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Personálne zmeny
kňazov v Žiline

Zmeny sv. omší v Žiline
od 1. septembra

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis rozhodol o týchto
personálnych zmenách kňazov v Žiline k 1. 7. 2010:

Na pastoračnom stretnutí kňazov pôsobiacich v troch kostoloch vo Farnosti Žilina–mesto sa pod vedením žilinského dekana Stanislava Ďungela dohodli niektoré pastoračné úpravy v našej farnosti - zmena časov sv. omší, vysluhovania sviatosti zmierenia a jednotlivých pobožností.

Farnosť Žilina-mesto
Kaplán Mgr. Ing. Zdenko Mezovský bol menovaný za
duchovného správcu Univerzitného centra sv. Pavla.
Mgr. Anton Noga, titulárny kanonik, doteraz dekan čadčianskeho dekanátu a farský administrátor Farnosti Staškov, po odchode na dôchodok bol menovaný za výpomocného duchovného Farnosti Žilina-mesto.
ThLic. Zdeno Pupík, doteraz rektor kostola sv. Barbory,
bol menovaný za rektora kaplnky Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Katolíckom dome.
Páter Mgr. Kristián Martin Šalamon, OP (dominikán),
na návrh provinciála bol menovaný za rektora františkánskeho kostola sv. Barbory.
Farnosť Žilina-Vlčince
Farský administrátor PhDr. Jozef Šamaj bol menovaný
za farského administrátora Farnosti Kysucký Lieskovec.
Kaplán Mgr. Ján Vrbata bol menovaný za kaplána Farnosti Čadca-mesto.
Kaplán Mgr. Jozef Šimún bol menovaný za kaplána Farnosti Martin-Sever.
Duchovný správca Univerzitného pastoračného centra sv.
Pavla v Žiline, Mgr. Richard Folučka, bol menovaný za
farára Farnosti Žilina-Vlčince.
Kaplán Farnosti Skalité Mgr. Pavol Klimek bol menovaný za kaplána Farnosti Žilina-Vlčince.
Mgr. Marian Babjak, doteraz pôsobiaci v zahraničí, od
1. 9. 2010 menovaný za kaplána Farnosti Žilina-Vlčince.
Farnosť Žilina-Solinky
Kaplán Mgr. Štefan Hýrošš na vlastnú žiadosť odišiel do
služieb Banskobystrickej diecézy.
Kaplán Farnosti Krásno nad Kysucou Mgr. Jaroslav Dekan bol menovaný za kaplána Farnosti Žilina-Solinky.
Menovanie nového žilinského dekana
Žilinský biskup menoval s platnosťou od 1. 9. 2010 za
dekana Žilinského dekanátu na 5 rokov Mgr. Richarda
Folučku, farára Farnosti Žilina-Vlčince.
Kostol sv. Barbory spravujú dominikáni
- a to na základe dohody medzi rehoľami františkánov a
dominikánov a so súhlasom žilinského biskupa.

Zámerom bolo usporiadať časy sv. omší tak, aby sa neduplikovali v rovnakých hodinách, teda aby veriaci mali
lepšiu možnosť vybrať si niektorý termín sv. omše.
(tučným písmom sú vyznačené zmenené časy sv. omší)
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Kostol Obrátenia sv. Pavla
Kostol sv. Barbory

7.00 12.00 18.30
6.00

17.00

6.30 15.30

Všetky nové informácie nájdete aj na farských výveskách
a na internetových stránkach (www.farnost-zilina.sk).
Pokračovanie (ďalšie zmeny) viď na nasledujúcej strane:

Pokračovanie z prvej strany:
Ďalšie zmeny sa týkajú vysluhovania
sviatosti zmierenia a času pobožností:

Katedrála - Farský k.
Sviatosť zmierenia:
Po-Pi

06.30 - a počas sv. omše
18.00 - a počas sv. omše
St
09.00-18.00 – spovedná služba
Ne
06.30-07.00; 18.00-18.30
spovedanie chorých po bytoch: štvrtok
predpoludním pred 1. piatkom.
Pobožnosti:
Ruženec - každý deň ½ hod. pred sv.
omšou.
Adorácia - každú stredu 07.45-17.30 s
Korunkou B. milosrdenstva o 15.00
- každý štvrtok po omši do 19.30
Mar. večeradlo - každú stredu o 17.30

Kostol Obrátenia
sv. Pavla
Sviatosť zmierenia:
Po-Pi 05.30 – a počas sv. omše
16.30 – a počas sv. omše
Ne
- nespovedáme
Pobožnosti:
Ruženec - každý deň ½hod. pred sv.
omšou.
Liturgia hodín - každý deň po sv. omšiach.
Adorácia - každý piatok 14.30-16.30
- štvrtok pred prvým piatkom po
sv. omši do 19.00.

Kostol sv. Barbory
Sviatosť zmierenia:
Po-Pi 15.00 - a počas sv. omše
Ne - ½ hod. pred každou sv. omšou
Pobožnosti:
Ruženec - každý deň 14.50 - 15.25
Večeradlo - každý utorok 13.30 - 15.25
Adorácia - každá nedeľa 15.00 - 15.30
s Korunkou Bož. milosrdenstva.

FARNOSŤ ZÁVODIE
Sv. omše v Kostole sv. Štefana, kráľa:
Nedeľa: 8.30 a 10.00
Pondelok: 18.00
Štvrtok: 18.00
Utorok: 7.00
Piatok: 18.00
Streda: 7.00
Sobota: 7.00
Prikázaný sviatok: 18.00
Sviatosť zmierenia - pol hodinu pred
večernými sv. omšami.
Inokedy - podľa osobnej dohody.

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
Škola viery a kresťanského života (1. ročník)
Farnosť Žilina-Mesto otvára v školskom roku 2010/2011 prvý ročník Školy viery a kresťanského života. Cieľom
je katechéza dospelých – poznanie Pána v biblickom zmysle slova (porovn.
Jn 17,3 a Hebr 8,11-12). Je určená pre
dospelých veriacich, ktorí chcú poznať
vieru, v ktorej boli pokrstení, v jej celku a upevniť ju tak, aby sa stala zdrojom obnovy ich kresťanského života.
Napr. pre tých, čo nikdy nechodili na
náboženstvo, pre tých, čo dostali náboženskú formáciu iba v detskom veku, pre tých, ktorí by chceli poznať aktuálne vyjadrenie kresťanskej viery v
dnešnom svete, pre rodičov, ktorí hľadajú pomoc pri kresťanskej výchove
svojich detí. Je otvorená aj pre farníkov
z iných farností.
Vyučovanie bude prebiehať aktívnou
a tvorivou formou raz mesačne v sobotu dopoludnia od októbra 2010 vo
farskom pastoračnom centre N3 vedľa
katedrály. Po úspešnom ukončení ročníka dostanú účastníci certifikát o absolvovaní.
Prihlásiť sa možno do 24. septembra
osobne na FÚ, písomne na adrese FÚ
alebo na farskom webe. Ročný popla-

tok je 20 €. Bližšie informácie na výveskách, v letáku a na webe www.farnost-zilina.sk.

Sviatosť birmovania

Prvé po prázdninové stretnutie bude v
piatok 10. 9. 2010 o 18:30 vo farskom
kostole. Posledná výzva pre študentov,
ktorí chcú prijať sviatosť birmovania.
Vyplnené prihlášky treba priniesť na
Farský úrad najneskôr do 15. 9. 2010.
Sviatosti pre dospelých
Dospelí, ktorí túžia prijať sviatosť eucharistie (1. sväté prijímanie) a birmovania nech sa prihlásia na farskom úrade do 19. 9. 2010.
Mládežnícky spevácky zbor
Pozývame všetkých mladých, ktorí
majú v srdci túžbu spievať alebo hrať
na hudobný nástroj počas piatkových
mládežníckych sv. omší v katedrále,
aby sa prihlásili v sakristii farského
kostola.
Púť mužov do Višňového
Pozývame všetkých mužov, mládencov, chlapcov na Prvú púť mužov Žilinskej diecézy vo Višňovom pri Žiline
v nedeľu 5. septembra 2010. Viac informácii na plagáte.

Gymnázium sv. Františka v Žiline
Šk. rok začneme 2. septembra 2010 celoškolskou sv. omšou o 8,30 v kaplnke
školy.
V školskom roku 2010/2011 bude na
gymnáziu študovať 325 žiakov v 12tich triedach. Na GSF funguje okrem
klasickej 4-roč. aj 6-roč. a 8-ročná forma štúdia, do ktorej sú prijímaní študenti po 5. ročníku ZŠ.
Školský deň u nás začína sv. omšou. V
tomto školskom roku ich bude slúžievať vdp. Zdenko Pupík. Vďaka anglickému lektorovi o. Patrickovi Hudsonovi, OFM majú žiaci príležitosť zúčastniť sa raz za mesiac na sv. omši aj
v angličtine. Škola má ešte jednu lektorku anglického jazyka z USA a lektora na konverzácie v nemeckom jazyku, ktorý k nám prichádza z Viedne.
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Mariánske námestie 23, 010 01
Žilina v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Počas prázdnin sa u nás uskutočnil
Kurz kreatívnej evanjelizácie, organizovali sme letný prímestský tábor Malý princ a zoznamovacie výlety I.A,
I.B. a I.C a iné podujatia.
Žiacka školská rada pripravuje na september (6. – 8.9.2010) projektové vyučovanie a škola pokračuje aj v kampani Červené stužky (4. ročník) .
Pozvánka
Divadelný krúžok fungujúci pri GSF
pozýva širokú verejnosť dňa 19.9.
2010 o 16,00 na reprízu predstavenia
Pygmalion, ktorá sa uskutoční v aule
GSF. Vstupenky si môžete zaobstarať
na školskej vrátnici. Vstupné je dobrovoľné.
Viac informácií na www.gsf.sk.
Cirkevnej základnej školy sv. J. Vianneyho a Gymnázia Andreja Škrábika
v Rajci, Námestie A. Škrábika 5, 015
01 Rajec. Bližšie informácie nájdete
na diecéznej stránke www.dcza.sk .

FARNOSŤ SOLINKY
Sv spoveď pre žiakov, birmovancov a
študentov bude 2. sep. od 14.00-16.00
Birmovanecká sv. omša pre prvákov aj
druhákov bude 3. sep. o 18.00
VENI SANCTE na začiatku školského
roka bude 3. sep o 18.00

Oznamy CZŠ s MŠ Dobrého pastiera:
Začiatok školského roka pre MŠ bude
2.sep od 6.15
Začiatok školského roka v CZŠ Dobrého pastiera bude 2.sep a začne sv. omšou v kostole.

12. 9. o 15.00 pozývame na sv. omšu ku
krížu nad Solinky-Juh (nad Maxom)

CVČ STROM
Turistika

1. 9. pozývame na turistiku do Slovenského raja. Prihlásiť sa je možné do 30.
augusta v CVČ.

Deň otvorených dverí CVČ Strom

jazyka
hudobné krúžky: klavír, orgán, gitara,
akordeón, mládežnícky zbor, detský
zbor,...
Krúžky pre dospelých: keramika, anglický jazyk, strojopis, základy informatiky.

3. 9. 2010 pozývame všetkých „zvedavcov“ na návštevu do CVČ Strom v
čase od 14.00-17.00. Žiadne dvere pred
vami neostanú zatvorené, spolu s vedúcimi jednotlivých krúžkov si môžete
vyskúšať modelovanie, hru na gitare,
tvorivé dielne,... zahrať si kalcetto alebo ping-pong. Radi vás privítame...

Prihlásiť sa na jednotlivé krúžky je
možné v kancelárii počas úradných hodín. Prihláseným členom centra do 15.
9. 2010 bude poskytnutá zľava.

Zápis na šk. rok 2010/2011

Pondelok-piatok 15.00-17.30
19.00-20.00

Od nového školského roka máme opäť
širokú ponuku krúžkov pre deti, mladých i dospelých:
umelecké krúžky: keramika, výtvarníctvo, spoločenské tance, tanečný
krúžok, tvorivá dielňa,...
športové krúžky: volejbal, futbal, futsal, turistický krúžok, Detský poznávací klub, plávanie, stolný tenis a mnohé iné;
technické krúžky: informatika, programovanie, strojopis, doučovanie matematiky, varenie,...
jazykové krúžky: anglický jazyk, nemecký jazyk, doučovanie slovenského

Týždeň kresťanskej
kultúry v Žiline
V dňoch 3.-10. októbra sa v roku kresťanskej kultúry na Slovensku uskutoční prvý ročník Týždňa kresťanskej
kultúry v Žiline. Ide o spoločný projekt združenia kresťanských cirkví v
Žiline Ekuza, Žilinskej diecézy, Inštitútu Communio a mesta Žilina.
Súčasťou týždňa budú besedy na školách, obrazová meditácia, minifestival dokumentárnych filmov, spievané
vešpery, spevácky festival Žilina voce
magna, seminár o písaní ikon, výstava

Úradné hodiny od 2. do 15. septembra 2010:

Úradné hodiny počas šk. roka po
15. septembri 2010:
Pondelok:
Streda:
Piatok:

15.00 – 17.30
19.00 – 20.00
15.00 – 17.30
19.00 – 20.00
15.00 – 17.30

Bližšie informácie:
CVČ Strom
Smreková 39, Žilina-Solinky
www.strom-cvc.sk
tel.č. 041/568 11 55
0910 940 414
fotografií a sympózium o kresťanskej
kultúre. Týždeň zavŕšime slávnostnou
sv. omšou, ktorú bude v katedrále Najsvätejšej Trojice celebrovať otec biskup František Rábek v nedeľu 10.10.
2010. Bližšie informácie a podrobný
program bude na plagátoch resp.: dcmzilina@gmail.com.

Futbalový turnaj

V stredu 1. 9. sa na multifunkčnom ihrisku pri farskom kostole na Vlčincoch
uskutoční futbalový turnaj o pohár
Ekuzy, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia kresťanských cirkví v Žiline. Začíname o 10.00.

FARNOSŤ HÁJIK
Odchod na púť do Litmanovej bude
1.septembra o 06:00 zo zastávky Konečná trolejbusu zo Žiliny- Hájik, o
06:15 z autobusovej stanice, z nástupišťa pre diaľkové autobusy. Treba si
so sebou zobrať preukaz poistenca.
Pozývame birmovancov a ich rodičov
v piatok 3. septembra na sv. omšu v
kaplnke na Hájiku o 18:30.
Dňa 12. septembra bude tradičné stretnutie rodín v Zázrivej. Prihlásiť sa
možno v sakristii po sv. omši v kaplnke. Informácie možno získať aj na telefónom čísle 5661034.
Je možnosť pre dospelých prihlásiť sa
na prípravu ku sviatostiam do 12. septembra v sakristii kaplnky .
Farský úrad Žilina-mesto a ŽilinaHájik organizujú púť do Svätej zeme od 15. do 22.februára s rozšíreným
programom. Bližšie informácie sú po
sv. omši v sakristii v kaplnke na Hájiku, alebo v katedrále v meste. Prihlásiť sa možno do konca októbra.
CVČ Žirafa otvára v novom školskom
roku 2010/2011 krúžky v Hájovni. Zápis do krúžkov a do klubovne začne
od 23.8 ,v pracovných dňoch od 14:00
do 18:00. Bližšie informácie sú na výveske v kaplnke a v CVČ Žirafa, alebo
v Hájovni.

Kurz Alfa
Kurz ALFA je príležitosť pre každého,
aby preskúmal kresťanskú vieru počas desiatich stretnutí raz za týždeň v
uvoľnenej atmosfére.
Kurz ALFA pripravujú bratia kapucíni v spolupráci s Centrom kreatívnej
evanjelizácie.
Pôjde o 10 stretnutí (+ úvodné a záverečné), raz týždenne (od 29.9. do
15.12.2010), každú stredu o 18,30 v
centre Fidélio.
Kurz NIE JE určený pre veriacich a
obrátených ľudí, ktorí chodia pravidelne do kostole. Preto Vás prosíme, aby
ste sa naň neprihlasovali!
JE určený pre hľadajúcich, nepokrstených, nepraktizujúcich pokrstených,
pre tých, čo nechodievajú do kostola.
Ak takých poznáte, môžete ich osloviť, pozvať na tento kurz a modliť sa
za nich.
Viac informácii a prihlasovanie na
www.nj.sk.

1. katolícka gynekologická ambulancia v Žiline
je zriadená v areáli Farnosti Žilina-Solinky (MUDr. Inés Hvizdáková).
Objednávky sa prijímajú v pracovné
dni od 15.00 do 16.00 na tel. 0907 834
228 (zdravotná sestra Mgr. Veronika
Lašová). Bližšie info na plagátoch.

Centrum pre rodinu
v Žiline
oznamuje, že projekt DOBRÝ GAZDA
pokračuje 2. časťou - individuálna poradňa. Záujemci sú očakávaní každý
pondelok a stredu od 17:00 - 19:00. Poradíme v oblastiach:
• riadenie rodinných financií
• nárok na sociálne dávky, ako o ne
požiadať
• možnosti úspor v domácnosti
• zdravý životný štýl a správna výživa
Ak nám pošlete svoje otázky na e-mail cprza@nextra.sk alebo tel. 0905 415
021, zabezpečíme vopred príslušného
odborníka a nebudete čakať.

Obchodná akadémia sv.
Tomáša Akvinského
Nový šk. rok 2010/2011 už tradične
začínajú všetci zamestnanci školy duchovnými cvičeniami v Čičmanoch
pod vedením pátra Patrika Vnučka
OP.
Vyučovanie začíname slávnostnou
sv. omšou Veni sancte 2. septembra o
10.00, ktorú budú celebrovať nový duchovný správca školy páter Melichar
Matis OP a pán dekan Richard Folučka v kostole Sedembolestnej Panny
Márie na Vlčincoch.
Otvárame 3 triedy denného štúdia:
jednu triedu nového študijného odboru obchodné a informačné služby –
medzinárodné obchodné vzťahy a dve
triedy oboru obchodná akadémia.
Pozývame rodičov a priateľov školy na
3. školskú púť do pútnického miesta
Očšadnica – v sobotu 2. októbra 2010,
kde chceme vyprosiť pre celú OATA
hojnosť darov Ducha sv. a ochranu
Panny Márie. Bližšie info na www.oataza.edu.sk.

CZŠ R. Zaymusa
otvorí bránu školy pre svojich žiakov
dňa 2. 9. 2010 o 8.00. Nový školský
rok privítame slávnostnou sv. omšou
o 8.30 v kostole Obrátenia sv. Pavla.

FARNOSŤ VLČINCE
Dňa 24.-26. septembra 2010 sa vo Farnosti Žilina - Vlčince uskutoční modlitbové trojdnie modlitieb matiek (MM).
Viac informácií nájdete vo výveskách
a vo farských oznamoch.
V novom školskom roku mladí z farskej klubovne na Vlčincoch (pod farským kostolom) pripravili pre deti a mládež mnoho aktivít a krúžkov.
Krúžky pre deti budú bývať každý
deň okrem nedele v čase od 15:00 do

17:30. Deti si môžu vybrať z ponuky
krúžkov: futbalový, volejbalový, divadelný, výtvarno-tvorivý, hra na klavíri, flaute, gitare, doučovanie zo školských predmetov. Mladých pozývame
do klubovne v čase od 18:30. V tomto
čase tu budú prebiehať tieto aktivity:
spoločenské tance, výtvarný, kreatívny
workshop, športové aktivity a piatkové
klubové večery. Viac informácií nájdete vo výveske a vo farských oznamoch.
Všetkých srdečne pozývame.

Duchovná služba chorým v žilinskej nemocnici
V nemocnici je poskytovaná duchovná služba pacientom vo viacerých formách. Pre objasnenie ich uverejňujeme:
1. Súrne zaopatrovanie chorých
Rímskokatolíckeho kňaza ku chorým
v žilinskej nemocnici volajte na jednotnom čísle: 0903 982 333
Po vytočení tohto čísla sa automaticky
dovoláte kňazovi, ktorý má duchovnú
službu v nemocnici. Nahláste meno
a priezvisko chorého, oddelenie, poschodie, číslo izby a vážnosť zdravotného stavu.
Treba rozlišovať súrne zaopatrovanie
a bežnú duchovnú službu pacientom
(duchovný rozhovor, sviatosť zmierenia a sv. príjimanie). Pre súrne volanie
kňaza k pacientovi je vhodné sa o jeho
zdravotnom stave poradiť s ošetrujúcim lekárom, či zdravotnou sestrou na
oddelení!

Posviacka oltárneho
organa a premiéra
Magnificat.
Dňa 16. októbra v sobotu o 19.00 sa
uskutoční posviacka obnoveného historického organa Peregrina Wernera
vo františkánskom kostole sv. Barbory
spojená so slávnostným uvedením hudobného diela Pavla Kršku Magnificat
pre soprán, dva organy, mužský zbor,
dve trúbky a pozaunu. Po obnove nástrojovej časti oltárneho pozitívu z
r. 1730, ktorú vďaka poskytnutým
grantom MK SR realizovali Organárske dielne Žilina, je táto vzácna kultúrno-hudobná pamiatka k dispozícii
pre užívanie na liturgické a koncertné
účely, pre našich veriacich i Žilinskú
verejnosť.

2. Bežná duchovná služba
Pokiaľ sa nejedná o súrny prípad, stačí napísať na lístok meno a priezvisko
chorého, oddelenie kde leží a vhodiť
ho do schránky v kaplnke sv. Kríža v
nemocnici (chodba pri kožnom a internom oddelení). Nahlásených pacientov kňaz navštívi v priebehu jedného
– dvoch dní. Prosíme, aby ste na prvý piatok v mesiaci a cez sviatky volali kňaza iba v súrnych prípadoch. Do
schránky nikdy nevhadzujte úmysly
na sv. omše. Tie treba dohodnúť osobne s kňazom.
3. Sv. omša a spovedanie v kaplnke
Rímskokatolícka sv. omša býva v nemocnici každú nedeľu a v prikázané
sviatky v dňoch prac. voľna o 10.00 v
kaplnke sv. Kríža. V prikázané sviatky v pracovný deň je sv. omša o 14.30.
Polhodinu pred sv. omšou je modlitba
posvätného ruženca.
V kaplnke sv. Kríža sa spovedá každú
stredu od 14.00 do 15.00.

Organové vešpery
u sv. Barbory
Pozývame Vás na úvodný koncert XII.
ročníka celoročného cyklu organových
koncertov vo františkánskom kostole
sv. Barbory. Vo štvrtok 2. septembra,
výnimočne večer o 19.00, rozozvučí
oba organy P. Wernera významný poľský organista Roman Perucki – hlavný organista katedrály Gdansk Oliva,
profesor org. hry na Hudobnej akadémii v Gdansku, člen medzinárodných
porôt org. súťaží. R. Perucki koncertoval v celej Európe, USA, Kanade,
Rusku, Japonsku, Austrálii. Realizoval veľa CD nahrávok, pre TV aj rozhlas. Je zároveň riaditeľom Baltického
Filharmonického orchestra, prezidentom Spoločnosti Musica sacra.
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FARNOST VLČINCE
Prázdninová bodka

Farnosť Žilina – Vlčince pozýva všetky deti, mládež a
rodiny na Prázdninovú bodku na ľudovú nôtu, pri ktorej bude predstavené drôtikovanie, vyšívanie, práca s drevom a výroba umeleckých predmetov. Stretneme sa 01.
septembra 2010 o 14:00 na Paľovej Búde. Okrem dobrej
zábavy, hier a súťaží na vás čaká aj chutné občerstvenie.
Tešíme sa na vás.
Rekolekcia

Vo štvrtok 09. septembra 2010 o 9:30 sa vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch uskutoční rekolekcia kňazov Žilinského dekanátu.
Herodes a Herodias

Dňa 03. októbra 2010 pripravujú Farnosť Žilina - mesto
v spolupráci s Farnosťou Žilina - Vlčince autobusový zájazd na divadelné predstavenie Činohry SND v Bratislave „Herodes a Herodias“. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveskách a vo farských oznamoch.

FARNOSŤ ŽILINA-SALEZIÁNI
Sv. omše počas školského roka
U saleziánov v nedeľu: 6,30 8,00 9,30 11,00 20,00
Cez týždeň bývajú sv. omše:
pondelok až piatok 6,30 a 17,30,
v sobotu 8,00 a 17,30
Detské sv. omše v kostole piatok 17,30 a v nedeľu 9,30,
mládež. sv. omše v kostole utorok 19,30 a nedeľu 11,00.
- Vyprosenie si darov Ducha Svätého „Veni Sancte“ pre
nový školský rok bude pre žiakov a študentov v nedeľu 5.
9. pri detskej a mládežníckej sv. omši.
Spovedáme každý deň pri sv. omšiach a na prvý piatok
v mesiaci vysluhujeme sv. zmierenia vo štvrtok a piatok
od 16,30 hod..
V Bánovej sv. omše od 1. septembra v nedeľu o 7,00;
8,30 (podľa výsledku ankety prípadná zmena bude oznámená).
Cez týždeň pondelok o 7,15 v utorok až sobota o 17,30.
Detské sv. omše v kostole budú bývať od piatku 10. 9.
2010 o 17,30.
Ak bude pohreb so sv. omšou v pondelok až štvrtok večerná sv. omša nebude.

Pozývame učiteľov, žiakov a ich rodičov na slávnostnú
sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 2.9.2010 o 7,30 v kostole v
Bánovej, ktorou si chceme vyprosiť dary Ducha Svätého
pre nový školský rok. Po jej skončení žiaci odídu do školy, kde dostanú potrebné informácie.
Na prvý piatok v mesiaci vysluhujeme sv. zmierenia vo
štvrtok a piatok od 16,30.
Poklona pred vyloženou Sv. Oltárnou:
u saleziánov v piatok od 9,00 do 17,15,
v Bánovej vo štvrtok od 16,30 do večernej sv. omše.
Korunka k Božiemu milosrdenstvu spojená s vyloženou Oltárnou Sviatosťou bude bývať v nedeľu o 14,30.
Vešpery s mladými budú bývať v kostole od nedele 12.
septembra o 18,00 hod..
Farská knižnica sv. Jána Bosca je obohatená novými
zaujímavými knižnými titulmi. Každý nový čitateľ, ktorý príde v septembri dostane malý darček. Knižnica je
otvorená v utorok a piatok od 16,30 do 19,00. V čase večernej sv. omše má knižnica prestávku (je zatvorená).
Mariánske večeradlo u saleziánov býva vždy prvú sobotu v mesiaci o 16,15.
Zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace október a november budeme v sobotu 18. 9. po sv. omšiach. Každý
mesiac 24. a 31. slúžime sv. omše a modlíme sa za dobrodincov saleziánskeho diela.
Úradné hodiny na fare:
utorok od 10,00 do 12,00,
streda 15,00 do 17,00.
Piatok po večernej sv. omší do 19,00.
Viac o programe uvedených akcií farnosti nájdete na nástenke kostola alebo na www.zilina.sdb.sk

Saleziánske Oratórium
Saleziánske „Oratko“ ponúka deťom a mladým možnosť
stretávať sa s dobrými kamarátmi v prostredí, ktoré povzbudzuje k priateľstvu, slušnosti a zodpovednosti, radosti zo života a rozvoju talentov, ale aj k osobnému prežívaniu viery a kresťanskej lásky k blížnemu. Všetci sme
tu jedna veľká rodina, ktorej záleží na každom, kto do nej
patrí. Pomáhame si v povinnostiach, spolu pripravujeme
tým mladším hodnotný program a tešíme sa zo spoločne
strávených chvíľ.
Pracujeme formou výchovných „stretiek“, športových a
hudobných krúžkov, asistovanej herne, výletov a akcií,
duchovných obnov a cvičení. Unikátnou ponukou je Detský orchester. Mladým ponúkame aj možnosť osobného
duchovného vedenia.
Spolu s nimi a našimi animátormi, dobrovoľníkmi a rodičmi môžeme naplniť tento rok čarom a silnými zážitkami, ktoré nám pomôžu stať sa lepšími a šťastnejšími
Žilinčanmi. Ste srdečne pozvaní zažiť spolu s nami naševaše Oratko.
Viac informácií nájdete na našej oratkovskej stránke:
www.domkazilina.sk, www.detskyorchester.sk, alebo
osobne na Oratku (vstup zo Saleziánskej ulice).
Vaši saleziáni, mladí a rodičia.

