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Katarínska zábava
Dňa 24. novembra 2006 organi-
zujeme tradičnú Katarínsku zába-
vu, ktorá sa bude konať v nových 
priestoroch pastoračného centra od 
19:30 hod.
Vstupenky v hodnote 380,- Sk si 
môžete zakúpiť v klubovni Prístav
v pondelok až piatok od 15:00 do 
20:00 hod.
V cene vstupenky je zahrnutá veče-
ra a občerstvenie.
Srdečne Vás pozývame.

FARNOSŤ VLČINCE

2. - štvrtok o 18.30 – spoločná návšteva cintorína 
9.  - štvrtok o 18.30 – Animátorské maxistretko 
10.-11. - piatok-sobota - duchovná obnova chalani Vilo S. - Jano M. 
        – Poluvsie
 - piatok-sobota - duchovná obnova chalani Marek H. - Laci B. 
        – Oratko 
11. -12. - sobota-nedeľa – duchovná obnova mix1 – Maroš S. – Poluvsie
16.   - štvrtok o 18.30 - mládežnícka adorácia v kostole 
17. - piatok - hokejbalový turnaj ZŠ – Oratko
17.-18.  - piatok-sobota - duchovná obnova dievčatá Šutky - Jano M. 
        – Oratko
 - piatok-sobota – duchovná obnova Prípravka – Laco B.  – Poluvsie
18.-19. - sobota-nedeľa – duchovná obnova  mix2 – Maroš S.  – Poluvsie
23. - štvtok o 18.30 – kinofórum
25. - sobota o 19.30 - Katarínsky ples – SOU Stavebné (Bôrik)

SALEZIÁNSKE ORATÓRIUM
Program na november

 

V dve nedele, 5. a 12. novembra, navštívia Žilinu piati pátri benediktíni, ktorí 
pripravujú stavbu kláštora blízko Banskej Bystrice.
Kláštor má v budúcnosti slúžiť nielen pre samotných rehoľníkov, ale bude 
poskytovať možnosť prísť tam na pár dní na duchovný oddych aj pre laikov, 
najmä pre tých, ktorí sú  pracovne vystavení stresom, psychickej záťaži a pri-
vítali by možnosť načerpania duchovných síl v tichu kláštora.
Pátri benediktíni predstavia svoju rehoľu a zámery pri viacerých sv. omšiach, 
pri ktorých zároveň bude (so súhlasom biskupského úradu) aj zbierka na 
stavbu kláštora.

Týka sa to týchto sv. omší:

5. novembra
Farnosť Solinky:
6.30. 7.30, 9.00, 10.30, 19.30
17.00 - premietanie fi lmu a beseda, 18.00 adorácia

Farnosť Vlčince:
6.30, 8.00, 9.30- detska, 11.00, 19.00

Farnosť Saleziáni
6.30, 8.00, 20.00 a Bánová 8.30

12. novembra
Farnosť Žilina-mesto:
Farský kostol Najsv. Trojice:  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00
Kapucínsky kostol:  8.00, 10.00 18.00
Františkánsky kostol: 6.00, 8.00, 11.00
15.00 - premietanie fi lmu a beseda v centre na Farských schodoch

KAPUCÍNI
Rekolekcia
Pozývame vás na sv. omšu pri prí-
ležitosti rekolekcie kňazov žilinské-
ho dekanátu, ktorá bude vo štvrtok 
9. novembra o 9.30 v kapucínskom 
kostole.

Brat Leopold 50-ročný
V dnešnú nedeľu 29. októbra sa brat 
Leopold Ivan Nemček dožíva ju-
bilea 50 rokov. Do ďalšej kňazskej 
služby mu prajeme veľa síl a Božie-
ho požehnania.

Naše
internetové stránky
www.farnost-zilina.sk
www.farnostvlcince.sk
www.farnost.solinky.sk
www.zilina.sdb.sk
www.hajik-farnost.sk
www.upc.utc.sk
www.zirafa.sk
www.domkazilina.mladez.sk
www.strom-cvc.sk
www.gymsvfza.edu.sk
www.gymkp.sk
www.oata.za.szm.sk

Pátri benediktíni navštívia Žilinu



Prechod na zimný čas
Pri prechode na zimný čas sa pre-
sunie začiatok sobotných bohoslu-
žieb aj nedeľnej modlitby ruženca 
na 18.00 hod.

Komunikácia v manželstve
Na jesenný podvečer v nedeľu 12. 
novembra o 17.00 ponúkame man-
želom a snúbencom možnosť po-
okriať pri svedectve manželského 
páru na tému komunikácia v man-
želstve. 

Prednáška Pavla Hudáka
V piatok 17. 11. privítame v  kaplnke 
autora kníh pre mládež Pavla Hudá-
ka. Jeho prednáška na tému „Vzťa-
hy mladých, rodina, láska a ľudská 
sexualita“ je určená predovšetkým 
mladým poslucháčom. Program a 
čas prednášky budú upres nené v 
oznamoch a prostredníc tvom inter-
netovej stránky farnosti. Srdečne je 
pozvaná aj mládež z okolitých far-
ností.

Zo života svätých
Príbehy s duchovnou tematikou bu-
dú, ako po minulé roky, predme-
tom nedeľných stretnutí v kapln-
ke. Stretnutia začínajú po skončení 
modlitby ruženca.

Stavba kostola
Pre všetkých, ktorí môžu a chcú 
prispieť fi nančnou čiastkou na stav-
bu kostola na Hájiku, zverejňujeme 
číslo účtu slúžiaceho na tento účel 
266 036 0000 / 1100.

Sme tu pre Vás:
Pondelok-Štvrtok: 8:00 – 19:00
Piatok:        8:00 – 14:00
Sobota:       zatvorené
Nedeľa:  14:00–19:00 - len v prípa-
de pekného počasia, t.j. bez dažďa.

Ponúkame Vám priestory
pre Váš voľný čas, priestor pre 
oddych, priestor pre stretnutie... . 
Máte možnosť navštíviť Študent-
skú kaviareň UPeCe, ktorá ponúka 
21 druhov káv, rôzne druhy čajov 
/aj sypané/, miešané nápoje, zmrz-
linové i ovocné poháre, coctaily, 
nealko nápoje a rôzne slané, či 
sladké drobnosti k tomu. Ďalej sú 
Vám k dispozícii mnohé duchovné 
aktivity, študentské stretká, niekoľ-
ko spoločenských hier a pre chvíle 
stíšenia i kaplnka, altánok s krbom, 
ihriska /volejbalové, futbalové i 
basketbalové/, prístup na internet 
/aj WiFi/, knižnica, kopírka aj tla-
čiareň, stolný futbal i biliard.

Okrem týchto pravidelných akti-
vít je tu možnosť zúčastniť sa aj      
akcií počas novembra:

AKADEM - stretnutie kresťan-
skej vysokoškolskej mládeže. Ju-
bilejný, 15. ročník tohto stretnutia 
sa uskutoční od 17. do 19. novem-
bra v Ružomberku. Tento rok sa 
bude niesť v znamení témy Buďme 
svet(l)om a citátu z Biblie „Tvo-
je slovo je svetlo pre moje nohy a 
pochodeň na mojich chodníkoch“. 
Akcia umožňuje stretnutie mla-
dých ľudí, vzájomné spoznanie sa, 

zábavu a chýbať nebudú ani works-
hopy pozvaných hostí, ktorými sú 
Jozef Maretta, don Anton Červeň, 
Mariánom Kuffa, Vladimír Špurek 
a ďalší. Súčasťou programu bude 
aj gospelový koncert, modlitba v 
skupinách, chvály. Na túto akciu 
môžete cestovať samostatne alebo 
v rámci skupiny nášho UPC. Viac 
informácií a prihlásenie na UPC do 
15. 11. 2006 alebo na cez e-mail: 
lubon@pobox.sk, resp. miki.d@
centrum.sk. Cena podujatia = 150,- 
+ cestovné.

Koncert Križiakov
20. novembra 2006 máte jedinečnú 
možnosť zažiť atmosféru koncertu 
gospelovej skupiny – Križiakov. 
Celá spoločensko-zábavná akcia 
sa uskutoční v kinosále GAMA-
klubu v areály internátov Žilinskej 
univerzity na Veľkom diely /blok 
G-H/. Tento neopakovateľný večer 
sa začne sv. omšou o 19:00 a po 
nej bude nasledovať už spomínaný 
koncert. Vstup zdarma.

Katarínska zábava
pre študentov v priestoroch Univer-
zitného pastoračného centra bude 
30. 11. 2006 /štvrtok/ so začiatkom 
o 20:00. Príďte zažiť večer plný 
zábavy, dobrej hudby, fajného ob-
čerstvenia s UPC. Vstupné 20,- Sk/
osobu.

Všetky informácie o činnosti a ak-
tivitách UPC môžete sledovať aj na 
našej web stránke:
http://upc.utc.sk

FARNOSŤ HÁJIK Univerzitné pastoračné centrum

Duchovná obnova 
pre manželov
Mladých manželov pozývame na 
duchovnú v nedeľu 29. októbra 
v pastoračnom centre na Farských 
schodoch (o deti bude postarané).

8.15 Príchod, odovzdanie detí ani-
mátorkám
8.30 Prednáška, možnosť spovede, 
vzáj. rozhovory
10.00 Sv. omša pre rodiny s deťmi vo 
farskom kostole

Štedrá večera pre osamelých
Pre tých, ktorí by mali byť na Štedrý večer sami doma, sa pripravuje možnosť 
zúčastniť sa na jednoduchej spoločnej štedrej večeri v pastoračnom centre 
na Farských schodoch (nie bezdomovci, tí budú mať podobnú akciu v azy-
lovom dome). Prihlasovanie záujemcov bude začiatkom decembra, ešte sa 
upresní. Pre tých, ktorí to potrebujú, bude zabezpečený aj odvoz. Prosíme, ak 
by niekto mohol pri tejto akcii poslúžiť ako obsluha alebo pripraviť program 
(spievať vianočné piesne, zabaliť darčeky, venovať sa druhým a pod.), nech 
sa hlási u dekana L. Stromčeka. Ďakujeme.

Zaopatrovanie chorých v nemocnici - na tel.: 562 62 62



SOU sv. Jozefa Robotníka
Imatrikulácie 2006 

     Dňa 24. 10. 2006 sa opäť uskutočnila v našom SOU 
slávnosť pre všetkých prvákov – imatrikulácie, inak na-
zývané aj cechovačka. 
     Bohatý a nápaditý kultúrny program pripravili chlap-
ci tretích ročníkov spolu s triednymi profesormi, vycho-
vávateľmi a majstrami odborného výcviku. Každý pr-
vák dostal od riaditeľa školy don Jozefa Sarneckého sdb 
pamätný list, ktorý mu bude pripomínať začiatok štúdia 
na škole.                   M. T.

Pre birmovancov 1 ( tí, ktorí sa pripravujú druhý rok) 
máme termíny duchovných obnov a to : 10. - 12. 11. 
2006 a 17.-19.11.2006.
Cena je 250,- Sk a je potrebné sa prihlásiť v kancelárií 
CVČ Strom do konca októbra.

Sv. omše 1. 11. 2006 – ako v nedeľu
Sv. omše 2. 11. 2006 – 6,30  7,00  16,30  18,00

Počas novembrovej oktávy budeme chodiť na cintorín 
po večernej sv. omši, kde budeme spoločne prosiť o od-
pustky pre našich zosnulých

V nedeľu 5. novembra pozývame na sv. omše, ktoré 
budú slúžiť bratia benediktíni.

Naši mladí pozývajú na adoráciu, ktorá bude 12. 11. o 
18,00 hod.

V stredu 29. 11. budeme mať celodennú adoráciu pred 
Sviatosťou oltárnou .

Ešte je možnosť prihlásiť sa na tieto krúžky: 
počítače ( informatika pre deti i dospelých ) 
doučovanie slovenského jazyka na prijímacie skúšky  
 ( pre deviatakov ) 
krúžky umeleckého oddelenia ( výtvarníctvo, tvorivá 
 dielňa)
pohybové krúžky (aerobik, cvičenie pre ženy)
 varenie
športové krúžky (turistický, futbalový, volejbalový, 
 plávanie, cykloturistika)
herňa  (stolný futbal, stolný tenis), 
hudobné krúžky (klavír, organ, gitara, spevácke zbory)

Otvárame nový kurz nemčiny pre začiatočníkov. Kurz 
je určený pre mladých a dospelých. Býva v stredu od 
16.00 – 17.30 hod. Ak máte záujem, môžete sa prihlásiť 
v kancelárii.

V ponuke CVČ Strom je aj novozaložený detský folk-
lórny súbor PASTIERIK pre deti od 5 rokov. Bližšie 
informácie v kancelárii CVČ Strom.

Každý druhý pondelok o 13.30 hod sa budeme stretávať 
pred mestskou plavárňou a dve hodinky si poplávame, 
trochu pocvičíme. Jednoducho: nevyhneme sa zdravému 
životnému štýlu. Pozývame všetkých stredoškolákov 
i vysokoškolákov. Treba sa prihlásiť v kancelárii cvč 
Strom alebo mailom na strom@strom-cvc.sk. 

Dňa 18. novembra 2006 detský poznávací klub „cez 
hory, cez doly“ poriada výlet do Kremnice. Pôjdeme 
sa pozrieť do múzea mincí i na zámok. Ak máte záu-
jem, môžete sa prihlásiť na výlet i do klubu, čím získate 
výhodné zľavy.

Dňa 25. novembra 2006 poriadame Katarínsku zábavu. 
Pozývame všetkých, čo sa chcú zabaviť i nadviazať nové 
priateľstvá. Vstupenka (v cene je večera, občerstvenie...) 
pre dospelých stojí 250,-Sk, pre študentov 150,-Sk.

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

FARNOSŤ SOLINKY CVČ STROM

Obchodná akadémia
sv. Tomáša Akvinského

Vás pozýva na
Deň otvorených dverí

29. 11. 2006

od 10.25 do 18.00:
- prehliadka školy;  informácie o štúdiu 
- mimoškolské aktivity;  umiestnenie absolventov na 
  vysokých školách; študentský časopis 

 od 10.25 do 12.00:
je možné nahliadnuť priamo do učební počas vyučovania 
predmetov:
- anglický jazyk;  nemecký jazyk
- aplikovaná informatika (počítače)
- cvičná fi rma;  telesná výchova (v posilňovni)

Nájdete nás na ulici Vysokoškolákov 13 
     (oproti plavárni, za predajňou Citroёn).

Gymnázium Kráľovnej pokoja
a ZŠ sv. Cyrila a Metoda

pozýva na
Deň otvorených dverí

7. 12. 2006 od 14.00 do 17.30
v priestoroch

Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2

Poskytneme informácie o:

- štúdiu na gymnáziu (pre deviatakov)
- možnosti prijatia žiakov do 5. ročníka ZŠ



Senior klub
- Výstavka ovocia a zeleniny
V utorok 31. 10. bude na Klube seni-
orov v centre na Farských schodoch 
výstavka dopestovaných plodov ovo-
cia a zeleniny z vlastnej úrody.
Donesené exponáty je možné odo-
vzdať v centre od 9.00 do 12.00.
Porota ich vyhodnotí o 13.30 a pesto-
vateľom udelí diplomy.
Od 14.00 v rámci výchovy k úcte voči 
starším prednesú žiaci cirkevnej ZŠ 
R. Zaymusa pre Klub seniorov pekný 
program slova a hudby.

Klub kresťanských pedagó  gov
- pozýva všetkých záujemcov na pra-
videlné stretnutie v utorok 7. 11. o 
15.00 do Fidélia. Téma: Nový pasto-
račný a evanjelizačný plán KBS pre 
Slovensko. Prednáša dp. Zdeno Pu-
pík, duch. správca UPC Trenčín.

Organový koncert
Pozývame Vás na  Organové vešpery 
za zosnulých - organový koncert vo 
františkánskom kostole sv. Barbory 
vo štvrtok 2. 11. o 16. 30.
Na organe hrá Ján Vladimír Michalko, 
profesor na VŠMU v Bratislave.

Fatimská sobota
- bude v sobotu 4. novembra o 8.00 
vo farskom kostole.

Charitný klub
Pozývame Vás na stretnutia, ktoré or-
ganizuje Farská charita každý štvrtok 
od 15.30 vo Fidéliu za kap. kostolom. 

Farský katarínsky ples
- bude v centre na Farských schodoch 
v sobotu 25. 11. od 19.30. Pozývame 
všetky vekové kategórie. Vstupenky 
po 100,- Sk si možno zakúpiť v In-
formačnom centre na starej fare, príp. 
rezervovať na tel: 541 0870.

Prednáška ThDr. J. Šelingu
na tému Biblia cez slovo, obraz a hud-
bu (2. pokračovanie) bude v piatok 8. 
dec. o 16.00 na Farských schodoch.

Divadlo žiakov CZŠ Zaymusova
s názvom Očná optika bude dnes 29. 
oktobra o 15.00 vo Fidéliu za kapu-
cínskym kostolom. Pozývame rodičov 
s deťmi i starších.

Sv. omše cez sviatky
Sv. omše 1. 11.: ako v nedeľu
Sv. omše 2. 11.: ako vo všedný deň.

Spoločenstvo Nový Jeruzalem
- pozýva na otvorené stretnutia každú 
stredu o 17,30 v centre Fidélio:
1.11. stretnutie nebude,
8.11. Sv. Písmo pre každého,
15.11. Modlitebné stretnutie,
22.11. Vyučovanie Božieho Slova,
29.11. Úvod do adventu.

FARNOSŤ  ŽILINA - MESTO

Španielčina hrou
Sestra Viktória zo Španielska pozýva 
všetky deti od 5 do 10 rokov na krú-
žok Španielčina hrou. Na krúžku sa 
deti popri hrách, speve a tvorivých 
prácach naučia základy Španielčiny. 
Stretnutia budú bývať každú stredu v 
čase od 13.30 do 15.00 hod.; prvý krát 
v stredu 8. 11. 2006 o 13.30 hod. v Ži-
rafa – CVČ, Pivovarská 1, 2. poscho-
die, miestnosť Žirafka. Cena krúžku 
je 450,- Sk na školský rok. 

Jesenné prázdniny – oznam
Oznamujeme všetkým členom krúž-
kov, že počas jesenných prázdnin, od 
1. do 3. novembra 2006, nebudú v na-
šom centre prebiehať nijaké krúžky.

Mravenisko
Počas jesenných prázdnin bude Klu-
bovňa Mravenisko otvorená nasle-
dovne:
1. 11. 2006 (streda) - zatvorené
2. 11. 2006 (štvrtok) – 15.00 – 21.00
3. 11. 2006 (piatok) – 15.00 – 21.00
4. 11. 2006 (sobota) – 16.00 – 21.00

Prístav 
Počas jesenných prázdnin bude Klu-
bovňa Prístav otvorená nasledovne:

1. 11. 2006 (streda) - zatvorené
2. 11. 2006 (štvrtok) – 15.00 – 20.00
3. 11. 2006 (piatok) – 15.00 – 20.00

Hrad Niedzica, Poľsko
Žirafa - CVČ pozýva všetkých zá-
ujemcov na poznávací výlet na hrad 
Niedzica do Poľska. Výlet sa uskutoč-
ní v sobotu  11. 11. 2006. Odchod o 
6.00 hod. spred Žirafa – CVČ, Pivo-
varská 1, Žilina. Cena: 600,- Sk; ZŠ, 
SŠ a VŠ, ktorí sú držiteľmi klubovej 
karty 300,- Sk; dospelí, ktorí sú drži-
teľmi klubovej karty 450,- Sk.

Turistický výlet do Vrátnej
V piatok 17. 11. všetkých pozývame 
na turistický výlet do Vrátnej. Od-
chod o 7.00 hod. spred Žirafa - CVČ, 
Pivovarská 1, Žilina. Cena: 100,- Sk; 
ZŠ, SŠ a VŠ, ktorí sú držiteľmi klu-
bovej karty 50,- Sk; dospelí, ktorí sú 
držiteľmi klubovej karty 75,- Sk.

Važecká jaskyňa
V sobotu 25. 11. 2006 pozývame všet-
kých záujemcov na poznávací výlet 
do Važeckej jaskyne na Liptove. Od-
chod o 8.30 hod. spred Žirafa - CVČ, 
Pivovarská 1, Žilina. Cena: 270,- Sk; 
ZŠ, SŠ a VŠ, ktorí sú držiteľmi klu-

bovej karty 135,- Sk; dospelí, ktorí sú 
držiteľmi klubovej karty 200,- Sk.

Žirafka
Žirafka pripravuje pre všetky deti, ro-
dičov, starých rodičov i všetkých os-
tatných Ďeň otvorených dverí v krúž-
ku Žirafka – tvorivé dielne.  Príďte sa 
pozrieť na šikovné ruky, ktoré doká-
žu svojou tvorivosťou a fantáziou vy-
tvoriť krásne veci. Môžete si skúsiť 
drôtovanie, modelovanie zo slaného 
cesta, servítkovú techniku... Deň ot-
vorených dverí bude v piatok 10. 11. 
2006 od 14.00 do 17.00 hod. v Žirafa-
CVČ na Pivovarskej ulici č. 1, 2. po-
schodie, miestnosť Žirafka. Všetci ste 
srdečne pozvaní.

Fotky z táborov
Oznamujeme účastníkom letných tá-
borov, že v prípade záujmu si môžu v 
kancelárii Žirafa-CVČ  príp. v klubov-
ni Prístav na Vlčincoch, zakúpiť CD s 
fotografi ami z jednotlivých táborov. 
Cena CD je 50,- Sk za každý tábor.

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

CVČ ŽIRAFA


