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1. október 2006

Univerzitné pastoračné centrum sv. Pavla v Žiline
Vás pozýva na
slávnostnú sv. omšu pri príležitosti
začiatku akademického roku 2006/2007

Pozývame Vás na odborný seminár

Sociálne učenie Cirkvi

VENI SANCTE

v stredu 11. októbra 2006 o 16.00
v pastoračnom centre na Farských schodoch
Seminár vedie biskup
Mons. František Rábek

Celebruje

Cieľom odborného seminára je hľadať možnosti uvádzania sociálnej náuky Cirkvi, ako ju vo svojich encyklikách rozvinul pápež Ján Pavol II., do konkrétneho
života farností a regiónu.

Žilinskej univerzity
v stredu 11. októbra 2006 o 19.00
v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch.

Prof. Mons. Viliam Judák
nitriansky diecézny biskup

za účasti rektora ŽU Prof. Ing. Jána Bujňáka CSc.

Pozývame najmä zástupcov štátnych orgánov, samosprávy, miestnej správy, inštitúcií, združení, spoločenstiev i jednotlivcov zameraných na aktivity v sociálnej
oblasti v žilinskom regióne.

Vydavateľstvo Dobrá kniha a Farnosť Vlčince
Vás pozývajú na stretnutie s poľským jezuitom

Józefom Augustynom SJ
autorom mnohých obľúbených kníh
o duchovnej formácii
v dňoch 13. a 14. októbra vo Farskom kostole
Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch.
Program:
Piatok 13. 10.
17.30 sv. omša
18.30 Prednáška: Otcovstvo a materstvo budované
na priateľstve.
Sobota 14. 10.
Celodenná duchovná obnova na tému: Duchovnosť muža,
duchovnosť ženy, duchovnosť rodiny.
9.00 1. prednáška, vystavenie Sviatosti Oltárnej
10.30 2. prednáška a osobná adorácia
12.00 Obedňajšia prestávka
13.00 3. pr., adorácia, odpovede na otázky účastníkov
15.30 Svätá omša

Duchovná obnova pre manželov
Mladých manželov pozývame na duchovnú obnovu v
nedeľu 29. októbra v pastoračnom centre na Farských
schodoch (o deti bude postarané).
Program:
8.15 Príchod, odovzdanie detí animátorkám
8.30 Prednáška, možnosť spovede, vzáj. rozhovory
10.00 Sv. omša pre rodiny s deťmi vo farskom kostole

Ďalšie pozvánky

do pastoračného centra na Farských schodoch
POCTA JANKOVI FRÁTRIKOVI

“Janko Frátrik - básnik, prekladateľ, pedagóg a človek”
Odborný seminár v rámci Žilinského literárneho festivalu k nedožitému 90. výročiu narodenia básnika
katolíckej moderny. Prednášajú: Peter Cabadaj, Peter
Mišák, Imrich Vaško, František Babiar.
Pondelok 9. októbra o 14.00.
BIBLIA CEZ SLOVO, OBRAZ A HUDBU

Prednáša odborník na biblickú katechézu
Mons. ThDr. Jozef Šelinga
Prvá z cyklu biblických katechéz pre dospelých
Štvrtok 19. októbra o 16.00.
EXPEDÍCIA DÁVID

Divadelné predstavenie - poučná, biblická a zábavná
výprava naprieč Dávidovým životom. Improvizáciu
naznačených scén vykonajú aj sami účastníci...
Účinkuje Divadelné evanjelizačné spoločenstvo z Prešova.
Pondelok 23. októbra o 16.30
FATIMSKÉ POSOLSTVO A SÚČASNOSŤ

Prednáša dp. Pavol Benko
Cyklus prednášok o správnom chápaní a o duchovnom
posolstve zjavení Panny Márie vo Fatime pre ľudí modernej doby. Každý posledný štvrtok v mesiaci.
Štvrtok 26. októbra o 16.00.

FARNOSŤ VLČINCE

FARNOSŤ HÁJIK
Farnosť Hájik na Internete
Pred mesiacom sme po prvý raz
zverejnili adresu našej internetovej stránky. Ak ste jej pravidelnými
návštevníkmi, viete, že v posledných dňoch pribudla linka na denné meditácie:
http://www.hajik-farnost.sk/?cat=dnes
a v galérii sa objavili nové skupiny
fotografií.
Výstup na vrch Strážov
Ako pokračovanie tradície začatej
v minulom roku organizujeme v
nedeľu 1. októbra turistický výlet –
výstup na vrch Strážov pri Čičmanoch. Odchádza sa autami od kaplnky o 13.00. Ak váhate, či výlet nebude nad vaše sily, nadmorská výška je 1213 m a predpokladaná doba
výstupu smerom hore je 2 hodiny.
Prednášky pre manželov
V nedeľu 15. októbra privítame v
kaplnke na Hájiku manželskú dvojicu z Bobrovca, ktorá ponúkne
obohatenie o svoje životné skúsenosti v pútavej prednáške s názvom
Rozdiely medzi mužom a ženou.
Prednáška začína o 17.00 hod.
Modlitba ruženca
Každú nedeľu majú veriaci možnosť
stretnúť sa pri spoločnej modlitbe
ruženca v kaplnke o 19.00. V prvú
nedeľu mesiaca býva v tomto čase
mariánske večeradlo. Cez týždeň sa
modlievame spolu s kňazom rozjímavý ruženec v utorok po svätej omši.
Birmovanci
V tomto roku sa na prijatie sviatosti birmovania bude pripravovať 42
dievčat a 48 chlapcov. Príprava
birmovancov v skupinkách začína
od októbra.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou
obetavou prácou pomáhajú farskému spoločenstvu. Ide o poskytovanie priestorov, organizovanie duchovných a zábavných stretnutí, výletov,
prácu s deťmi a mládežou alebo skrášľovanie kaplnky a bohoslužieb.

Duchovná obnova s pátrom
Józefom Augustynom
Vydavateľstvo Dobrá kniha a Farnosť Žilina-Vlčince Vás pozývajú na
stretnutie s Józefom Augustynom SJ
v dňoch 13. a 14. októbra, ktoré sa
uskutoční v kostole Sedembolestnej
Panny Márie na Vlčincoch, Poštová
2. Podrobný program pozri v rámiku
na 1. strane.

tole Sedembolestnej Panny Márie na
Vlčincoch. Novembrová rekolekcia
bude 9. 11. u kapucínov.
Výročie posvätenia chrámu

Dňa 22. 10. 2006 si farnosť Vlčince pripomenie 1. výročie posvätenia
chrámu Sedembolestnej Panny Márie. Chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľajú na dokončení chrámu a jeho okolia ako i na výstavbe
Kňazská rekolekcia
pastoračného centra. Veríme, že ceRekolekcia kňazov žilinského deka- lé dielo bude slúžiť na povznesenie
nátu bude vo štvrtok 12. 10. a začne ducha, na vytváranie nových susedsa sv. omšou o 9.30 vo Farskom kos- ských vzťahov a na prehĺbení viery.

Univerzitné pastoračné centrum
Kedy je otvorené
UPC sv. Pavla v Žiline je otvorené pre
študentov a širokú verejnosť od pondelka 25. septembra v tomto čase:
Pondelok až Štvrtok 8:00 – 19:00
Piatok: 8:00 – 14:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: 14:00 – 19:00 (len v prípade
pekného počasia, t.j. bez dažďa).

Študentská kaviareň

kopírka aj tlačiareň, stolný futbal, biliard, niekoľko spoločenských hier a
pre chvíle stíšenia i kaplnka.

Študentské sv. omše
Od 25. septembra začali i pravidelné
vysokoškolské sv. omše:
Pondelok o 19:00 na UPC (Paľova
búda).
Streda o 19:00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch.

Využite možnosť navštíviť Študentskú
kaviareň UPeCe, ktorá ponúka 21 druhov káv, rôzne druhy čajov (aj sypané),
miešané nápoje, zmrzlinové i ovocné
poháre, coctaily, nealko nápoje a rôzne
slané, či sladké drobnosti k tomu.

Spoločné ranné chvály - pondelok až
piatok o 7:30 v kaplnke UPC.
Adorácia - každý štvrtok o 19:00 pred
vystavenou sviatosťou oltárnou v kaplnke UPC.

Priestory

Veni Sancte

Ponúkame Vám priestor pre Váš voľný
čas, priestor pre oddych, priestor pre
stretnutie, či oslavu... Sú Vám k dispozícii i altánok s krbom, ihriská (volejbalové, futbalové i basketbalové),
prístup na internet (aj WiFi), knižnica,

V stredu 11. októbra 2006 o 19:00 sa
uskutoční i slávnostná sv. omša Veni
Sancte - viď podrobnejšie na 1. strane.
Po sv. omši bude pohostenie pre študentov i pedagógov. Všetci ste srdečne
pozvaní.

Katolícky dom - film o misiách
Na misijnú nedeľu dňa 22. 10. sa v aule Gymnázia sv. Františka z Assisi
v Žiline (vchod cez Katolícky dom, Hurbanova 44) uskutoční premietanie
filmu Maťuška o sestre Viktórii Záňovej, ktorá pôsobí na misiách v Alma
Ate. Po filme sa Vám o svojich misijných skúsenostiach v Kazachastane
porozprávajú sestry Alma Džamová a Magdaléna Sumilasová. Srdečne Vás
pozývame. Školské sestry sv. Františka.

FARNOSŤ SOLINKY

CVČ STROM

Októbrový ruženec
Počas celého októbra Vás pozývame na modlitbu svätého ruženca o 17.30 hod.
V pondelok sa budú predmodlievať muži, v utorok miništranti, v stredu deti, vo štvrtok ženy, v piatok mládež, v
sobotu modlitbové spoločenstvo a v nedeľu kňazi.

Začína liga
Od 9. októbra začína liga v stolnom tenise a v stolnom
futbale. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 6. októbra v
kancelárií CVČ Strom.

Koncert zboru a nové CD
Pozývame Vás na koncert mládežníckeho speváckeho
zboru Nebeský šramot v nedeľu 15. októbra 2006 o
16.30 hod vo Farskom kostole Dobrého Pastiera, kde
predstavia aj svoje nové CD.
Mládežnícka adorácia
Pozývame Vás na mládežnícku adoráciu v nedeľu 22.
októbra a 12. novembra 2006 o 18.00 hod.
Celodenná adorácia
- pred Sviatosťou Oltárnou bude v stredu 4. októbra od
7.00 do 17.00 hod.
Zber potrieb pre sociálne slabé rodiny
Sestry sv. Vincenta budú počas celého októbra zbierať
čistiace potreby, trvanlivé potraviny a rôzne iné veci potrebné pre sociálne slabé rodiny. Odovzdať svoje dary
môžete každý deň pred sv. omšou o 17.00 pred pastoračným centrom.

SALEZIÁNSKE ORATÓRIUM
Denný program oratória (utorok – nedeľa)
Utorok
15.00 - 17.45
Oratórium pre deti a mládež
18.00
Mládežnícka omša
19.00 - 20.30
Mládežnícke stredisko pre účastníkov
omše a animátorov so skupinami v klubovniach
Streda
15.00 - 17.00 Oratórium pre deti a mládež
18.30 - 20.30 Mládežnícke stredisko
Štvrtok
15.00 - 17.00 Oratórium pre deti a mládež
18.30 - Organizovaný program pre mladých (adorácia, kinofórum, maxistretko pre animátorov, beseda s hosťom, iné)
Piatok
14.30 - 15.45 Oratórium pre deti a mládež
16.00 – „tepláková“ omša pre účastníkov oratória
16.45 - 18.30 Oratórium pre deti a mládež (pokračovanie)
18.30 - 20.30 Mládežnícke stredisko pre starších nad 15 rokov a birmovancov
Sobota
Duchovné obnovy, výlety, športové turnaje, brigády
18.30 - 20.30 Mládežnícke stredisko otvorené pre všetkých;
Nedeľa
14.30 - 17.45 Oratórium pre deti a mládež
18.00 Mládežnícke vešpery v kostole

Duchovná obnova pre mladých
Mladých pozývame na duchovnú obnovu v dňoch od
13. do 15. októbra na chatu Borovica vo Varíne.
Výlety do Oščadnice a do Kremnice
Detský poznávací klub „Cez hory, cez doly“ vás pozýva
na zaujímavé výlety:
21.10 do Oščadnice ( v ponuke je aj bobová dráha a
lanovka) a
18.11.2006 do Kremnice (na hrad a do múzea historických mincí).
Informácie
Bližšie informácie o ponuke rôznych krúžkov a iných
aktivitách:
Centrum voľného času Strom
Smreková 39
010 07 Žilina - Solinky
041/568 1155, 0910 940 414
strom@strom-cvc.sk

Prvé nedeľné matiné v novej sezóne
bude dnes 1. 10. o 16.00 v Dome umenia Fatra.
Pozývame rodičov s deťmi.

Gymnázium sv. Františka v Žiline
pozýva na

Deň otvorených dverí
18. 10. 2006 o 16.00 v aule gymnázia.
Poskytneme informácie o:
- štúdiu v 4-ročnej forme (pre deviatakov)
- štúdiu v 6-ročnej forme (pre siedmakov)
- domove mládeže
- mimoškolskej činnosti
- umiestnení našich absolventov na vysokých školách
- Prehliadka školy

SOU sv. Jozefa Robotníka
Dňa 4. septembra 2006 sa rozšírili rady našich žiakov o 96
prvákov, ktorí s očakávaním prešli bránou SOU sv. Jozefa Robotníka. Niektorí z nich sa oboznámili s priestormi
školy a domova mládeže už v dňoch 5. - 8. júla 2006 na
zoznamovacom výlete prvákov, ktorý organizujeme každoročne. V tomto školskom roku želáme všetkým žiakom a
zamestnancom nášho SOU veľa zdravia a chuti do práce.
Vedenie školy

Každú prvú nedeľu
po omši na kávu

FARNOSŤ ŽILINA - MESTO

“My sme ukážka, na čo to je dobré.
Dlhé roky sedávame vo farskom kostole v jednej lavici, ale až dnes sme sa
tu v centre zoznámili.” - skonštatovali
minulý mesiac dve staršie panie. Je to
príklad za všetky.
Každú prvú nedeľu v mesiaci vás po
sv. omšiach v starom meste pozývame na chvíľku do pastoračného centra
na Farských schodoch (medzi 8.00 a
13.00 a po večernej omši). K dispozícii
bude káva a čaj. Je to príležitosť stretnuť sa aj mimo sv. omše, porozprávať
sa a rozvíjať medziľudské vzťahy.
Výročná farská poklona
Výročná poklona pred Oltárnou Sviatosťou, ktorá pripadá vždy na prvú októbrovú nedeľu, bude dnes popoludní vo
farskom kostole. Začne sa pobožnosťou
o 14.30 a ukončí sa o 17.30. Medzi tým
bude čas sa osobnú tichú adoráciu.

Akcia sa predlžuje...
Žirafa - CVČ oznamuje všetkým
záujemcom o krúžky, kluby i klubovne, že akcia s polovičnými cenami sa
pre veľký záujem predlžuje do 15. 10.
Zmena úradných hodín
Od 1. 10. 2006 sú otváracie hodiny
pre verejnosť od 14.00 do 17.00 hod.
Nové krúžky v Žirafe
Muzilienka - hudobno-pohybovo-divadelný krúžok pre deti od 3 do 6 rokov
Tvorivé dielne so Živenou - drôtovanie, tkanie, maľovanie, ručné práce
pre deti 5. - 9. roč.
Klub moderných spoločenských
hier - stratégie, zábava, napätie (pre
prvých 50 členov zdarma hra v hodnote 350,- Sk)
Kockáreň - pre mládež od 15 do 26
rokov - relax, rozhovory, zaujímavé
akcie i projekty, kde sa môžeš dozvedieť ako sa dostať do zahraničia
Detská improliga - divadelné stretnutia každú prvú sobotu v mesiaci
Klubovňa Mravenisko
Pre všetkých 12 a viac ročných....
Okrem biliardu, kalčeta, internetu

Fatimská sobota
Program Fatimskej soboty 7. októbra
začína o 8.00 vo farskom kostole a obsahuje tieto časti: ruženec, sv. omša,
adorácia a procesia so sochou Panny
Márie (podľa počasia).

Charitný klub
Pozývame Vás na stretnutia, ktoré organizuje Farská charita každý štvrtok
od 15.30 vo Fidéliu za kapucínskym
kostolom. Program na október:
5. 10.: Odborná panelová prednáška o
ľudskej koži a jej funkcii.
19. 10.: Poetické pásmo hudby a spevu k úcte Panne Márii.
26. 10.: Prednáška z cyklu „Od stvorenia po Krista“ (úvod).
Klub kresťanských pedagógov
- pozýva všetkých záujemcov na pravidelné mesačné stretnutie v utorok
10. októbra o 15.00 do Fidélia. Téma:
Múdrosť srdca ako ozvena poznania a

zápasov (Spomienka na Janka Frátrika ako pedagóga pri príležitosti jeho
nedožitých 90. narodenín.) Prednáša
František Babiar.
Klub seniorov
Klub seniorov býva každý utorok od
13.30 do 15.30 v pastoračnom centre
na Farských schodoch. Ponúka možnosť posedieť si so známymi a porozprávať sa. Začiatok klubu sa posunul
až na 13.30 (nie od 12.30), pretože
dovtedy je väčšina na obede.
Vystúpenie detí a výstavka
ovocia a zeleniny
V posledný októbrový utorok 31. 10.
v rámci výchovy k úcte voči starším
pripravia žiaci cirkevnej ZŠ R. Zaymusa pre klub seniorov pekný hodinový program od 14.30.
Súčasťou programu bude aj výstavka dopestovaných plodov ovocia a
zeleniny, ktoré donesú aj deti, ako aj
účastníci klubu zo svojej úrody.

CVČ ŽIRAFA
a iných aktivít si môžete v klubovni
kúpiť i niečo na zahryznutie v malom
bufetíku. V novembri pripravujeme
kalčetový turnaj. Mravenisko je otvorené: pondelok - štvrtok od 13.30 do
20.00, piatok - od 13.30 do 21.00 a v
sobotu od 13.30 do 21.00.
Klubovňa Prístav
Klubovňa Prístav na Vlčincoch je príjemné miesto pre malých i veľkých.
Okrem spoločenských hier, biliardu,
kalčeta, stolného tenisu si tu môžete
posedieť pri čaji i pozrieť si internet. V
októbri pripravujeme pre všetkých mladých diskotéku. Prístav je otvorený od
pondelka do piatku od 15.00 do 20.00.
Hrad Špilberk, Brno
Žirafa - CVČ pozýva všetkých záujemcov na poznávací výlet na hrad
Špilberk do Brna. Výlet sa uskutoční
v sobotu 7. 10. 2006. Odchod o 5.00
hod. spred Žirafa – CVČ, Pivovarská
1, Žilina. Cena: 600,- Sk; ZŠ, SŠ a
VŠ, ktorí sú držiteľmi klubovej karty
300,- Sk; dospelí, ktorí sú držiteľmi
klubovej karty 450,- Sk.
Turistický výlet na Roháče
V sobotu 14. 10. 2006 všetkých pozývame na turistický výlet na Ro-

háče (oblasť Oravíc). Odchod o 6.00
hod. spred Žirafa - CVČ, Pivovarská
1, Žilina. Cena: 320,- Sk; ZŠ, SŠ a
VŠ, ktorí sú držiteľmi klubovej karty
160,- Sk; dospelí, ktorí sú držiteľmi
klubovej karty 240,- Sk.
Jaskyňa Domica a Gombasecká jaskyňa
V sobotu 21. 10. 2006 pozývame všetkých záujemcov na poznávací výlet do
jaskýň Domica a Gombasecká. Odchod o 6.00 hod. spred Žirafa - CVČ,
Pivovarská 1, Žilina. Cena: 550,- Sk;
ZŠ, SŠ a VŠ, ktorí sú držiteľmi klubovej karty 275,- Sk; dospelí, ktorí sú
držiteľmi klubovej karty 415,- Sk.
Akcie v novembri
V mesiaci november pre Vás pripravujeme poznávací výlet na hrad Niedzica do Poľska, turistický výlet do
Vrátnej i poznávací výlet do Važeckej
jaskyne.

Bližšie informácie na www.zirafa.sk,
v kancelárii Žirafa - CVČ na Pivovarskej č. 1
alebo na tel. číslach
0903 592 792, 041/700 19 00

