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SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2010 v ŽILINE

Deň Miesto Čas

14. 12. Ut Solinky-mládež 15.00 - 16.00

15. 12. St Vlčince - VŠ 19.00 - 20.00

16. 12. Št

Penzióny 9.00 - 11.30

Pov. Chlmec 16.30 - 17.15

Závodie 16.00 - 17.00

17. 12. Pia

Katedrála 9.00 - 11.30    15.00 - 18.30

Sirotársky 9.00 - 11.30    15.00 - 18.30

Františkánsky 9.00 - 11.30    15.00 - 18.30

18. 12. So
Bytčica 9.00 - 11.00

Trnové 9.30 - 11.00

Deň Miesto Čas

18. 12. So

Zástranie 15.30 - 17.00

Budatín 15.30 - 16.30

Zádubnie 15.30 - 16.30

Saleziáni 14.00 - 17.30

19. 12. Ne
Solinky 14.00 - 17.00

Bánová 14.00 - 17.00

20. 12. Po Hájik 10.00 - 11.30    16.00 - 18.30

21. 12. Ut Vlčince
  9.00 - 11.30     15.00 - 17.30

19.00 - 21.00

Farnosť Kostol
24.12.
Piatok

Štedrý deň

25.12.
Sobota

Narodenie Pána

26.12.
Nedeľa

Sv. Rodina

31.12.
Piatok

Silvester

1.1.2011  Sobota
PM Bohorodička

Nový rok

Ž-mesto

Katedrála - Farský kostol
Najsvätejšej Trojice

16.00 
24.00

7.00   9.00  10.30
18.30

7.00   9.00  10.30
18.30

16.00
7.00   9.00  10.30

18.30

Sirotár - Kostol Obrátenia 
sv. Pavla - kapucíni

24.00
7.30  10.00  

17.00
7.30  10.00  

17.00 
6.00
17.00

7.30  10.00  
17.00

Františkánsky kostol
Sv. Barbory - dominikáni

24.00 6.00   8.00  11.00
6.00   8.00  11.00

15.30
15.30

6.00   8.00  11.00
15.30

Katolícky dom 22.00 8.30 8.30 --- 8.30

Pov. Chlmec 24.00 8.30 8.30 15.00 8.30

Strážov --- 11.15 11.15 --- 11.15

Vlčince
Farský kostol
Sedembolestnej PM

6.30
24.00

6.30   8.00  9.30
11.00  19.00

6.30   8.00  9.30  
11.00

6.30  16.00  
24.00

6.30   8.00  9.30
11.00  19.00

Kaplnka Celulózka 22.00 9.00 9.00 16.00 9.00

Solinky
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   19.30

16.00
6.30   7.30   9.00

10.30  19.30

Saleziáni
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  20.00

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

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

Gr.-kat. Chrám Narodenia PM 8.00  22.00 9.30 9.30 18.00 9.30

SV. OMŠE CEZ VIANOCE 2010 V ŽILINE



FARNOSŤ VLČINCE

- Od  15. 12. sa začneme modliť de-
viatnik k Sv. Rodine alebo pod ná-
zvom Kto dá prístrešie Sv. rodine. 
Modliť sa ho budeme po večernej sv. 
omši v kostole. 
- Skauti z 25. zboru Vodopád oznamujú 
že Betlehemské svetlo  budú rozdávať 
dňa 24. 12. u saleziánov po rannej sv. 
omši  od 7.00 do 9.00 hod. v priestore 
vrátnice saleziánskeho domu. V Báno-
vej po rannej sv. omši od 7.45 do 9.00 
pri kostole. 

Večerná sv. omša 31. 12. o 16.30 je už z 
nasledujúcej slávnosti spojená s poďa-
kovaním. Modlitbová vigília na záver 
roka a sviatočné požehnanie na začiat-
ku Nového roka je od 23.30 do 24.00.

Saleziánske oratórium
- 12. 12. a 19. 12. sú adventné popo-
ludnia v oratóriu pre deti s rodičmi, 
kde si budú vyrábať rôzne ozdoby, 
vence, pohľadnice... a tak sa pripravu-
jú na Vianoce.
- 18. 12. je o 19.00 duchovná obnova 
pre mladých pred Vianocami s mož-
nosťou spovede.
- Silvester v oratóriu je 31. 12. o 14.30 
pre deti a potom večer o 20.00 pre mla-
dých. 
- 26. 12. budú vyslaní koledníci Dob-
rej noviny do rodín. 
Viac informácií nájdete na nástenke 
kostola alebo na www.zilina.sdb.sk

V dňoch 13. - 19. 12. 2010 sa v Pasto-
račnom centre pod Kostolom Sedem-
bolestnej Panny Márie Žilina-Vlčin-
ce uskutoční vianočný program detí, 
mládeže a ľudových umelcov zo Žili-
ny a okolia – „Vianoce u starej mamy 
na Hornom Považí“.

Súčasťou programu bude súťažná vý-
stava výtvarných a literárnych prác 
detí a mladých zo základných a stred-
ných škôl, ako aj ďalšie ponuky:

18. 12. od 10.00 Vianočný veľtrh, a

19. 12. o 16.30 Vianočný koncert súro-
dencov Bažíkovcov a ich hostí.

V sobotu 25. 12. 2010 o 16.00 pozý-
vame do Kostola Sedembolestnej Pan-
ny Márie Žilina-Vlčince na Jasličkovú 
pobožnosť.

Na sviatok Svätej rodiny v nedeľu 26. 
12. 2010 pozývame do Kostola Sedem-
bolestnej Panny Márie Žilina-Vlčince 
na sv. omšu o 9.30, ktorá bude obeto-
vaná za rodiny našej farnosti a pri 
ktorej bude obnovenie manželských 
sľubov.

V nedeľu 26. 12. 2010 o 18.00 sa v 
Kostole Sedembolestnej Panny Márie 
Žilina-Vlčince za účasti otca biskupa 
Tomáša Galisa a ďalších hostí usku-
toční tradičný vianočný koncert „V 
Slovenskom Betleheme“, ktorý bude 
naživo vysielať Slovenská televízia a 
Slovenský rozhlas.
Preto v tento deň nebude večerná sv. 
omša.ZŠ sv. Cyrila

a Metoda
oznamuje, že zápis žiakov do prvého 
ročníka bude v dňoch 17. a 18. januára 
2011 (pondelok a utorok) od 14.00 do 
17.00 v budove školy Na Závaží 2. 

Nevyhnutným predpokladom na zapí-
sanie dieťaťa je písomný súhlas rodi-
čov s rešpektovaním výchovnej línie 
školy. K zápisu je potrebné priniesť 
rodný list dieťaťa.

Deň otvorených dverí: dňa 13. januára 
2011 budú v prvom a v druhom roční-
ku otvorené hodiny, na ktorých radi 
privítame budúcich školákov.

Bližšie informácie na tel. 041/500 6685 
alebo na stránke školy www.sskp.sk

FARNOSŤ SALEZIÁNI a ORATKO

CZŠ R. Zaymusa
Deň otvorených dverí bude dňa 14. 
decembra 2010  od 8.45 do 10.30.
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 
2011/2012 bude v dňoch: 21. 1. 2011 
(piatok) od 14.00 do 18.00 a 22. 1. 
2011 (sobota) od 8.00 do 12.00. 
Bližšie informácie na tel.: 041/562 
3625, 041/562 0210 alebo na: www.
zszayza.edu.sk.
Škola ponúka školský vzdelávací pro-
gram so zameraním na
- cudzie jazyky - anglický od 1. roč., 
nemecký od 6. ročníka
- prácu s počítačom od 1. roč., infor-
matiku od 5.roč.
- matematiku a prírodovedné predme-
ty od 5. roč.

Obchodná akadémia
sv. Tomáša Akvinského

Obchodná akadémia sv. Tomáša Ak-
vinského v Žiline pozýva všetkých zá-
ujemcov:
- na školský ples dňa 29. 01. 2011 v 
priestoroch Farského centra na Vlčin-
coch,
- na modlitbu sv. ruženca do Kated-
rály sv. Františka Xaverského v Ban-
skej Bystrici dňa 26.02.2011, ktorá bu-
de vysielaná priamym prenosom z Rá-
dia Lumen. 
Bližšie info na č.t. 565 6950,
www.oataza.edu.sk.

Bánová
Večerná sv. omša 31. 12. o 16.30 je už z 
nasledujúcej slávnosti spojená s poďa-
kovaním. Modlitbová vigília na záver 
roka a sviatočné požehnanie na začiat-
ku Nového roka je od 23.30 do 24.00.

25. 12. 2010 - pozývame o 17.00 na 
koncert speváckeho zboru.

26. 12. 2010 - o 16.00 bude jasličková 
pobožnosť v kostole Božského Srdca.

26. 12. 2010 (nedela) - Štefanský ples. 
Miesto: Kultúrny dom v Závodí.

Viac informácií nájdete na plagátoch.

Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov

- vždy o 18.00:
Utorok  18.1.2011 – evanjelická cirkev 
a.v., evanjelický kostol,  M. Rázusa 4
Štvrtok 20.1.2011 – gréckokatolícka 
cirkev, chrám PM - Nanterská 24
Piatok  21.1.2011 – cirkev adventistov 
7. dňa, v modlitebni - Škultétyho 7
Sobota  22.1.2011 – cirkev bratská – 
Zákl. umelecká škola, Dolný val
Utorok 25.1.2011 – rímskokatolícka 
cirkev, v kostole sv. Barbory



FARNOSŤ HÁJIK
Betlehemské svetlo si môžete prevziať v 
čase od 8:00 do 10:00 v kaplnke.

24. 12. 2010 sv. omša pre deti, pri sv. omši 
bude vyhodnotenie veľkej adventnej súťa-
že pre deti.

Na sviatok sv. Štefana a sv. Rodiny  
26. 12. požehnáme pri sv.omšiach mamy, 
ktoré čakajú dieťa a pri sv. omšiach bude aj 
obnovenie manželských sľubov.

31. 12. sa uskutoční výstup na Čipčie (Lú-
čanská Malá Fatra). Informačné stretnutie 
bude 30. 12. po sv. omši v kaplnke.

Na Silvestra bude adorácia od 23:00 do 
23:45, kedy bude záverečné eucharistické 
požehnanie.  

Koledovanie Dobrá novina bude 26. a 27. 
12. popoludní do 14:00 do 17:00. Finančné 
prostriedky z koledovania budú použité pre 
deti v Afrike.

Kto má záujem požehnať príbytok, môže 
sa nahlásiť počas vianočných sviatkov.

Pozývame na jasličkovú pobožnosť 27. 12 
o 15:00 v kaplnke, ktorú pripravili žiaci z 
CZŠ R. Zaymusa.

Dňa 28. 12., v utorok, organizujeme lyžo-
vačku do Jasenskej doliny, v pohorí Veľ-
kej Fatry. Cena:  doprava + poldňový ski-
pas 11 Euro,  dieťa do 150 cm: doprava + 
skipas 7 Euro,  kto má záujem o turistiku, 
sánkovanie, alebo bežkovanie, za dopravu 
zaplatí 3 Euro.  Prihlásiť sa môžete po sv. 
omšiach v kaplnke v sakristii do piatku 24. 
12. Odchod autobusu bude o 08:00 ráno zo 
zástavky Konečná trolejbusu. 

FARNOSŤ SOLINKY

Centrum voľného času Strom

Na štedrý deň bude možné odniesť 
si Betlehemské svetlo do svojich do-
movov z kostola od 12.00 do 15.00. 
V tom čase bude aj zbierka potravín 
pre bezdomovcov, ktoré potom od-
vezieme do azylové ho domu.
Na Božie narodenie 25.12. budeme 
pri sv. omši o 9.00 a 10.30 požehná-
vať budúce mamičky, ktoré očaká-
vajú narodenie svojho dieťaťa.
Deti našej cirkevnej školy a škôlky 
si pripravili program na jasličkovú 
pobožnosť, na ktorú všetkých sr-
dečne pozývame 25. 12. o 15.30.

V nedeľu  na sviatok Sv. Rodiny po- 
zývame manželov na obnovenie 
manželských sľubov a to pri kaž-
dej sv. omši.
Na Silvestra bude v kostole vylo-
žená Oltárne sviatosť od 21.00 do 
polnoci. Potom spoločne privítame 
Nový rok.
Koledníci Dobrej noviny budú pri-
nášať do našich rodín koledu a po-
žehnanie a to od 26. do 28. 12. 2009. 
Zapísať sa môžete v sakristii. Deti, 
ktoré by sa ešte chceli zapojiť do ko-
ledovania, môžu prísť do centra v 
nedeľu o 15.00.

Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera

Detský folklórny súbor Pastierik 
pozýva všetkých na predvianočné 
vystúpenie 17. 12. 2010 o 13.00 v  
PC na Vlčincoch (pod kostolom) v 
rámci programu Vianoce u starej 
mamy na Hornom Považí, poria-
dané RMŽK a OZ Križovatky

Počas vianočných prázdnin má-
me pre deti a mladých pripravený 
program: výlet, príp. sánkovačku, 
lyžovačku, stolnotenisový a stol-
nofutbalový turnaj, premietanie 

filmu, večer pri stromčeku a kole-
dách... Presné termíny budú vyve-
sené na nástenke.

Výlet do Jaskyne mŕtvych ne-
topierov spojený s výstupom na 
Ďumbier je naplánovaný na 30. 12. 
2010. Záujemcovia sa môžu prihlá-
siť v centre.

CVČ STROM bude v dňoch 24. – 
25. decembra 2010 zatvorené.

pozýva na Deň otvorených dve-
rí v ZŠ dňa 14. 01. 2011 od 8.00 do 
12.00.
Zápis detí do 1. ročníka bude 20. a 

21. januára 2011 od 15.00 do 17.00. 
K zápisu je potrebné doniesť rodný 
list dieťaťa a občiansky preukaz ro-
diča.

Klub kresťanských pedagógov v Žiline si v roku 2010 pripo-
menul 20. výročie svojej existencie.
Klub je spoločenstvo, ktoré združuje učiteľov a pedagogic-
kých pracovníkov všetkých typov škôl. Je však otvorené aj 
pre nečlenov klubu, na stretnutiach sú vítaní všetci priazniv-
ci kresťanskej výchovy, t.j. okrem učiteľov, katechétov a vy-
chovávateľov najmä rodičia, ktorí majú záujem o kresťanskú 
výchovu detí a mládeže a zároveň pociťujú potrebu vlastnej 
duchovnej formácie.
Vo vedení KKP sa vystriedali viacerí členovia. Službu pred-
sedu klubu najdlhšie vykonávala prof. Lýdia Hrtúsová. V 
súčasnosti klub vedie Mgr. Emília Talafová.
Klub vznikol začiatkom roka 1990 na podnet vtedajšieho ži-
linského kaplána Michala Baláža, ktorý je dnes riaditeľom 
biskupskej kancelárie v Žiline.

K členom klubu prichádzali kňazi, rehoľníci a iní pozvaní 
hostia, ktorí na vybranú tému viedli prednášku, besedu, ale-
bo duchovnú obnovu. KKP poctili v minulosti svojou účas-
ťou biskupi František Rábek, František Tondra, Rudolf Ba-
láž, Viliam Judák a žilinský biskup Tomáš Galis. Členom 
klubu prednášali viacerí kňazi, medzi nimi Mons. Michal 
Keblúšek, Mons. ThDr. Ladislav Stromček, Mons. ThDr. 
Jozef Šelinga, Mons. ThDr. Michal Baláž, ThLic. Zdeno 
Pupík, PaedDr. ThLic. Emil Turiak, páter ThLic. Leopold 
Nemček, páter RNDr. PhDr. Humbert Virdzek, ThLic. Peter 
Holbička a ďalší. Pozvanie prijali univ. prof. Július Krem-
paský, MUDr. Anton Neuwirth, MUDr. Miroslav Mikolášik 
a iní. Členovia klubu sa v súčasnosti stretávajú raz mesačne 
v utorok po prvom piatku vo Fidéliu o 15.00.
Kontakt: E. Talafová 0902 484 443.

20 rokov činnosti
Klubu kresťanských pedagógov v Žiline
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FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
Inštitút Communio a Farský úrad 
Žilina-mesto srdečne pozývajú na 
Predvianočný vokálno-inštrumen-
tálny koncert v nedeľu 19. 12. 2010 
o 17.00 do katedrály. Účinkuje vo-
kálne teleso Adorea (A. Bomboro-
vá, J. Hatiarová, A. Berki, K. Golia-
šová, L. Masiariková, J. Chodelka, 
P. Kováč, M. Masiarik, M. Berki, S. 
Glos) a sláčikové kvarteto Happy 
Strings Quartet (R. Varga, M. Di-
di, M. Puchl, M. Kvitkovský).

V katedrále na Štedrý deň 24.12. ne-
budú sv. omše o 7.00 ani o 12.00. 
Pri večernej sv. omši o 16.00 bude-
me požehnávať betlehemy, či Jezu-
liatka z vašich jasličiek, ktoré si pri-
nesiete do kostola.

V nedeľu 26. 12. na sviatok Sv. Ro-
diny pri sv. omšiach budeme požeh-
návať rodiny a manželia si môžu 
obnoviť svoje manželské sľuby.

Počas vianočných sviatkov bude 
prostredníctvom Hnutia kresťan-
ských spoločenstiev detí (eRko) pre-
biehať 16. ročník koledovania Dob-
rej noviny, spojený so zbierkou na 
pomoc núdznym. Ak chcete, aby aj 
vás navštívili malí koledníci, zapíš-
te sa prosím do zošita v sakristii ka-
tedrály.

Pozývame vás zapojiť sa do rodin-
nej pobožnosti „Svätá Rodina hľa-
dá prístrešie“. Je k tomu potrebné 
dať spolu 9 rodín, ktoré by sa od 15. 
decembra stretávali vždy v inej ro-
dine a putovali s obrazom Sv. Rodi-
ny a modlili sa podľa knižky, ktorú 
vám dodáme..

V piatok 31. 12. nebudú v katedrá-
le sv. omše o 7:00 a 12:00. Ďakovná 
sv. omša za prijaté Božie dobrode-
nia počas roka bude o 16.00.

Od januára 2011 začnú v katedrále 
rodinné sv. omše každú nedeľu o 
10:30. Srdečne pozývame aktívne sa 
zapojiť do sv. omše rodičov aj deti.

Rodičia, ktorí by chceli dať pokrs-
tiť svoje dieťa na sviatok Krstu 
Pána 9. 1. 2011 v katedrále otcom 
biskupom Tomášom Galisom, pri-
hláste sa prostredníctvom svojich 
farárov na farskom úrade Žilina – 
mesto.

Farnosť Žilina – mesto a Žilina – 
Hajik pripravujú Fašiangový ples 
na piatok 25. 2. 2011 v Hoteli Slo-
vakia. Predpokladaná cena je 17,-€. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v 
sakristii farského kostola, v kaplnke 
alebo telefonicky.

Liturgické slávenia otca
biskupa počas Vianoc

24. 12. 2010 o 24.00 v katedrále.
25. 12. 2010 o 10.30 v katedrále.
26. 12. 2010 o 10.30 v katedrále s obnove-
  ním manželských sľubov.
31. 12. o 16.00 v katedrále s ďakovnou                  
  pobožnosťou.
1. 1. 2011  o 10.30 v katedrále.
6. 1. 2011  o 10.30 v katedrále s požehna
  ním trojkráľovej vody.
9. 1. 2011 o 10.30 v katedrále s krstom detí 

Na nedeľu Svätej rodiny 26. 12. pri 
sv. omšiach bude obnovenie man-
želských sľubov.

Na Silvestra bude v našom kostole 
modlitbová vigília - adorácia od 

22.30 do 24.00, s eucharistickým 
požehnaním do Nového roka.

Kto má záujem posvätiť príbytok 
vo Vianočnom období, môže to na-
hlásiť v sakristii.

Počas vianočných sviatkov bude 
prebiehať 16. ročník koledovania 
Dobrej noviny, spojený so zbierkou 
na pomoc núdznym v afrických kra-
jinách. Ak chcete prijať koledníkov 
vo svojich domovoch, zapíšte sa do 
zošita v sakristii.
Koledovanie bude prebiehať vo Far-
nosti Žilina-mesto dňa 25. 12. 2010 
popoludní a budú sa zbierať aj slo-
venské koruny. 
Koledníci budú mať na pokladničke 

nalepený „preukaz koledníkov“. 
Môžete prispieť aj individuálne na 
č.ú.: 4000 713 500 / 3100, Ľudová 
banka Bratislava, alebo prostred-
níctvom darcovskej sms správy: 
DMS_DOBRANOVINA, na čís-
lo 877 (1 euro) v období od 1. 11. 
2010 do 31. 1. 2011 prostredníctvom 
všetkých mobilných operátorov.
Viac informácií sa dočítate v novi-
nách Dobrej noviny, ktoré sú zdar-
ma.

eRko – DOBRÁ NOVINA

Životné jubileum
otca biskupa

Tomáša Galisa
Žilinský biskup Mons Tomáš Galis sa dňa 
22. decembra 2010 dožíva 60 rokov života.

Za všetky prijaté Božie milosti a dobrode-
nia bude ďakovať pri dvoch sv. omšiach:

V utorok 28. 12. 2010 o 11.00 spolu s bis-
kupmi Slovenska a apoštolským nunciom 
na Slovensku vo Farskom kostole Sedem-
bolestnej Panny Márie na Vlčincoch.

Vo štvrtok 13. 1. 2011 o 10.00 spolu s 
kňazmi Žilinskej diecézy pri celodiecéznej 
rekolekcii, tiež vo farskom kostole na Vl-
čincoch.

Na obidve sv. omše vás srdečne pozývame 
a prosíme o modlitby za nášho otca bisku-
pa - o Božie požehnanie pre jeho službu.

FARNOSŤ ZÁVODIE

Pozývame vás

Café Kupé
Umelecká kaviareň v N3

Na základe prieskumu a vašich podnetov 
sme namodelovali projekt hudobnej ka-
viarne, ktorá dostala názov Café Kupé (je 
dizajnovaná v štýle vlakového kupé). 
Nachádza sa vedľa katedrály v budove no-
vej fary N3 (Najsv. Trojice).
Srdečne vás pozývame - každý pracovný 
deň od 8:10 do 21:10, alebo cez víkend od 
od 17:00 do 21:10.
V momentálnej ponuke sú predvianočné 
hudobné a literárne posedenia pri dobrej 
hudbe, čaji, či víne a vynikajúce zákusky.


