, 
ktorú zabezpečuje 2. BG.
Viete, že na štvorročnom gymnáziu 
máme aj piatakov? 26. – 28. júna sa 
stretnú naši prví absolventi, my im hovo-
ríme „piataci“, na turistickej akcii v Ro-
háčoch. Okrem výstupu na tatranské kon-
čiare sa navzájom podelia i o svoje prvé 
skúsenosti  s „výstupmi“ na končiare ve-
domostí a vedy na vysokých školách.
Putovať na stretnutie so sv. otcom Be-
nediktom XVI.  Aj študentov a učite-
ľov nášho gymnázia oslovila jedinečná 
možnosť byť v blízkosti svätého Otca 
počas jeho návštevy Českej republiky,
a preto 27. 9. 2009, kedy bude Sv. Otec 
v Brne, organizujeme pre študentov, 
ich rodiny, priateľov,  putovný autobu-
sový zájazd na stretnutie s ním. 
Poznávanie európskych metropol 
pokračuje. K Londýnu, Mníchovu, 
Salzburgu, Rímu, Neapolu pribudne Pa-
ríž. Na jeseň sa gymnazisti vyberú do 
hlavného mesta Francúzska, kde okrem 
tradičných historických pamiatok a plav-
by po Seine navštívia  prekrásnu bazili-
ku Sacre Coeur, známy kostol sv. Mag-
dalény a kostol s pozostatkami sv. Ka-
taríny Labouré. Rátame aj s absolventa-
mi nášho gymnázia a v prípade voľných 
miest, radi medzi sebou privítame i štu-
dentov z iných škôl.
Po stopách kresťanstva na východ-
nom Slovensku - Sv. Kríž, Levoča, 
Kežmarok, Bardejov, Jedlinka, Jasov, 
Spišská Kapitula - sú niektoré z miest, 
kam sa vyberú študenti gymnázia pu-
tovať počas troch septembrových dní 
a budú mať možnosť načerpať duchov-
nú silu na  nový školský rok.
Tešíme sa na stretnutie s prof. Pull-
mannom. Na jeseň sa v našom gym-
náziu uskutoční stretnutie a beseda 
s veľkou osobnosťou slovenskej lekár-
skej vedy Prof. MUDr. RNDr. Rudol-
fom Pullmannom. Stretnutie je otvore-
né i pre študentov a učiteľov iných škôl.
Bližšie informácie o pripravovaných 
udalostiach si môžete pozrieť na webo-
vej stránke www.sskp.sk/gymnázium.

Školský rok 2008/2009 bol pre našu 
školu veľmi požehnaný. 
8. decembra 2008 si všetci študen-
ti spolu s pedagógmi a ostatnými za-
mestnancami obnovili svoje zasvätenie 
Nepoškvrnenej Panne Márii. Sviatok 
Nanebovstúpenia Pána sme prežili pri 
slávení sv. omše spolu s naším o. bis-
kupom Tomášom Galisom.
Pod vedením prof. Anny Poláčkovej 
(s. Anny) škola organizovala druhý 
ročník celoslovenskej kampane stred-
ných škôl Červené stužky v rámci boja 
proti AIDS. V decembri s nami strávil 
týždeň Adam Masawa z Kene, ktorý 
pripravil pre študentov zaujímavé vý-
tvarné workshopy.
Naši študenti nezaháľali ani tento rok. 
Reprezentovali nás úspešne minimálne 
v okresných kolách týchto súťaží: che-
mická, biologická, matematická, fyzi-
kálna olympiáda, olympiáda v infor-
matike, Klokan, Sudoku, matematická 
súťaž GvoBoj, Stredoškolská odbor-
ná činnosť, súťaž katolíckych gymná-
zií Slovenska, súťaž mladých zdravot-

níkov, poznávanie liečivých rastlín, ... 
a Slovo bolo u Boha,  florbal, atletika...

Traja študenti si mohli rozšíriť svoje 
poznatky z fyziky počas študijného 
pobytu vo švajčiarskom Cerne a jedna 
študentka v tomto roku študuje v rám-
ci projektu MŠ SR vo Francúzsku.

Členovia dramatického krúžku pod ve-
dením prof. Kataríny Rudincovej (s. Sa-
muely)  a prof. Marty Višňovskej po 
úspešných predstaveniach „Tanec nad 
plačom“ a „Lakomec“ nacvičili nové 
divadelné predstavenie „Jožko Púčik 
alebo Čaj u pána senátora“, ktoré za-
hrali pre študentov školy i pre verej-
nosť. Najbližšie predstavenie sa usku-
toční 28. 6. 2009 o 16.00 hod. v aule 
školy. Všetkých záujemcov aj týmto sr-
dečne pozývame. Lístky si môžete vy-
zdvihnúť na školskej vrátnici. 

Svojim spolužiakom i širokej verejnos-
ti sa pod vedením prof. Milady Gardia-
novej (s. Lívie) predstavili aj členovia 
anglickej drámy divadelným predsta-
vením „Úskok jednej krásky“.

ZŠ Sv. Cyrila a Metoda

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Ukončenie školského roka
Školský rok ukončíme ďakovnou 
sv. omšou na sviatok sv. Petra a Pavla 
v kostole Sedembolestnej panny Má-
rie na Vlčincoch o 8.00 hod., na ktorú 
všetkých srdečne pozývame.
Exkurzia do Nemecka
Sekcia cudzích jazykov zorganizovala 
exkurziu do Rakúska a Nemecka. Žia-
ci s pedagógmi navštívili Salzburg, kde 
si prehliadli pamätihodnosti rodiska 
W. A. Mozarta. V Nemecku navštívili 

hrady Neuschwanstein, Hohenschwan-
gau, GAPA a Mníchov. Celá exkurzia 
dala žiakom veľa nových poznatkov 
a nezabudnuteľných zážitkov.
Biblická olympiáda
Družstvo našej školy v zložení M. Mi-
kundová, A. Hrankayová a M. Kučero-
vá sa umiestnilo na 2. mieste dekanát-
neho kola  biblickej olympiády. V rám-
ci Žilinského dekanátu postúpilo aj do 
diecézneho kola. V tomto kole získali 
štvrté miesto.

Vydáva: Dekanát Žilina
Sadzba: Marcel Ďurkovský
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