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Sociálne centrum farnosti Vlčince
Vás srdečne pozýva

,
ktoré bude dnes na ná-
mestí Jána Pavla II. Tento zaujímavý
program je určený deťom (čaká ich
prekvapenie) i dospelým. Začiatok je
o .

Pri príležitosti začiatku nového
školského roku 2006/2007 vypro-
sujeme a prajeme všetkým žiakom,
študentom, učiteľom a profesorom
silu a milosť Ducha Svätého, pevné
zdravie, veľa trpezlivosti a hojnosť
Božieho požehnania.

Slávnostná svätá omša
pre študentov a profesorov Obchod
nej akadémie svätého Tomáša
Akvinského bude v utorok

v našom farskom
kostole.

Vo štvrtok 14.09.2006 Vás srdečne
pozývame na koncert známej hudob
nej skupiny .

Dopoludnia o 10:00 a o 11:00 bude
program pre žiakov ZŠ a ŠS v Pasto
račnom centre Križovatky. (

)

Večer o 19:00 bude koncert na
Námestí Jána Pavla II. ( )

Pozn.: V prípade nepriaznivého poča-
sia sa koncert uskutoční v Pastorač-
nom centre Križovatky.

V piatok 15.09.2006 je
. Pri

tejto príležitosti slávime v našej
farnosti hody. Ide predovšetkým

o duchovnú oslavu titulu nášho
farského kostola a tiež dvoch
kaplniek patriacich do našej farnosti.
Preto Vás v prvom rade pozývame na
sväté omše, ktoré budú ako v nedeľu:
o ,
v Celulózke o . Žiaľ tento rok
nebude svätá omša v Lesoparku,
pretože v blízkosti kaplnky prebie-
hajú stavebné práce.

Popoludní o Vás pozývame na
modlitby

doprevádzané piesňami
. Po jej skon-

čení požehnáme nové priestory
farského

( ) a spoločne
sa občerstvíme pri káve, čaji a kolá
čikoch.

V sobotu Vás pozývame
do PC Križovatky na

. Vstupenky si môžete zakúpiť
počas úradných hodín od 8. 9. do
13.9. 2006 vo farskej kancelárii.

Na pozvanie vydavateľstva Dobrá
kniha, ktoré je apoštolským dielom
Spoločnosti Ježišovej na Slovensku,
príde do našej farnosti

, SJ z Krakowa. Ako autor
kníh o rodine, výchove, vzťahoch a
spiritualite je pomerne obľúbený.

V rámci jeho návštevy sa v našom far
skom kostole Sedembolestnej Panny
Márie uskutoční celodenná duchovná
obnova pre široký okruh záujemcov
na tému rodiny, otcovstva a lásky.
Obnova je plánovaná

(piatok a sobota). S podrobným
programom obnovy sa môžete obo-
známiť v niektorých katolíckych pe-
riodikách a tiež prostredníctvom pla-
gátov v našich kostoloch.

Všetkých Vás už teraz srdečne
pozývame.

na stretnutie
s poéziou Kataríny Mikolášovej
a hudbou netradičných nástrojov
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FARNOSŤ VLČINCEFARNOSŤ HÁJIK
Farnosť Hájik na internete

Začiatok školského roka

Možnosť adorácie

Farnosť a saleziáni

Prednášky pre manželov

Návšteva Krakova

Internetovú stránku farnosti Hájik
nájdete na adrese:
http://www.hajik-farnost.sk.

Môžete si na nej pozrieť najnovšie
oznamy, archív oznamov, rozpis
bohoslužieb, vysluhovanie sviatostí a
podmienky pre ich prijatie, prehľad
aktivít spoločenstva, fotogalériu atď.

Od nedele 3.9. budú opäť tri nedeľné
bohoslužby (8.00, 9.30, 11.00). Sv.
omša o 11.00 je príležitosťou pre
študentov a žiakov poďakovať za
prázdniny a vložiť nastávajúce
školské starosti do Božích rúk.

V nastávajúcom období bude otvo-
rená predsieň kaplnky aj počas dňa,
čo poskytne možnosť pre osobnú ado-
ráciu. Spoločná adorácia veriacich
býva vo štvrtok po svätej omši.

Aj po zriadení farnosti budú na Háji-
ku naďalej vypomáhať saleziáni. V
najbližšom čase to bude Don Peter
Mlynarčík. Úprimná vďaka za dote-
rajšiu aj nastávajúcu pomoc.

Po prázdninách bude pokračovať
cyklus prednášok pre manželov.
Termín bude upresnený v oznamoch.

Naša kaplnka nesie meno Kaplnka
Božieho milosrdenstva. Aj z tohto
dôvodu plánujeme v mesiaci októbri
návštevu poľského Krakova.



FARNOSŤ SOLINKY
Od 3. septembra budú bývať

.

budeme
prosiť o dary Ducha Svätého do nového školského roka.
Pozývame na v termíne 11.9 - 16.9.
2006. Cena je 1800 Sk + poistenie + 21 eur. Prihlásiť sa
treba na farskom úrade do 6. septembra 2006.

Každú stredu pred prvým piatkom pozývame na
.

V dňoch
. Zápis sa týka terajších deviatakov a starších.

(február - marec) pre nepokoje v krajine. Tí,
ktorí zaplatili zálohu a chceli by ju naspäť, nech sa
prihlásia v kancelárii farského úradu. Ostatní si ju môžu
ponechať uloženú na farskom úrade.

začína školský
rok 4. septembra 2006. Čo nového nás čaká v materskej
škole? Po prázdninách sa deti môžu tešiť na vybavený
dvor novými drevenými preliezkami, hojdačkami a opäť
i na nejaké živé zvieratko.

.
V stredu bude detská sv.
omša pri príležitosti začatia nového školského roka.
Srdečne pozývame všetkých rodičov aj s deťmi.
Bližšie info:
Cirkevná materská škola PASTIERIK
Gaštanová ulica 53, 010 07 Žilina - Solinky
tel. č.: 041 / 7247413

sv. omše v nedeľu aj o 7.30
hod

V pondelok 4. septembra pri večernej sv. omši

púť do Medžugoria

celodennú adoráciu pred sviatosťou oltárnou

20.9 - 22.9. bude zápis mladých na sviatosť
birmovania

Plánovanú púť do sv. zeme v októbri 2006 prekladáme
na jar 2007

Cirkevná materská škola PASTIERIK

Deti do materskej školy ešte môžete prihlasovať
30. septembra o 16.30 hod.

CVČ STROM
V novom šk. roku máte možnosť prihlásiť sa na krúžky

- počítače

- doučovanie slovenského jazyka

- doučovanie matematiky
- krúžky umeleckého oddelenia

- pohybové krúžky
- varenie, šitie
- športové krúžky

- herňa
- hudobné krúžky

- cudzie jazyky

detský
folklórny súbor PASTIERIK

do 15. septembra 2006

Od 4. septembra 2006 bude CVČ Strom otvorené

z týchto oblastí:
(informatika pre deti i dospelých, počítačová

grafika, strojopis, programovanie),
na prijímacie skúšky

(SŠ, VŠ),
(príprava na VŠ),

(keramický krúžok pre
deti i dospelých, výtvarníctvo, tvorivá dielňa),

(aerobik, cvičenie pre ženy),
,

(turistický, futbalový, volejbalový,
plávanie, cykloturistika),

(stolný futbal, stolný tenis),
(klavír, organ, gitara, spevácke

zbory),
(angličtina, nemčina, konverzácie v špa-

nielčine, francúzština pre mladých i dospelých).

V ponuke CVČ Strom je aj novozaložený
pre deti od 5 rokov. Bližšie

informácie v kancelárii CVČ Strom.

Prihlásiť sa na krúžky je treba
v kancelárii CVČ Strom.

cez
pracovné dni od 14.00 do 21.00 hod (okrem času sv. omše)
a cez víkend od 19.00 do 21.00 hod.

Bližšie info:
Centrum voľného času Strom
Smreková 39, 010 07 Žilina - Solinky
041/568 1155, 0910 940 414
strom@strom-cvc.sk

DIECÉZNE CENTRUM MLÁDEŽE
Kurz pre mladých animátorov

Pripravujeme: -

Upozornenie

ICM v spolupráci s Diecéznym centrom mládeže a
dekanským úradom v Žiline pod záštitou p. dekana ThLic.
Ing. L. Stromčeka otvára kurz formácie pre mladých
animátorov začiatočníkov aj pokročilých. Obsahom budú
prednášky na biblické témy a témy o spoločenstve, ktoré
bude viesť ThLic. Andrej Mátel, práca v skupinách,
diskusie, spoločné modlitby, adorácie, sv. omše. Praktické
využitie spočíva v sprevádzaní malých neformálnych
skupín detí a mládeže vo farnosti. Prvé stretnutie sa
uskutoční od piatku do nedele 20. - 22. októbra 2006. Do
konca kalendárneho roka sa uskutoční ešte jedno formačné
stretnutie. Na budúci rok sa do júna uskutočnia tri
stretnutia. Na záver dostanú účastníci certifikát od
ministerstva školstva o absolvovaní kurzu. Podmienkou
prijatia je odporúčací list od správcu farnosti a vek

minimálne 16 rokov. Bližšie informácie je možné získať po
10. septembri v priestoroch ICM na Farských schodoch
alebo na dcm@post.sk alebo na osobitnom stretnutí vo
štvrtok 28. septembra na ICM o 16.45.
Pán ťa pozýva ku spolupráci. Buď veľkorysý(á).

Pastoračné centrum na Farských scho
doch pripravuje od októbra malú kresťanskú akadémiu -
sériu prednášok odborníkov na teologické a filozofické
témy pre široký okruh poslucháčov v rámci neformálneho
vzdelávania dospelých.

Občianske združenie Informačné centrum mladých v Žili-
ne sa dištancuje od všetkých minulých, súčasných aj budú-
cich aktivít p. Vladimíra Kudríka a firmy TAPAS Slovakia.



Každú prvú nedeľu po omši
na kávu

Charitný klub

Klub seniorov

Znova sv. omše o 12.00

Sv. omše v Katolíckom dome

Kňazská rekolekcia

Veni Sancte

Dospelí záujemcovia
o sviatosti

Prvé stretnutie birmovancov

Spoločenstvo Nový Jeruzalem

Biblické prednášky
ThDr. Jozefa Šelingu

Výročná poklona

Náš misijný klub najlepší na
Slovensku

Každú prvú nedeľu v mesiaci počnúc
od 3. 9. vás pozývame po sv. omšiach
v starom meste na chvíľku do pasto-
račného centra na Farských schodoch
(okrem najskorších sv. omší o 6.00 a
7.00). K dispozícii bude káva a čaj.
Cieľom je prekonávať anonymitu v na-
šich vzťahoch v rámci farnosti. Stretá-
vame sa totiž na sv. omšiach niekedy
aj celé roky bez toho, aby sme sa
poznali a medzi sebou prehodili pár
slov. Využime príležitosť stretnúť sa so
známymi a spoznávať aj tých menej
známych. Zároveň je tu príležitosť
neformálne sa stretnúť s kňazmi a
dohodnúť si veci bez chodenia na faru.
Privítame dobrovoľníkov, ktorí by si
zobrali raz za čas službu pri týchto
stretnutiach.

Farská charita oznamuje všetkým čle-
nom Charitného klubu, že prvé stret-
nutie po prázdninách bude vo štvrtok
7. septembra o 15.00 vo Fidéliu. Teší-
me sa na radostné stretnutie s vami.

Okrem charitného klubu ponúkame
pre starších ďalšiu možnosť stretá-
vania sa. V pastoračnom centre na
Farských schodoch bude bývať každý
utorok Klub seniorov, ktorý bude
otvorený od 12.30 do 15.30.

Tieto dva kluby budú rôzneho typu a
budú sa navzájom dopĺňať takto:

vo štvrtok vo Fidéliu
máva prednášku s diskusiou. Trvá od
15.00 do sv. omše u kapucínov
o 16.30.

v utorok na Farských
schodoch nebude mávať oficiálny pro-
gram. Bude ponúkať voľné posedenie
so známymi (pri počúvaní ľudovej
hudby) a možnosť porozprávať sa.
Začína sa po obedňajšej sv. omši (pre

tých, ktorí ešte nejdú na obed a
zostávajú v meste) a trvá do sv. omše
u františkánov o 15.30. Každý môže
prísť a odísť, kedy chce. Hoci program
nebude nijako organizovaný, prosíme
o dobrovoľníkov, ktorí by občas mohli
mať službu v klube (napríklad privítať
nových a povenovať sa im). V klube
bude bufet, kde si možno kúpiť kávu a
nejakú sladkosť. Nie je zakázané
občas čosi doma napiecť na ponúknuť
ostatným...
Prvý senior klub bude 12. septembra
(pozývame všetky Márie).

Po letnej prestávke znova pokračujú
sv. omše o 12.00 vo farskom kostole
v pondelok až piatok.

Od 5. septembra bývajú znova ranné
sv. omše v Katolíckom dome o 7.00
počas pracovných dní.

Rekolekcia kňazov žilinského deka-
nátu bude vo štvrtok 7. septembra a
začne sa sv. omšou o 9.30 vo farskom
kostole, na ktorú vás pozývame.
Októbrová rekolekcia bude na Vlčin-
coch 12. 10. a novembrová u kapu-
cínov 9. 11. 2006.

Klub kresťanských pedagógov v Žili-
ne pozýva na slávnostnú sv. omšu pri
príležitosti začiatku nového školské-
ho roka v utorok 5. septembra o 16.30
do Kapucínskeho kostola.

Dospelí, ktorí majú záujem o prípravu
na prijatie sviatostí krstu, eucharistie a
birmovania, sa môžu prihlásiť v kan-
celárii farského úradu do 15. septem-
bra, kde sa dozvedia ďalšie podrob-
nosti.

Birmovanci, ktorí sa v júni zapísali na
prípravu na birmovku 2007 majú
úvodné stretnutie v nedeľu 17. sep-
tembra o 15.00, zraz pred farským
kostolom. Účasť je povinná.
Stretnutie rodičov birmovancov s kňa-
zom bude v piatok 29. septembra po
večernej sv. omši vo farskom kostole
o 19.00.

vás po letnej prestávke opäť pozýva na
otvorené stretnutia do centra Fidélio.
Prvé bude v stredu 6. 9. o 17.30 a
potom každú stredu v tom istom čase.

Pozývame vás na cyklus prednášok
odborníka na biblickú katechézu
Mons. ThDr. Jozefa Šelingu, PhD s
názvom Biblia cez slovo, obraz a
hudbu. Prvá prednáška bude v pas-
toračnom centre na Farských scho-
doch vo štvrtok 19. októbra 2006
o 16.00.

Výročná farská poklona pred Sviatos-
ťou Oltárnou bude na prvú októbrovú
nedeľu 1. 10. od 14.30 do 17.30 vo
farskom kostole.

Na sneme Slovenského misijného
hnutia v Banskej Bystrici 27. mája
2006 bol náš žilinský misijný klub
vyhodnotený ako najúspešnejší na
Slovensku. S podporou dobrodincov
mohol v prvom polroku poslať okrem
finančnej pomoci do misií aj 60
balíkov po 10-13 kg. Ďakujeme všet-
kým darcom a za farnosť ďakujeme
zvlášť dlhoročnému vedúcemu klubu
Milanovi Bričkovskému.

Charitný klub

Klub seniorov

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO

KAPUCÍNI
Vedúcich všetkých spoločenstiev, ktoré sa stretávajú vo
Fidéliu, pozývame na pracovnú poradu s gvardiánom
Kláštora kapucínov vo štvrtok 14. septembra o 18.00 do
Fidélia.
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Žirafa - Centrum voľného času už po
štvrtý krát otvára svoje brány pre
malých i veľkých. V novom školskom
roku sme pre Vás opäť pripravili mno-
ho zaujímavých aktivít - v krúžkovej
činnosti pribudne napr. krúžok Hip-
hop pre najmenších (1. - 4. roč.), Tvo-
rivé dielne, Aerobik, a starší sa môžu
tešiť na Hot Art (výtvarné techniky
s použitím tepelnej energie)...

S klubom Hradné tajomstvá nielen
u susedov môžete i v tomto roku na-
vštíviť mnoho pekných a zaujímavých
hradov; s klubom Krásy prírody II.
môžete zas počas výletov obdivovať
krásy našich hôr a lesov.

Ako novinku otvárame klub Jaskyne
Slovenska, kde s nami môžete zísť do
útrob zeme a vidieť akú krásu dokáže
vytvoriť voda, kameň i ľad...

Mravenčiari sa už iste tešia na otvo-
renie klubovne Mravenisko. V tomto
roku tu môžete okrem biliardu, kalče-
ta, spoločenských hier či internetu
nájsť i bezdrôtové pripojenie na inter-
net (Wi-Fi) a otvárame pre Vás i malý
bufet. Mravenisko bude otvorené
denne - od pondelka do štvrtku od
13.30 do 20.00, v piatok od 13.30 do
21.00 a v sobotu od 16.00 do 21.00.

S ďalšou novinkou prichádzame pre
mládež od 15 do 26 rokov - klubovňa
Kockáreň je tu pre Vás. Mladí sa tu
môžu dozvedieť ako sa dostať do
zahraničia, ako sa stretnúť so svojimi
rovesníkmi z iných krajín na zau-
jímavej akcii, ako tvoriť mládežnícke
projekty... ale nielen to. Je to priestor
aj na relax, zábavu a hry.

Už po druhý rok tiež otvárame klu-
bovňu Prístav na Vlčincoch, kde sú
pre deti a mladých pripravené mnohé
zaujímavé hry, pribudne tu i internet a
bezdrôtové pripojenie na internet.

Novinka je tu aj pre tých, ktorí si
obľúbili moderné spoločenské hry
Osadníci, Bang..., neváhajte a
prihláste sa do nášho klubu Moder-
ných spoločenských hier a zažijete
mnoho zábavy i dobrodružstiev.
Počas turnajov sú pre Vás pripravené
mnohé zaujímavé a hodnotné ceny.

o našich krúžkoch, kluboch, klubov-
niach a iných aktivitách môže nájsť na
www.zirafa.sk, na tel. 0741/7001900,
0903 592 792 alebo priamo v kance-
lárii Žirafa-CVČ na Pivovarskej ulici
č. 1 v Žiline (pod farským kostolom).
Tešíme sa na Vás.

Hradné tajomstvá nielen u susedov
a Krásy prírody

Jaskyne Slovenska

Klubovňa Mravenisko

Kockáreň

Klubovňa Prístav

Moderné spoločenské hry

Bližšie informácie

CVČ ŽIRAFA

Saleziáni dona Bosca Žilina:

Farský úrad Žilina Saleziáni:
Úradné hodiny

Predkrstné poučenia

Sobášne poučenia

Sväté omše

Saleziánske oratórium Žilina:
Denný program saleziánskeho
oratória (utorok – nedeľa) na rok
2006/2007

Do našej komunity prišli títo spolu-
bratia: don Vincent Feledík (správca
farnosti), don Milan Ballo, don La-
dislav Babača, don Stanislav Seman,
don Jozef Skala.

- na farskom úrade
budú v tomto školskom roku takto:
Utorok 9.00 - 11.00
Štvrtok 14.00 - 16.00
Piatok 14.00 - 16.00
- budú bývať
každú sobotu o 9.30 hodine.
- budú bývať
každú sobotu o 11.00 hodine.
- : v kostole sv. Jána
Bosca Žilina - Saleziáni počas
školského roku budú takto:
Pondelok až sobota: 6.30 a 17.30
Nedeľa: 6.30, 8.00 (farská), 9.30
(detská), 1100 (mládežnícka) a 20.00
V prikázaný sviatok cez týždeň: 6.30,
17.30 a 20.00.
v kostole Božského Srdca v Bánovej:
Pondelok až Streda: 6.30
Štvrtok až Sobota: 17.30 (zimný čas),

18.30 (letný čas)

Nedeľa: 7.00 a 8.30
- Vo farnosti prebieha príprava na
prijatie sviatosti birmovania.

UTOROK
od 15.00 do 17.45 - oratórium pre deti
a mládež
o 18.00 - mládežnícka omša
od 19.00 do 20.30 - mládežnícke stre-
disko pre účastníkov omše a animá-
torov so skupinami v klubovniach

STREDA
od 15.00 do 17.00 oratórium pre deti a
mládež
od 18.30 do 20.30 - mládežnícke stre-
disko

ŠTVRTOK
od 15.00 do 17.00 - oratórium pre deti
a mládež
o 18.30 - organizovaný program pre
mladých (modlitbová adorácia, kino-
fórum, maxistretko pre animátorov,
beseda s hosťom, iné)

PIATOK
od 14.30 do 15.45 - oratórium pre deti
a mládež
o 16.00 - „tepláková“ omša pre
účastníkov oratória
od 16.45 do 18.30 - oratórium pre deti
a mládež (pokračovanie)
od 18.30 do 20.30 - mládežnícke
stredisko pre starších nad 15 rokov a
birmovancov

SOBOTA
- duchovné obnovy, výlety, športové
turnaje, brigády
od 18.30 do 20.30 - mládežnícke
stredisko otvorené pre všetkých;

NEDEĽA
od 14.30 do 17.45 - oratórium pre deti
a mládež
o 18.00 mládežnícke vešpery v kosto-
le

Kalendár akcií:
10.9. - o 14.30 - slávnostné otvorenie
Saleziánskeho oratória pre deti,
mladých a ich rodičov
14.9. - mládežnícka adorácia o 18.30
v kostole vigília Sedembolestnej PM
21.9. - kinofórum

Saleziáni a animátori z oratória

FARNOSŤ SALEZIÁNI


