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21. marca 2010

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU
Deň

Miesto

Čas

23.03. Ut

Solinky - mládež

15.00 - 16.00

Penzióny

9.00 - 11.30

Pov. Chlmec

16.30 - 17.15

Závodie

16.30 - 17.30

24.03. St

Vlčince - VŠ študenti

Deň

Sirotársky

Bytčica

Trnové

9.30 - 11.00

Zástranie

15.30 - 16.30

Saleziáni

14.00 - 17.30

Solinky

14.00 - 17.00

Bánová

14.00 - 17.00

29.03. Po

Hájik

10.00 - 11.30
16.00 - 18.30

30.03. Ut

Vlčince

9.00 - 11.30
14.00 - 17.00
19.00 - 21.00

28.03. Ne

19.00 - 20.00
9.00 - 11.30
14.00 - 17.00

Františkánsky
27.03. So

Čas

27.03. So

Katedrála
26.03. Pia

Miesto

9.00 - 11.00

OBRADY VEĽKEJ NOCI 2010 V ŽILINE
Zelený
štvrtok

Veľký
piatok

Biela
sobota

Veľkonočná nedeľa

Veľkon. pondelok

Katedrála Najsvätejšej
Trojice - Farský kostol

18.00

15.00

19.30

7.00 8.30 10.00
11.30 18.00

7.00 8.30 18.00

Sirotár - Obrátenia sv. Pavla

16.30

16.30

20.00

8.00 10.00 18.00

8.00 10.00 18.00

Františkánsky - Sv. Barbory

15.30

15.30

19.00

6.00 8.00 11.00

6.00 8.00 11.00

Katolícky dom

16.00

15.00

19.00

8.30

8.30

Pov. Chlmec

18.00

15.00

18.00

8.30

8.30

---

---

---

11.20

---

Farský kostol
Sedembolestnej PM

9.30
17.30

17.00

20.00

6.30 8.00 9.30
11.00 19.00

6.30 8.00 9.30
11.00

Kaplnka Celulózka

16.00

---

---

9.00

9.00

Farský kostol
Dobrého Pastiera

18.00

16.00

19.30

6.30 7.30 9.00
10.30 19.30

6.30 7.30 9.00
10.30

Farnosť

Ž-mesto

Kostol

Strážov
Vlčince

Solinky

Farský kostol
Saleziáni Sv. Jána Bosca
Bánová

17.30

16.00

19.00

6.30 8.00 9.30
11.00 20.00

6.30 8.00 9.30
17.30

17.30

16.00

19.00

7.00 8.30

7.00 8.30

Hájik

Kaplnka Bož. milosrdenstva

18.00

15.00

19.00

8.00 9.30 11.00 18.00

8.00 9.30

Závodie

Farský kostol sv. Štefana

18.00

15.00

19.30

8.30 10.00

8.30

Gr.-kat.

Chrám Narodenia PM

18.00

8.00
18.00

18.00

5.00 (vzkr.) 9.30 (lit.)

9.30

Mládež pozývame na diecézne
stretnutie s otcom biskupom

Kvetný víkend
vo Farnosti Martin-Sever

v dňoch
26. a 27. marca 2010

Program a registrácia na stránke
www.mladez.dcza.sk

Gymnázium
sv. Františka

oznamuje, že v šk. roku 2010/2011 bude otvárať 2 triedy 4-ročnej a 1 triedu
8-ročnej formy gymnázia. Kritériá prijímania sú zverejnené na www.gsf.sk.
Záujemcovia o štúdium (nielen deviataci a piataci) si môžu našu školu pozrieť „na vlastné oči“ a dozvedieť sa
podrobnejšie informácie o škole po dohode s pani riaditeľkou Blankou Timkovou - s. Timoteou (č. t. 0911535153)
alebo s výchovnou poradkyňou Annou Zvrškovcovou - s. Rafaelou (č. t.
041/562 39 35).

Bánová
Veľký piatok - 2. 4. 2010 tradičná krížová cesta mladých. Začiatok krížovej
cesty je o 18.30 pred kostolom v Bánovej (po obradoch).
Na Veľkonočnú nedeľu 4. 4. 2010 sa
uskutoční Veľkonočný koncert bánovského zboru. Začiatok je o 17.00 v kostole Božskeho Srdca v Bánovej.

SOŠ

sv. Jozefa Robotníka
(u saleziánov) upozorňuje na poslednú
možnosť pre deviatakov prihlásiť sa
do našich 3-ročných učebných (stolár,
murár, maliar, autoopravár) a 2-ročných nadstavbových maturitných odborov (dopravná prevádzka a nábytkárska výroba).
Okrem toho v šk. roku 2010/11 otvárame nový 4-ročný študijný odbor: grafik digitálnych médií!
Ponúkame integrálnu výchovu v saleziánskom duchu!
Viac na www.sos.sdb.sk

UPeCe - koncert

Univerzitné pastoračné centrum pozýva na koncert skupiny RAINDOWN,
14. apríla 2010 o 20:00 v priestoroch
GAMA klubu (Internáty Veľký Diel,
blok G-H). Tešíme sa na vás!

FARNOSŤ SALEZIÁNI
Zelený štvrtok

Biela sobota

Žilina – Saleziáni: Ranná omša nebude. Sv. omša na pamiatku Pánovej večere - 17.30. Po večernej sv. omši bude
tichá adorácia do 21.00.
Bánová: sv. omša na pamiatku Pánovej večere – 17.30. Po večernej sv. omši
bude tichá adorácia do 21.00.

Žilina – Saleziáni: Ranné chvály v kostole - 8.00. Poklona krížu a Božiemu
hrobu po ranných chválach - do 18.30.
Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania, sv. omša - 19.00. Na túto
sv. omšu si prineste aj sviečky.

Veľký piatok

Žilina – Saleziáni: Krížová cesta 15.30. Slávenie utrpenia a smrti Pána
(obrady) - 16.00. Poklona krížu a Božiemu hrobu po obradoch - do 21.00.
Bánová: Krížová cesta – 15.30. Slávenie utrpenia a smrti Pána (obrady) –
16,00. Poklona krížu a Božiemu hrobu
po obradoch - do 21.00.

Bánová: Ranné chvály v kostole - 8.00.
Poklona krížu a Božiemu hrobu po
ranných chválach - do 18.30.
Veľkonočná nedeľa
Saleziáni: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 20.00
Bánová: Sv. omše - 7.00, 8.30.
Veľkonočný pondelok
Saleziáni: 6.30, 8.00, 9.30, 17.30.
Bánová: 7.00, 8.30.

Gréckokatolícka farnosť

Vás pozýva na oslavu sviatku Božieho milosrdenstva v nedeľu 11. apríla 2010
o 9.30 do chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky - na Vlčincoch II.
Počas slávnosti bude účinkovať Miešaný spevácky zbor Máj. Slávnosť v chráme bude pokračovať programom od 15.oo do 17.oo.

Liturgický program
biskupa cez Veľkú noc
Kvetná nedeľa 28. 3.

Farnosť Martin-Sever: Kvetný víkend.
Zelený štvrtok 1. 4.

9.30 Vlčince - Missa chrismatis
18.00 Večerná sv. omša - Katedrála
Veľký piatok 2. 4.

10.00 Krížová cesta - Hlinkovo nám.
15.00 Katedrála - obrady Veľ. piatku.
Vigília vzkriesenia 3. 4.

20.00 Farský kostol Vlčince - spojená s
krstom dospelých katechumenov.
Veľkonočná nedeľa 4. 4.

11.30 - Katedrála Najsvätejšej Trojice.

Pozývame vás na

umelecky stvárnenú
krížovú cestu
v dramatickom prevedení
z pohľadu stotníka a jeho rodiny
Veľký piatok 2. 4. 2010
Nám. Andreja Hlinku o 10.00
so záverečným požehnaním
otca biskupa

Sympózium
Kultúra a výchova,
určené pre rodiny, zástupcov cirkevných škôl, kresťanských učiteľov a širokú verejnosť, ktoré organizuje OZ
ICM v Žiline v spolupráci s Katedrou
aplikovanej edukológie Gréckokatolíckej TF PU a Katedrou pastorálnej teológie CMBF UK a DŠU v Žiline, bude v sobotu 29. mája 2010 o 13.00 v
priestoroch novootvoreného Pastoračného centra N3 v Burianovej medzierke (nová fara - pri katedrále).
Vystúpi zahraničný hosť, niektorí domáci odborníci a bude priestor aj pre
diskusiu v malých skupinách. Súčasťou
podujatia bude aj prezentácia nových
kníh v oblasti kultúry a výchovy.

FARNOSŤ SOLINKY
Spovedanie: 23. 3. spovedanie
detí a mládeže od 15.00 do 16.00.
Farská sv. spoveď: na Kvetnú nedeľu 14.00 – 17.00.
Spovedanie chorých po sídlisku:
25.3. od 9.00.
Zelený štvrtok: - sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00.
- bdenie pri Olivovej hore do 22.00.
Veľký piatok: - krížová cesta na Solinkách o 10.00.
- slávenie utrpenia a smrti Pána o
16.00; poklona krížu o 20.00.
Biela sobota: - vystavenie Oltárnej sviatosti a ranné chvály o 7.00 a

celodenná poklona rodín pri Božom
hrobe;
- veľkonočná vigília o 19.30.
Veľkonočná nedeľa: sv. omše

6.30; 7.30; 9.00; 10.30; 19.30. Slávnostné vešpery o 18.00.
Veľkonočný pondelok: sv. omše 6.30; 7.30; 9.00; 10.30. Večerná sv.
omša nebude.
Hody v našej farnosti: 24. – 25. 4.
V sobotu 24. 4. bude hodová zabíjačka. Začne o 10.00 dopoludnia na
farskom dvore a bude doprevádzaná
kultúrnym a športovým programom.

Centrum voľného času Strom
Kvetný víkend v Martine

27. - 28. marca 2010 sa uskutoční
diecézne stretnutie mladých. Z našej farnosti ideme spolu. Je potrebné sa nahlásiť najneskôr do 25. marca 2010 v kancelárii CVČ Strom.

Začiatok bude o 10.00 hod. Taktiež
nebude chýbať občerstvenie, hodnotné ceny a určite výborný futbal.
Futbalový turnaj

V pondelok 12. 4. sa uskutoční stretnutie rodičov birmovancov druhákov so začiatkom o 19.00 v centre.

Turnaj sa bude konať 22. 5. na našom ihrisku v dvoch kategóriach.
V dopoludňajších hodinách bude
čas vyhradený pre deti a mladých
do 15 rokov a v popoludňajších pre
mladých a dospelých nad 15 rokov.

Volejbalový turnaj

Splavovanie rieky

Stretnutie rodičov birmovancov

Volejbalový turnaj sa odohrá na našom ihrisku v utorok 6. 4. o 10.00.
Minimálny počet hráčov v družstve
je 6, z toho aspoň 2 dievčatá. Nebude chýbať občerstvenie, hudba a
dobrá nálada. Tešíme sa na vás!
Hodový futbalový turnaj

Pri príležitosti sviatku Dobrého
pastiera a hodov v našej farnosti organizujeme 24. 4. futbalový turnaj
medzi farnosťami Žiliny a okolia.

Nocľaháreň pre ženy
Sestry Panny Márie Útechy prosia
o pomoc pri prevádzke nocľahárne
pre ženy v núdzi. Cieľom zariadenia
je podať pomocnú ruku a poskytnúť dôstojné podmienky ženám v
krízovej situácii na prenocovanie,
hygienu, a tak prispieť k zmierne-

28. - 29. 5. 2010 organizujeme splavovanie rieky Orava. Ak chcete zažiť adrenalín a dobrodružstvo, neváhajte a prihláste sa v kancelárii centra do 7. mája.
Počas letných prázdnin
pripravujeme turistický výlet do rakúskych Álp spojený s adrenalínovými zážitkami, pešiu púť do Santiaga de Compostela a tri prímestské
tábory pre deti.
niu ich materiálnej, morálnej a duchovnej núdze ako prvý krok k ich
reintegrácii do spoločnosti. Počas
minulého roku poskytli pomoc asi
40 ženám. Pomôcť môžete formou
materiálneho daru alebo formou finančného príspevku na číslo účtu:
0424 711 156/0900 Slov. sporiteľňa.
Informácie: 041/562 00 71.

Veľkonočné organové vešpery u sv. Barbory
Pozývame Vás na Veľkonočné organové vešpery - organový koncert - do
františkánskeho kostola sv. Barbory vo štvrtok 8. apríla 2010 o 16.30.

25. marec – Deň počatého dieťaťa

V čase od 22. do 28. 3. sa môžeme zapojiť do kampane, ktorej cieľom je
šíriť úctu ku každému počatému dieťaťu, nosením bielej stužky na odeve.
Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia.

FARNOSŤ Ž-MESTO
Na slávnosť Zvestovania Pána 25. 3. bude v
katedrále o 18.00 sv. omša za bezdetné
manželské páry spojenú s odovzdaním
pásika sv. Dominika. Slávnosti bude predchádzať katechéza a adorácia pre manželov,
ktorú bude viesť P. Kristián Šalamon, OP a
začne o 17.00. Manželské páry prosíme, aby
sa nahlásili do stredy obeda v sakristii katedrály alebo telefonicky na čísle 041/562 13 12.
Spoločenstvo Nový Jeruzalem v spolupráci
s farským úradom pripravili na stredu 31.
marca o 17:00 v katedrále Úvod do slávenia Paschy (katechézu o Paschálnom
trojdní) a na stredu 7. 4. o 17.00 Paschálne chvály, ktoré bude viesť sr. Eliška. V
tieto stredy nebude mariánske večeradlo.
Viac na www.nj.sk.
Nemocničná duchovná služba, kto-

rú vykonávajú Misionári Najsvätejších Sŕdc
P. Ježiša a Panny Márie má nové telefónne
číslo 0903/ 982 333. Na toto číslo treba
telefonovať v prípade súrnej návštevy chorého v nemocnici pre vyslúženie sviatostí.
Požehnanie novej farskej budovy a Farského centra N3 (Farnosti
Najsvätejšej Trojice Žilina – mesto) vykoná
otec biskup Tomáš Galis v sobotu 10. apríla
o 19.00. Zároveň od tohto dátumu začne farský úrad Žilina – mesto fungovať v týchto
priestoroch - hneď pri katedrále - na adrese:
Burianova medzierka 25.
Termíny 1. sv. prijímaní:

NE 25. 4. o 10.00 katedr. - CZŠ R. Zaymusa
SO 1. 5. o 11.00 katedr. - ZŠ Hviezdoslavova
NE 2. 5. o 10.00 katedrála - CZŠ sv. C+M
NE 9. 5. o 10.00 katedrála - ZŠ Lichardova
Sviatosť birmovania v našej farnosti

bude otec biskup Tomáš Galis udeľovať na
Turíčnu nedeľu 23. 5. 2010 o 10.00 v katedrále. Sviatosť zmierenia bude v sobotu 22.
mája predpoludním.
Na slávnosť Najsvätejšej Trojice v nedeľu 30. mája 2010 budeme sláviť v našej
farnosti patrocínium farského kostola – katedrály. Sv. omša o 10.00, ktorú bude
celebrovať o. biskup, bude prenášaná v priamom prenose STV.

V priebehu mája bude prebiehať zápis mladých ku sviatosti birmovania. Bližšie informácie vyhlásime v nedeľných oznamoch.
Generálna oprava organa v katedrále

sa začala začiatkom pôstneho obdobia. Tento organ, najväčší v rámci žilinských chrámov, bol postavený v r. 1936 firmou Rieger
z Krnova; má 2 manuály a pedál, 30 znejúcich registrov. Podrobnejšie nabudúce.

FARNOSŤ VLČINCE
Program veľkonočného trojdnia je v
tabuľke na prvej strane.
Veľký piatok:

9:00 - Krížová cesta.
21:00 Ukončenie poklony pri B. hrobe
21:00 – 22:00 Poklona ku sv. krížu
Biela sobota:

08:00 – 18:00 Poklona pri Bož. hrobe
V nedeľu 21.3.2010 organizujeme púť
do Terchovej spojenú s modlitbou Krížovej cesty pre všetky ve-

kové skupiny. Odchod autobusu je o
14:00 z parkoviska pri Baumaxe. Každý účastník si môže doma vyrobiť malý krížik a zobrať so sebou.
V stredu 24.3. o 17:00 vo farskej klubovni budeme na tvorivých dielňach vytvárať jarné a veľkonočné dekorácie. Môžete si priniesť pracovný
materiál.
Dňa 25.3. od 10:00 do 17:00 sa v priestoroch nášho pastoračného centra pod

Program veľkonočného trojdnia je v
tabuľke na prvej strane.
Kvetná nedeľa: 14:00 pobožnosť
krížovej cesty.
Zelený štvrtok: 19:00 do 21:00 bdenie s Ježišom na Olivovej hore - poklona pred Sviatosťou Oltárnou.
Veľký piatok: 08:00 ranné chvály s
posvätným čítaním, 08:30 krížová cesta, 14:45 novéna k Bož. milosrdenstvu,
15:00 obrady Veľkého piatku, 20:00 poklona ku krížu.
Biela sobota: 08.00 ranné chvály
s posvätným čítaním, 08:30 bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone do
18:30, 18:30 novéna k Božiemu milosrdenstvu, 19:00 Veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa, 07:45 novéna k Božiemu milosrdenstvu, sv. omše
08:00, 09:30, 11:00 a 18:00
Veľkonočný pondelok, sv. omše
08:00 a 09:30.

kostolom uskutoční burza detského a materského oblečenia a
potrieb pre deti. Záujemcovia môžu
prísť ponúknuť alebo si vybrať z ponúkaných vecí.
26.3.2010 – Evanjelizačný večer s
bratmi sv. Jána Evanjelistu, ktorý začína o 17:30 sv. omšou.
Kresťanský klub seniorov v na-

šej farnosti pozýva všetkých, ktorí
chcú prejaviť súcit s ľuďmi odkázanými na našu pomoc, na pôstnu polievku
- 28. 3. 2010 – na kvetnú nedeľu o 12.15
do priestorov nášho pastoračného centra pod kostolom.
Detský a mládežnícky spevokol pozývajú na veľkonočnú akadémiu –
4. 4. o 16:00 v kostole na Vlčincoch.
Kresťanský klub seniorov v našej farnosti usporadúva turnaj seniorov
v stolnom tenise – 15.4.2010 od 13:30
hod. vo farskej klubovni Prístav.
V nedeľu 18.4.2010 o 16:00 bude pred-

FARNOSŤ HÁJIK

11. apríla, na 2. veľkonočnú nedeľu,
nedeľu Božieho milosrdenstva, slávime patrocínium kaplnky:

7:45 ruženec k Bož. milosrdenstvu.
Sv. omše: 08:00 celebruje Don Peter
Mlynarčík.
9:30 mládežnícka, celebruje Mgr. Ing.
Jozef Balaj, pri sv. omši bude spievať
mládežnícky spevokol P.O.Z.
11:00 - hodová sv. omša celebruje
ThDr. Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín, po sv. omši bude prezentácia Katolíckych novín, pri sv. omši bude spievať farský spevokol z farnosti
Čadca- Kýčerka.
15:00 hod sa uskutoční farská hodová opekačka na Hradisku, zraz bude na
konečnej trolejbusu
17. apríla v sobotu, pozývame na „pohodovú“ turistiku do Lúčanskej Malej
Fatry, inform. stretnutie z dôvodu dopravy bude 16. 4. po večernej sv. omši.

Centrum pre rodinu v Žiline

pod záštitou Donum vitae pozýva na kurz Billingsovej metódy 29. 5. 2010 od 9:00 do 18:00 v Centre pre rodinu, Saleziánska ulica. Témy billingsova ovulačná metóda, teológia
tela, hodnota plodnosti, morálne problémy súčasnej doby
(antikoncepcia, umelé oplodnenie atď.) sú vhodné pre snúbencov, mladých aj starších manželov, ženy po pôrode alebo
po potrate, pre tých ktorí chcú opustiť používanie antikoncepcie, učiteľov náboženstva a etiky alebo pomáhajú vo farnostiach pri pastorácií mládeže, snúbencov a manželov.

náška o plánovaní rodičovstva

spojená s diskusiou. O deti sa budú starať animátori vo farskej klubovni.

Stavanie mája bude 30.4.2010 po
večernej sv. omši a 30.5. bude skladanie mája spojené s hudbou, zábavou a
aj s programom pre deti.

8.5. Púť detí do Rajeckej Lesnej
– deti sa môžu prihlásiť vo farskej klubovni alebo v kancelárii farského úradu.
9.5. Akadémia ku Dňu matiek o
16:00 v kostole.
15.5. Festival mládežníckych
kresťanských zborov „Pane, zjed-

noť nás“. Zúčastnia sa žilinské mládežnícke zbory. Miesto – Pastoračné centrum na Vlčincoch (pod kostolom).
24. – 30.5. – Vypni telku, zapni seba – zapojené deti prežijú týždeň bez
televízie.
6. 6. 2010 bude v našej farnosti Prvé

sväté prijímanie.

Prvé sv. prijímanie bude v našej

farnosti nasledovne :

9. 5. 2010 o 11:00, 1. skupina, 3.A, 3.B.
ZŠ Hájik, stretnutie rodičov a detí bude
4.a 6. mája o 17:00.
16. 5. 2010 o 11:00, 2. skupina, 3.C. ZŠ
Hájik a deti z ostatných škôl, stretnutie rodičov a detí bude 11. a 13. mája o
17:00 v kaplnke
5. júna vás pozývame na stretnutie
rodín spojené s duchovnou obnovou
rodín, ktoré bude na Paľovej búde. Informácie budú v sakristii kaplnky.
Cez prázdniny budeme organizovať
farský tábor pre deti od 8. do 13.
augusta 2010 v pastoračnom centre na
Zákopčí. Cena bude 60 Euro. Prihlásiť
sa môžete do konca mája v sakristií.
13. júna udeľovanie sviatosti birmovania pre našu farnosť v katedrále Najsv. Trojice v Žiline o 11:30.

Prosíme prihlásiť sa do 27. 5. 2010 cprza@nextra.sk, 0905
415 021, 5683 085. Príspevok za manželský pár 15€ + obed,
pre jednotlivca 10€ + obed. Na kurze bude možnosť obnoviť si neplatný certifikát inštruktora BOM.

DEŇ RODINY 2010 na Hlinkovom námestí v Žiline,

16. mája 2010 od 13:00 do 18:00. Nedeľné odpoludnie spríjemní napr. vystúpenie Cech terra de Selinan (rytieri), trh
sociálnych aktivít, sprievodný športový a súťažný program,
turistické zaujímavosti v Žiline.

