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SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2009 v ŽILINE
Deň

Miesto

Čas

15. 12. Ut

Solinky-mládež

14.00 - 15.30

16. 12. St

17. 12. Št

18. 12. Pia

19. 12. So

Deň

Miesto

Čas

Zástranie

15.30 - 16.30

Saleziáni

14.00 - 18.00

Solinky

14.00 - 17.00

Bánová

14.00 - 17.00

21. 12. Po

Hájik

10.00 - 11.30 16.00 - 18.30

22. 12. Ut

Vlčince

19. 12. So

Vlčince - VŠ

19.00 - 20.00

Penzióny

9.00 - 11.30

Pov. Chlmec

15.00 - 15.45

Závodie

16.00 - 17.00

Katedrála

9.00 - 11.30 14.00 - 17.00

Sirotársky

9.00 - 11.30 14.00 - 17.00

Františkánsky

9.00 - 11.30 14.00 - 17.00

Bytčica

9.00 - 11.00

Trnové

9.30 - 11.00

20. 12. Ne

23. 12. St

9.00 - 11.30

14.00 - 17.00

19.00 - 21.00

pred sv. omšami v jednotlivých farnostiach
spovedanie tých,
ktorí docestovali zo zahraničia, študentov...

Farnosť Žilina-Závodie bude zriadená od 1. 1. 2010
Ako sme vás už informovali, rozhodnutím otca biskupa Tomáša Galisa, po prerokovaní v Kňazskej rade Žilinskej diecézy
v zmysle príslušných ustanovení Kódexu kánonického práva
pribudne v Žiline nová rímskokatolícka Farnosť Žilina-Závodie odčlenením od Farnosti Žilina-Mesto.
Vyhlásenie dekrétu o zriadení farnosti bude na Nový rok slávnosť Bohorodičky - dňa 1. januára 2010 pri sv. omši o 10.00
v Kostole sv. Štefana kráľa, ktorý sa stane farským kostolom.
Sv. omšu bude celebrovať otec biskup Tomáš Galis.
Farnosť nateraz nebude mať filiálku. Duchovný otec farnosti bude pastoračne vypomáhať v Strážove, ktorý ale naďalej patrí pod Farnosť Žilina-mesto.

Ohraničenie farnosti
Územie farnosti bude o niečo širšie než je katastrálne územie
mestskej časti Závodie. Do novej farnosti budú patriť aj Dolné
Rudiny a niektoré ďalšie časti: Smerom na sever je hranicou
farnosti Kragujevská a Hričovská ul. Na východ je to Mostná ul., Rajecká cesta a Žitná ul. Na západe farnosť susedí so
sídliskom Hájik. Na severozápade patrí do farnosti aj Nový
cintorín. Zmenou oproti predchádzajúcej informácii je hranica z juhu od Bánovej. Hranicou nebude Hôrecká cesta, ale
prirodzená hranica, ktorá platí pri katastrálnom ohraničení, a
tou katastrálnou hranicou je potok medzi Bánovou a Závodím.
Domy z oboch strán Hôreckej cesty preto patria do Farnosti
Závodie.
-LS-

Farnosť Závodie bude zahrňovať územie s asi 3000
obyvateľmi (samotné Závodie má 2850 obyv.).
Duchovným správcom (farským administrátorom)
novej farnosti bude od 1. 1. 2010 Mgr. Ivan Špánik
(nar. 1965), rodák z Hôrok.
Budova fary sa nachádza pri kaplnke, (za „drevenicou“) na ul. Závodského 84. Dom bol po odkúpení zrekonštruovaný za ochotnej pomoci brigádnikov
zo Závodia. V suteréne budovy sú priestory vhodné
na rôzne pastoračné aktivity. Osobitné poďakovanie si
zaslúžia Ing. Ladislav Štefanec ml. a pán Lukáč Olejár
za nezištnú obetavú pomoc pri rekonštrukcii fary.

Zrekonštruovaná fara v Závodí počas Dňa otvorených dverí 15.11.2009.
Nachádza sa na Závodského ulici č. 84. Vpravo je závodská kaplnka.

KAPUCÍNI
Posledné spovedanie bude v Sirotári
23.12 ráno od 5:30 a večer od 15:30.
24.12. - už nebudeme spovedať!

Gymnázium
Kráľovnej pokoja
Študenti GKP sa 15. 12. 2009 zúčastnia
na Vianočnej kvapke krvi v Transfúznej
stanici v Žiline.
Vianočná akadémia, ktorú pripravili
študenti 3. BG a žiaci 7. A a 7. B bude
22. 12. 2009 dopoludnia. Pozývame rodičov a všetkých záujemcov.

Obchodná akadémia
sv. Tomáša Akvinského
Pozývame na 4. školský ples, ktorý bude
v sobotu 30. januára 2010 v priestoroch
pastoračného centra na Vlčincoch. Bližšie informácie na sekretariáte školy, č. t.
041/565 6950 a www.oataza.edu.sk.

ZŠ sv. CYRILA
a METODA
Zápis žiakov do 1. ročníka bude dňa 15.
januára 2010 (piatok) od 14. 00 do 17. 00
a 16. januára 2010 ( sobota) od 9. 00 do
11. 00 v budove školy na Závaží 2.
V dňoch 14. a 15. 1. 2010 budú v prvom,
druhom a treťom ročníku otvorené hodiny pre všetkých záujemcov.

FARNOSŤ VLČINCE

1. V domovoch dôchodcov na Karpatskej ul. budeme spovedať 17. 12. 2009.
2. Vo štvrtok 17. 12. 2009 o 16:00 bude v
Pastoračnom centre na Vlčincoch stretnutie katechétov žilinského dekanátu.

3. V nedeľu 20. 12. 2009 o 17:00 vás pozývame do nášho farského chrámu na
Vlčincoch na Adventno-vianočný koncert akordeónového virtuóza Michala
ČERVIENKU, finalistu súťaže Slovensko má talent.
4. V piatok 25. 12. 2009 o 16:00 pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na Jasličkovú pobožnosť do nášho farského
chrámu na Vlčincoch, ktorú pripravujú
deti a mladé rodiny z Vlčincov.
5. Koledovanie Dobrej noviny v našej
farnosti bude dňa 27. 12. 2009 popoludní podľa nahlásených adries. Prihlásiť sa
môžete v sakristii kostola, v kancelárii
farského úradu alebo vypíšte prihlášky,
ktoré sú vzadu v kostole na stolíku.
6. Kto z detí a mládeže má záujem koledovať, môže prísť na stretnutie koled-

CZŠ R. ZAYMUSA

Zápis do 1. roč. pre školský rok 2010/2011
bude v dňoch 22. 1. 2010 (piatok) od
14.00 do 18.00 a 23. 1. 2010 (sobota) od
8.00 do 12.00.
Info: Tel.: 562 36 25 a 562 02 10

Centrum pre rodinu
pozýva mladých ľudí od 17 rokov (chlapcov a dievčatá) ale aj všetkých, ktorí sa
chcú stať dobrovoľníkmi v projekte SARA – odbremeňovacie služby rodinám
a majú vzťah k deťom. V projekte ide o
konkrétnu službu rodinám v ťažkostiach
prostredníctvom systematicky sprevádzanej dobrovoľníckej služby. Informácie: Alica Čelková 0905 415 021, tel.+fax
568 3085, e-mail: cprza@nextra.sk.

7. Na sviatok Svätej rodiny v nedeľu
27.12.2009 mladé rodiny pozývajú na
sv. omšu o 9:30, ktorá bude obetovaná
za rodiny našej farnosti a pri ktorej bude obnovenie manželských sľubov.
8. Milí rodičia, využite možnosť prihlásiť svoje deti (vek od 6 rokov) na denný prímestský tábor počas zimných
prázdnin v týždni od 4. 1. – 8. 1. 2010
(pondelok-piatok) okrem 6. 1. Prihlášky
a podrobnejšie informácie budú k dispozícii v nedeľu 13. 12. 2009 v kostole.
9. Každý utorok sa o 18:00 stretávame
na čítaní Sv. Písma na farskom úrade.
10. Modlitby matiek – bývajú každú
stredu od 18:00 na farskom úrade.
12. V plnej prevádzke je ešte stále aj
viacúčelové ihrisko. Objednať si ho môžete v kancelárii farského úradu alebo u
správcu ihriska na t. č. 0902 779 016. Pri
nepriaznivom počasí je zatvorené.

Program klubovne PRÍSTAV
Pondelok:
Utorok:
Streda:

Štvrtok:

Info: Tel.: 500 66 85

Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov bude 17. 12. od 8.50 do 12.30.

níkov v nedeľu 13. 12. 2009 o 15:00 do
klubovne Prístav. Môžete si doniesť aj
nejaký hudobný nástroj.

Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

9:00-11:30 - Klubovňa SLONÍK pre mamičky s deťmi,
18:00-20:00 - pre deti a mládež
16:30-20:00 - Mládežnícky spevokol FILOTEA
15:00-17:00 - Literárno-dramatický krúžok,
17:00-18:30 - tvorivé dielne,
18:30-19:00 – pre deti a mládež
9:00-11:30 – Klubovňa SLONÍK pre mamičky s deťmi,
13:00-15:00 – Klub kresťanských dôchodcov
16:30-18:00 – detský spevokol SLNIEČKO,
18:00-20:00 – Pre deti a mládež
18:30-21:00 – Stretko mladých pri Sv. Písme (každý nepár. týždeň)
18:30-21:00 – Klubové večery (každý párny týždeň)
16:00-20:00 – Pre deti, mládež a miništrantov
8:00- 9:15 - Detský spevokol SLNIEČKO,
17:00-18:30 – Pobirmovkové stretko

FARNOSŤ SALEZIÁNI a BÁNOVÁ
Saleziáni:
Modlitbová vigília na záver roka bude
31.12. od 23.30 do 24.00.
Novoročný koncert detského orchestra Butterfly a rodičov bude v nedeľu
10.1.2010 o 17.00.

Bánová:
Saleziáni-spolupracovníci a OZ Domec
pozývaju na Štefanský ples, ktorý bude
26. 12. v sále pastoračnom centre Križovatky na Vlčincoch (pod kostolom).

Informácie o predaji vstupeniek budú na
plagátoch resp. na tel. č. 0903 733 043.
Tradičný vianočný koncert speváckeho
zboru sa uskutoční v kostole Božského
Srdca dňa 25. 12. 2009 o 17.00.
Jasličková pobožnosť pre deti bude v
kostole Božského Srdca 26. 12. o 16.00.
Koledníci Dobrej noviny zavítajú do bánovských príbytkov 27. 12. 2009 v čase
od 10.00 do 17.00. Záujem o prijatie koledníkov treba nahlásiť v sakristii.

FARNOSŤ SOLINKY
Predvianočné spovedanie bude v našej
farnosti 20. 12. od 14.00 do 17.00.
Bohoslužby v našom kostole počas vianočných sviatkov - viď v tabulke.
Na štedrý deň bude možné odniesť si
Betlehemské svetlo do svojich domovov
z kostola od 12.00 do 15.00. V tom čase
bude aj zbierka potravín pre bezdomovcov, ktoré potom odvezieme do azylového domu.
Na Božie narodenie budeme pri sv. omši
o 9.00 a 10.30 požehnávať budúce mamičky, ktoré očakávajú narodenie svojho dieťaťa.
V nedeľu Sv. Rodiny pozývame manželov na obnovenie manželských sľubov

a to pri každej sv. omši.
Na Silvestra bude v kostole vyložená
Oltárne sviatosť od 21.00 do polnoci.
Potom spoločne privítame Nový rok.
Živý betlehem na Solinkách
Naša farnosť v spolupráci s mladými z
CVČ Strom pripravuje divadelné
stvárnenie biblického príbehu narodenia
Ježiša Krista pod názvom „Živý
Betlehem“. V tomto príbehu betlehemskej noci budú okrem Márie, Jozefa,
malého Jezuliatka a troch kráľov aj živé
zvieratá. Atmosféru chceme doplniť
podávaním vianočného punču, počúvaním kolied, či rozdávaním vianočných
koláčov. Program uskutočníme 3. januára 2010 o 14.30 pred našim kostolom.

CVČ Strom
Pozývame vás na adventnú aktivitu s názvom „Stretnutie pri adventnom venci“ , ktoré vedie p. kaplán Štefan (spev,
modlitba, zamyslenie...). Ďalšie stretnutia budú v piatok 11. 12. a 18. 12. a posledné v utorok 22. 12. Začína vždy o
19.00 v kostole.
Detský folklórny súbor Pastierik s
hosťami pozýva všetkých, na predvianočné vystúpenie a to 21. 12. 2009 v
Dome odborov o 17.00. Hoci je vstupné
dobrovoľné, treba sa nahlásiť v kancelárii centra do stredy 16. 12. 09
Aj tento rok počas adventu po rorátnej aj
po večernej sv. omši ponúkame v CVČ
Strom knihy z vydavateľstva Don Bosco. Sú to hodnotné knihy vhodné aj ako
vianočný darček.
Počas vianočných prázdnin máme pre deti a mladých pripravený program: výlet,
príp. sánkovačku, stolnotenisový a stolnofutbalový turnaj, premietanie filmu,
večer pri stromčeku a koledách... Presné
termíny budú vyvesené na nástenke.

31. 12. 2009 o 17:00 bude sv.omša s ďakovnou pobožnosťou.
Betlehemské svetlo si môžete odniesť
do svojich príbytkov 24. 12. 2009 dopoludnia medzi 08:00 a 10:00 z kaplnky.
Koledovanie Dobrá novina bude prebiehať v našej farnosti 26. 12. 2009 v
čase od 14:00 do 17:00. Prihlásiť sa môžete od 13. 12. 2009 v kaplnke. Finančné
prostriedky z koledovania budú použité
pre deti v Afrike.
Na sviatok sv. Štefana 26. 12. pri sv.omši
o 9:30 a 11:00 požehnáme mamy, ktoré
čakajú dieťa.
Na nedeľu Svätej rodiny 27. 12. pri sv.
omšiach bude obnovenie manželských
sľubov.

Centrum voľného času bude 23. – 26.
decembra 2009 a 1. 1. 2010 zatvorené.

27. 12 o 15:00 sa uskutoční vianočný
koncert Jany Kucejovej, absolventky
žilinského konzervatória.

Hneď po novom roku pripravujeme pre
mladých duchovnú obnovu v Kunerade.
Máme dva termíny:
3. - 5. 1. – pre mladých od 12 do 15 r.,
7. - 10. 1. – pre mladých od 16 rokov.
Prihlasovanie v kancelárii do 22. 12.
Od januára chceme rozbehnúť pre deti a
mladých ligu v stolnom futbale a stolnom tenise. Prihlásiť sa môžete v kancelárii.
Vo februári pripravujeme duchovné
cvičenia pre mladých v Oščadnici.
Koledníci Dobrej noviny budú prinášať
do našich rodín koledu a požehnanie a to
od 26. do 28. 12. 2009. Zapísať sa môžete v sakristii. Deti, ktoré by sa ešte chceli zapojiť do koledovania, môžu prísť do
centra v nedeľu o 15.00.
Zápis detí do 1. ročníka bude 18. a 19.
januára 2010 od 14.30 do 17.30. K zápisu
je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a
občiansky preukaz rodiča.

eRko – DOBRÁ NOVINA

Počas vianočných sviatkov bude prebiehať 15. ročník koledovania Dobrej noviny, spojený so zbierkou na pomoc núdznym v afrických krajinách. Ak chcete
privítať koledníkov vo svojich domovoch, zapíšte sa do zošita v sakristii. Koledovanie bude prebiehať 25. a 26. 12.
2009 a koledníci budú mať na pokladničke nalepený „preukaz koledníkov“.

Sv. omša 24. 12. 20009 vigílna o 16:00 bude detská. Ostatné sv. omše - v tabuľke.

Výlet do Demänovskej jaskyne máme
naplánovaný na 29. 12. 2009. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v centre.

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera
Deti našej školy si pripravili program na
jasličkovú pobožnosť, na ktorú všetkých
srdečne pozývame 25. 12. o 15.30.
Pozývame na Deň otvorených dverí dňa
13. 01. 2009 od 8.00 do 12.00.

FARNOSŤ HÁJIK

Môžete prispieť aj individuálne na č.ú.:
4000713500/3100, VOLKSBANK, Bratislava, alebo prostredníctvom darcovskej sms správy: DMS_DOBRANOVINA, na číslo 877 (1 euro) od 1.11.2009
do 31.1.2010 prostredníctvom všetkých
mobilných operátorov. Viac informácií
sa dočítate v novinách Dobrej noviny,
ktoré sú zdarma.

31. 12 sa uskutoční silvestrovský turistický výstup na Minčol, informačné
stretnutie bude 29. 12. 2009 po sv.omši.
Na Silvestra 31. 12. bude adorácia od
23:00 do 23:45, kedy bude záverečné eucharistické požehnanie.
Od 29. 12. 2009 do 1. 1. 2010 organizujeme chatu pre mladých na Zákopčí na
Kysuciach, kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii.
Kto má záujem posvätiť príbytky, môže sa nahlásiť v sakristii kaplnky počas
vianočných sviatkov.

Vianočný koncert
Konzervatória v Žiline
bude vo františkánskeho kostola sv. Barbory v pondelok 21. 12. 2009 o 16.30.
Odznie Vianočná omša F-dur od J. Zruneka (E.Paschu). Títo hudobníci z františkánskej rehole pôsobili v 18. storočí v
tunajšom kostole sv. Barbory, E. Pascha
je v krypte pod kostolom aj pochovaný.
Toto dielo zrejme vzniklo a znelo v Žiline v priestoroch tunajšieho františkánskeho kostola. V kostole sv. Barbory bude znieť prvý raz po vyše 200 rokoch od
doby svojho vzniku a to na originálnom
barokovom oltárnom organe P. Wernera
z 18. storočia.

SV. OMŠE CEZ VIANOCE 2009 V ŽILINE
24.12.
Štvrtok
Štedrý deň

25.12.
Piatok
Narodenie Pána

26.12.
Sobota
Sv. Štefan

31.12.
Štvrtok
Silvester

1.1.2010 Piatok
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

6.00
24.00

8.00 10.00 18.00

8.00 10.00 18.00

6.00
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

22.00

8.30

8.30

---

8.30

Pov. Chlmec

24.00

8.30

8.30

15.00

8.30

---

11.20

11.20

---

11.20

Farský kostol
Sedembolestnej PM

6.30
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

Farský kostol
Sv. Jána Bosca

6.30 22.00
24.00

6.30 8.00 9.30
11.00 20.00

6.30 8.00 9.30
11.00 17.30

6.30
16.30

6.30 8.00 9.30
11.00 20.00

Bánová

7.15 24.00

7.00 8.30

7.00 8.30

16.30

7.00 8.30

Farnosť

Ž-mesto

Kostol

Strážov
Vlčince

Solinky

Saleziáni

Hájik

Kaplnka
Božieho milosrdenstva

16.00
24.00

8.00 9.30 11.00
18.00

8.00 9.30 11.00

17.00

8.00 9.30 11.00
18.00

Závodie

Kostol sv. Štefana

24.00

8.30 10.00

8.30 10.00

15.00

8.30 10.00

8.00 22.00

9.30

9.30

18.00

9.30

Gr.-katol. Chrám Narodenia PM

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
15.12.2009 bude v Kostole sv. Barbory
(Frantiskansky kostol) o 17.30 pravidelna Taizé modlitba.
V katedrále na Štedrý deň 24.12. a na Silvestra nebudú sv. omše o 7.00 ani o 12.00.
Počas vianočných sviatkov bude prostredníctvom Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (eRko) prebiehať 15. ročník
koledovania Dobrej noviny, spojený so zbierkou na pomoc núdznym. Ak
chcete, aby aj vás navštívili malí koledníci, zapíšte sa prosím do zošita v sakristii katedrály Najsvätejšej Trojice.
V poslednú adventnú sobotu 19. 12. vás
pozývame ráno o 7:00 hod. na rorátnu sv.
omšu pri sviečkach a večer od 16:30 na
poslednú adventnú duchovnú obnovu do katedrály. Téma: Chvála.
Od adventu do konca júna 2010 vám ponúkame v rámci Roka kňazov celodennú spovednú službu v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline každú stredu od
9:00 do 17:00 hod. Bližšie informácie bu-

dú na výveskách a na spovednici.
Jasličková pobožnosť Farnosti Žilina
– mesto bude v nedeľu 27. 12. o 15:00
hod. v katedrále. Pozývame všetky deti
a ich rodičov.
Pozývame vás zapojiť sa do rodinnej pobožnosti „Svätá Rodina hľadá prístrešie“. Je k tomu potrebné dať spolu 9
rodín, ktoré by sa od 15. decembra stretávali vždy v inej rodine a putovali s obrazom Sv. Rodiny a modlili sa podľa knižky, ktorú vám dodáme.
Sv. omše počas Vianoc - pozri v tabuľke.
Detské sv. omše o 10.00 budú v tieto dni:
26.12.; 27.12.; 3.1.; 6.1. V ostatné dni budú o 10.00 farské sv. omše.
Vo štvrtok 31. 12. o 15.00 bude v katedrále bude ďakovná sv. omša za prijaté
Božie dobrodenia počas roka.
Spoločenstvo Nový Jeruzalem pozýva
na predvianočné otvorené stretnutie 16.
12. o 16.30 vo Fidéliu. Viac: www.nj.sk

Liturgické slávenia otca
biskupa počas Vianoc
24. 12. o 24.00 v katedrále
25. 12. o 11.30 v katedrále
27. 12 Sv. Rodiny - v Tepličke n/V.
31. 12. o 15.00 v katedrále s ďakov. pob.
1. 1. 2010 o 10.00 v Závodí
6. 1. 2010 o 11.30 v katedrále

Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov 2010
- vždy o 18.00:
Po 18. 1. - RKC kostol sv. Barbory
St 20. 1. - CASD, Škultetyho 7
Št 21. 1. - GKC, chrám Nanterská 24
So 23. 1. - CB, ZUŠ Dolný val
Ne 24. 1. o 10.00 v kostole ECAV na
ul. M. Rázusa - celoslovenská ekumenická bohoslužba s vysokými predstaviteľmi slovenských cirkví v priamom
TV prenose.
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