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SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2017 V ŽILINE

SV. OMŠE CEZ VIANOCE 2017 V ŽILINE

Deň Miesto Čas

18. 12.  Po
Závodie 16.00 - 17.00

Pov. Chlmec 16.30 - 17.00

19. 12.  Ut Penzióny 9.00 - 11.30

20. 12.  St

Katedrála 9.00 - 11.30    15.00 - 17.30

Sirotársky 9.00 - 11.30    15.00 - 17.30

Františkánsky 9.00 - 11.30    15.00 - 17.30

21. 12.  Št

Hájik 10.00 - 11.30    16.00 - 18.30

Kamil 9.00 - 10.30

Štart 15.00 - 17.00

22. 12.  Pi Vlčince   9.00 - 11.30
15.00 - 17.30    18.00 - 20.00

Deň Miesto Čas

16. 12.  So

Bytčica 9.00 - 11.00

Porúbka 9.00 - 10.30

Trnové 9.30 - 11.00

Zástranie 15.30 - 17.00

Budatín 15.30 - 17.00

Zádubnie 15.30 - 16.30

Saleziáni 15.00 - 17.30

17. 12.  Ne Solinky 14.00 - 17.00

18. 12.  Po
Cirk. školy 8.00 - 11.30

Bánová 15.00 - 17.30

Kostol
24. 12.
Nedeľa

Štedrý deň

25. 12.
Pondelok

Narod. Pána

26. 12.
Utorok

Sv. Štefana

31. 12.
Nedeľa

Silvester

1. 1. 2018
Pondelok
Nový rok

6. 1. 2018
Sobota

Zjav. Pána

Katedrála 7.00  9.00
10.30  24.00

7.00  9.00
10.30  18.00

7.00  9.00
10.30

7.00  9.00
10.30

7.00  9.00  
10.30  18.00

7.00  9.00
10.30  18.00

Sirotár 8.00  10.00
24.00

8.00  10.00  
17.00

8.00  10.00  
17.00

8.00  10.00  
17.00

8.00  10.00  
17.00

8.00  10.00  
17.00

Barbora 6.00  8.00  11.00  
15.30  24.00

6.00  8.00
11.00  15.30

6.00  8.00
15.30

6.00  8.00
11.00  15.30

6.00  8.00  
11.00  15.30

6.00  8.00
11.00  15.30

Kat. dom 8.30  22.00 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

Pov. Chlmec 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

Strážov 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Vlčince 8.00  9.30
11.00  24.00

8.00  9.30
11.00  19.00

8.00  9.30
11.00  19.00

8.00  9.30
11.00  24.00

8.00  9.30
11.00  19.00

8.00  9.30
11.00  19.00

Celulózka 9.00  22.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Solinky 6.30  8.30  10.30 
22.00  24.00

6.30  8.30 
10.30  19.30

6.30  8.30  
10.30

6.30  8.30
10.30  16.00

6.30  8.30
10.30  19.30

6.30  8.30  
10.30  19.30

Saleziáni 6.30  8.00  9.30  
11.00  22.00  24.00

6.30  8.00  
9.30  11.00  

20.00

6.30  8.00
9.30  11.00

6.30  8.00  9.30  
11.00  20.00

6.30  8.00  9.30  
11.00  20.00

6.30  8.00  9.30  
11.00  20.00

Bánová 7.00  9.30  24.00 7.00  9.30 7.00  9.30 7.00  9.30 7.00  9.30 7.00  9.30

Hájik 8.00  10.00
16.00  24.00

8.00  10.00      
18.30

8.00  10.00      
18.30

8.00  10.00      
17.00

8.00  10.00      
18.30

8.00  10.00      
18.30

Závodie 8.30  10.00  
16.00  24.00 8.30  10.00 8.30  10.00 8.30  10.00

16.00
8.30  10.00

16.00 8.30  10.00

Gr.-kat. 9.30  22.00 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30



FARNOSŤ VLČINCE
Roráty
Počas adventu slávime pri svetle sviec 
ranné sv. omše o 6.30 ako rorátne.
Mikulášske popoludnie
V nedeľu 10.12.2017 o 16.00 pozývame 
všetky deti, rodičov a starých rodičov 
do klubu Prístav pod kostolom na 
popoludnie so sv. Mikulášom.
Spovedanie chorých
Starých a nevládnych farníkov budeme 
spovedať po domoch a bytoch vo štvrtok 
14.12.2017 dopoludnia. Prihláste ich po 
sv. omšiach v sakristii do 13.12.2017.
Kto dá prístrešie Svätej rodine?
15.-23.12.2017 sa budeme modliť deviat-
nik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ 
Ak máte záujem (rodiny, jednotlivci) 
pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc 
takouto formou, prihláste sa v sakristii 
kostola na Vlčincoch do 13.12.2017. 
Upratovanie kostola
V sobotu 23.12.2017 od 8.00 bude veľ-
ké upratovanie kostola. Už vopred vďa-
ka za ochotu a službu.
Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo prinesú naši 
skauti do nášho kostola na Štedrý deň 
24.12.2017 pri sv. omši pre deti o 9.30. 
Môžete si ho potom zobrať od 12.00 do 
17.00 v predsieni kostola.
Schóla Sedembolestnej
25.12.2017 o 11.00, 31.12.2017 o 8.00 a 
6.1.2018 o 19.00 bude sv. omše dopre-
vádzať farský spevácky zbor Schóla 
Sedembolestnej.

Jasličková pobožnosť
V pondelok 25.12.2017 o 16.00 pozý-
vame všetky rodiny do kostola na Jas-
ličkovú pobožnosť, ktorú si pripravili 
deti a mládežníci z klubu Prístav.
Dobrá novina
V utorok 26.12.2017 budú vyslaní ko-
ledníci Dobrej noviny do rodín. Zapísať 
sa môžete počas posledného adventné-
ho týždňa v sakristii.
Pre manželov a rodiny
V nedeľu 31.12.2017 na sviatok Sv. rodi-
ny si manželia pri sv. omši o 9.30 obno-
via svoj manželský sľub a budeme vy-
prosovať požehnanie pre naše rodiny.
Polnočná sv. omša na Silvestra
Na Silvestra 31.12.2017 o 24.00 pol-
nočnou sv. omšou privítame Nový rok. 
Po jej skončení bude malé novoročné 
agapé na námestí pred kostolom.
Požehnanie príbytkov
Požehnanie domu alebo bytu na 
sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov 
nahláste počas vianočných sviatkov v 
sakristii. Požehnávať budeme len nové 
alebo zrekonštruované domy a byty.
Púť do Fatimy
V dňoch 17.-23.5.2018 pripravujeme far-
skú púť do Fatimy a ďalších miest v Por-
tugalsku. Viac informácií nájdete vo far-
ských oznamoch a na farskej webovej 
stránke: www.farnostvlcince.sk.

FARNOSŤ MESTO
Roráty
Počas adventu od 4.12. do 16.12. slá-
vime pri svetle sviec ranné sv. omše o 
7.00 ako rorátne.

Spovedanie chorých 
Starých a chorých farníkov bude-
me spovedať po domoch a bytoch vo 
štvrtok 14.12.2017 dopoludnia. Pri-
hláste ich po sv. omšiach v sakristii do 
13.12.2017.

Pre nepočujúcich
V sobotu 16.12.2017 bude v Katedrále 
Najsv. Trojice v Žiline o 13.30 sv. spo-
veď a o 14.30 svätá omša pre nepoču-
júcich v posunkovej reči.

Predvianočný koncert
V utorok 19.12.2017 o 16.30 vás po-
zývame do Katedrály Najsv. Trojice v 
Žiline na predvianočný koncert, ktorý 
organizuje Krajské kultúrne stredisko 
v Žiline pod záštitou diecézneho bis-
kupa Mons. Tomáša Galisa.

Upratovanie kostola 
V piatok 22.12.2017 od 8.00 bude pred-
vianočné upratovanie kostola. Ďakuje-
me za vašu pomoc.

Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si môžete zobrať 
na Štedrý deň do 16.00 v predsieni ka-
tedrály.

Požehnanie betlehemov
V Katedrále Najsvätejšej Trojice v Ži-
line na Štedrý deň 24.12.2017 pri sv. 
omši o 7.00 budeme požehnávať betle-
hemy a Jezuliatka, ktoré si prinesiete.

Dobrá novina
V utorok 26.12.2017 po sv. omši o 
10.30 bude prebiehať koledovanie 
Dobrá novina, spojená so zbierkou 
na pomoc núdznym v Afrike.

Požehnanie rodín
V nedeľu 31.12.2017 na sviatok Sv. 
rodiny si manželia pri sv. omši o 10.30 
obnovia svoj manželský sľub a budeme 
vyprosovať požehnanie pre rodiny.

Silvester
V nedeľu 31.12.2017 o 17.00 pozývame 
do Katedrály Najsv. Trojice v Žiline na 
koncoročnú pobožnosť s poďakova-
ním za uplynulý rok 2017.

24. 12. 2017 24.00 - polnočná sv. omša

25. 12. 2017 10.30 - sv. omša na Božie narodenie

31. 12. 2017 10.30 - sv. omša na sviatok Svätej rodiny s požehnaním rodín

31. 12. 2017 17.00 - ďakovná pobožnosť

  1.   1. 2018 10.30 - sv. omša na slávnosť Bohorodičky Panny Márie

  6.   1. 2018 10.30 - sv. omša na slávnosť Zjavenia Pána

  7.   1. 2018 10.30 - sv. omša na sviatok Krstu Krista Pána spojená
      s udeľovaním ministérií seminaristom

Liturgické slávenia otca biskupa
počas Vianoc

v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline



Modlitba pri adventnom venci
Každú adventnú sobotu o 18.00 ste všet-
ci pozvaní na spoločnú modlitbu pri ad-
ventnom venci na námestí pri kríži.
Spovedanie starších a chorých
Naši starší a chorí farníci majú možnosť 
prijať sviatosť pokánia a Eucharistie aj 
doma, a to v utorok 19.12.2017 po 9.00.
Sv. omša v predvečer Narodenia Pána
Prvá tohtoročná vianočná sv. omša bude 
už na Štedrý deň o 16.00. Bude spojená s 
požehnaním betlehemov.
Dobrá novina
Koledovanie Dobrej noviny bude na Via-
noce, 25.12.2017 po 14.00. Záujemcovia 
nech sa zapíšu v sakristii.
Požehnanie vína
Na sviatok sv. Jána, v stredu 27.12.2017, 
bude pri sv. omši podľa starobylého zvy-
ku požehnanie vína.
Obnovenie manželských sľubov
Manželia budú mať možnosť obnoviť 
svoj manželský sľub a prijať osobitné po-
žehnanie pri sv. omšiach 31.12.2017, na 
sviatok Sv. rodiny,  dopoludnia. 
Poďakovanie na konci roka
Za skončený kalendárny rok spoloč-
ne poďakujeme pri sv. omši v nedeľu 
31.12.2017 o 16.00. Eucharistická poklo-
na bude po sv. omši.
Nový rok
V posledný deň roka 31.12.2017, aj na 
Nový rok 1.1.2018 bude sv. omša aj o 
16.00 (nielen pre tých, ktorí chcú dospať 
novoročné oslavy).
Požehnanie rodín v ich príbytkoch 
Záujemcovia o požehnanie rodiny v do-
me alebo v byte nech sa prihlásia počas 
vianočných sviatkov v sakristii.

FARNOSŤ ZÁVODIEFARNOSŤ SALEZIÁNI a ORATKO
Adventné popoludnia
Deti, rodičov i starých rodičov pozý-
vame na adventné popoludnia. Každú 
adventnú nedeľu v oratóriu od 15.00 
do 17.00 sú pripravené dielne pre de-
ti, kde si môžu vyrobiť vianočné po-
hľadnice, ozdoby na stromček, vence a 
mnohé iné krásne drobnôstky.
Svetové stretnutie rodín
Pozývame všetkých, aby sme sa spo-
ločne zjednotili s Cirkvou a svetovým 
spoločenstvom rodín a načerpali „Ra-
dosť z lásky“ (Amoris laetitia). Viac 
na: www.zilina.sdb.sk/farnost/.
Adventné sväté omše - roráty
Cez advent počas týždňa budú u saleziá-
nov sv. omše o 6.30 a v Bánovej o 17.30 
s rorátnou tematikou, aby sme sa čo naj-
lepšie pripravili na slávenie Vianoc. Po-
zývame mladých i rodiny s deťmi, aby 
sa pridali.
Adventný koncert
Na advent si pripravili deti zo ZŠ Bá-
nová koncert s vianočnou tematikou, 
ktorý bude v utorok 5.12.2017 o 16.00 
pred sv. omšou v Bánovej.
Duchovná obnova pre rodiny
V nedeľu 10.12.2017 o 9.00 začne v 
oratóriu duchovná obnova pre rodiny.
Blízka príprava na Vianoce
V piatok 15.12.2017 začneme u salezi-
ánov i v Bánovej deviatnik: „Hľadá-
me prístrešie pre Svätú rodinu“. Pro-

síme rodiny, ktoré by sa chceli zúčast-
niť tejto pobožnosti, aby sa prihlásili 
v sakristii kostola.
Mládežnícka duchovná obnova
V sobotu 16.12.2017 o 14.30 pozýva-
me stredoškolákov a vysokoškolákov 
do priestorov oratória na mládežníc-
ku duchovnú obnovu, ktorú zakončí-
me sv. omšou v kostole.
Animátorské Vianoce
„Animátorské Vianoce“ začnú  v kos-
tole 20.12.2017 o 17.30 na svätej omši.
Sviatok Svätej rodiny
V nedeľu 31.12.2017 - na sviatok Sv. 
rodiny, počas sv. omší pozývame 
manželov na obnovenie si manžel-
ského sľubu a celé rodiny na prijatie 
požehnania rodín. Z tohto dôvodu je 
vhodné prísť na sv. omšu spolu.
Ďakovná pobožnosť
V nedeľu 31.12.2017 o 16.30 u sale-
ziánov a o 15.00 v Bánovej bude ďa-
kovná pobožnosť na konci kalendár-
neho roka. V kostole u saleziánov bu-
de možnosť tichej adorácie o 23.00 – 
24.00 (podobne aj v Bánovej).
Detský a mládežnícky Silvester
V nedeľu 31.12.2017 bude v priesto-
roch oratória od 15.00 silvestrov-
ský program  pre  deti, zakončený sv. 
omšou. Silvester pre mladých  začne o 
20.00 a vyvrcholí ďakovnou adoráciou 
pred polnocou v kostole.

FARNOSŤ HÁJIK
Roráty
V pracovných dňoch 4.-22.12.2017 
pozývame deti i dospeých na sv. omše 
o 18.00. Každého návštevníka čakajú 
v kostole milé darčeky. Po sv. omši ste 
všetci pozvaní na skromnú večeru do 
pastoračného centra.
Vianočné trhy 
16.-17.12.2017 pozývame na Vianoč-
né trhy do Domu sv. Faustíny. Pozva-
ní sú všetci, ktorí majú radi koledy, 
palacinky, punč, vianočné rozpráv-
ky a chcú nakúpiť posledné vianoč-
né darčeky pre priateľov. Čakajú vás 
koncerty, tvorivé dielne pre deti a ve-
ľa dobrého jedla. 

Betlehemské svetlo 
Betlehemské svetlo si môžete zobrať 
na Štedrý deň v čase od 8.00 do 10.00 
pred kostolom.
Sv. omša pre deti
Na Štedrý deň 24.12.2017 bude o 
16.00 sv. omša pre deti. 
Požehnanie budúcich mamičiek 
Na sviatok sv. Štefana 26.12.2017 po-
žehnáme pri sv. omšiach mamy, ktoré 
čakajú dieťa. 
Dobrá novina 
Aj tento rok prinesieme do Vašich do-
movov Dobrú novinu o narodení Bo-
žieho Syna. Rodiny, ktoré chcú prijať 
koledníkov 27.12.2017 prosíme, aby 
sa zapisovali do zoznamu v sakristii. 

Obnova manželských sľubov 
Na sviatok Sv. rodiny 31.12.2017 si pri sv. 
omšiach manželia obnovia svoje manžel-
ské sľuby. 

Eucharistická adorácia 
Na Silvestra bude od 23.00 do 23.55 ado-
rácia s pobožnosťou a požehnaním. 

Požehnanie domu
Farníci, ktorí chcú, aby im kňaz požeh-
nal príbytok, sa môžu prihlásiť počas 
vianočných sviatkov.



FARNOSŤ SOLINKY
Ustavičná adorácia
Pozývame Vás na ustavičnú adoráciu, 
ktorá prebieha v našom kostole celých 
24 hodín. V noci môžete prichádzať 
bránou vedľa fary a vstupovať do kos-
tola bočným vchodom. Stále je mož-
nosť zapísať sa za stáleho adorátora 
prostredníctvom našej farskej stránky.

Roráty
Počas celého adventu pozývame na ro-
rátne sv. omše o 6.00. Deti sú zároveň 
pozvané aj na raňajky do haly CVČ a v 
soboty aj dospelí. Počas troch advent-
ných nedieľ sa o 18.00 budeme spoloč-
ne modliť  spievané vešpery spojené so 
spoločnou adoráciou.

Vianočné trhy v škole
Vo štvrtok 14.12.2017 môžete prísť 
podporiť svojou účasťou kreativitu detí 
do CZŠ s MŠ Dobrého pastiera na via-
nočných trhoch od 15.00 do 17.00.

Spovedanie chorých 
V piatok 15.12.2017 od 9.00 budeme 
spovedať chorých bývajúcich na sídlis-
ku. Prihláste ich do 14.12.2017.

Betlehemské svetlo
Na Štedrý deň 24.12.2017 od 12.00 do 
15.30 bude v kostole možnosť odniesť 
si betlehemské svetlo do svojich príbyt-
kov. Zároveň sa môžete podeliť s dob-
rotami zo svojho štedrého stola s tými 
menej šťastnejšími a priniesť ich do 
sakristie.

Jasličková pobožnosť
Na Božie narodenie 25.12.2017 o 15.30 
bude Jasličková pobožnosť, ktorú si 
pripravili deti z CZŠ s MŠ Dobrého 
pastiera.

Požehnanie mamičiek
Mamičky, ktoré čakajú dieťa, bude-

me požehnávať na sviatok sv. Štefana, 
v utorok 26.12.2017 - počas sv. omší o 
8.30 a 10.30.

Obnova manželských sľubov
Manželské dvojice si budú môcť 
na sviatok Svätej rodiny,  v nedeľu 
31.12.2017, pri všetkých sv. omšiach, 
obnoviť manželské sľuby.

Silvester
Na Silvestra bude adorácia po sv. omši 
o 16.00 počas celého večera a požehna-
nie so Sviatosťou o 24.00. Po nej spo-
ločne privítame Nový rok v hale CVČ.

Koncert zborov
V nedeľu 7.1.2018 o 17.00 sa uskutoční 
tradičný vianočný koncert našich do-
mácich zborov, mladých aj dospelých. 
Vianočná atmosféra bude umocnená aj 
ochutnávkou punču.
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Centrum voľného času Strom
Modlitbové stretnutia rozvedených sa 
uskutočňujú pravidelne každý mesiac, 
vždy v poslednú nedeľu v mesiaci o 
15.00 v Kostole Dobrého Pastiera na 
Solinkách. Najbližšie stretnutie bude 
28.1.2018 za účasti o. Romana Seka.

Adventné stretnutia detí
Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť 
do koledovania počas Vianoc, na ad-
ventné stretnutie, ktoré sa uskutoční v 
dňoch 3.12. a 10.12.2017 od 15.00 do 
16.00 v CVČ. 

Vysielacia pobožnosť  koledníkov
Na 3. adventnú nedeľu 17.12.2017 pri 
sv. omši o 10.30 v Kostole Sedembo-
lestnej P. Márie v Dulove - farnosť 
Pruské požehná o. biskup Mons. To-
máš Galis koledníkov Žilinskej die-
cézy. Informácie o odchode na vy-
sielaciu pobožnosť z našej farnosti 
dostanú deti  na adventnom stretnutí 
3.12.2017.

Koledovanie
Deti z našej farnosti budú aj tento rok 
v dňoch 26.-27.12.2017 prinášať kole-
du do našich rodín. Záujemcovia o ich 
návštevu sa môžu prihlásiť v sakristii 
kostola.

Chata pre koledníkov
V dňoch 3.-5.1.2018 sa koledníci Dob-
rej noviny zúčastnia pobytu na chate 
Gumár v Kunerade.

Volejbalový turnaj pre mladých
V sobotu 13.1.2018 sa v telocvični na-
šej cirkevnej školy uskutoční volejba-
lový turnaj. Celé družstvo je možné 
prihlásiť  v kancelárii centra.

Karneval
V sobotu 10.2.2018 sa pod záštitou 
eRka uskutoční karneval pre deti v 
hale CVČ Strom.

Víkendovka pre žiakov ZŠ
V dňoch 1.-4.2.2018 pripravujeme ví-
kend pre žiakov 1. až 9. ročníka ZŠ 
na chate v Kunerade. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť v kancelárii centra po-
čas úradných hodín.

Víkendovka pre prvoprijímajúcich
Počas víkendu 9.-11.3.2018 sa deti, 
ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijí-
manie, zúčastnia pobytu na chate Gu-
már v Kunerade. Prihlásiť sa môžu v 
kancelárii centra.

Kancelária
Bližšie informácie o všetkých akciách 
dostanete počas úradných hodín v 
kancelárii CVČ Strom.

Rozhovor je vhodný pre každého, kto 
je k sebe úprimný a chce niečo zmeniť 
vo svojom živote. Cieľom koučingu je 
pomôcť človeku objaviť svoje schop-
nosti a nájsť najlepšie možné riešenie 
jeho situácie. Tel. kontkat: 0950 733 
099 (prac. dni 10.00-17.00), e-mail: 
krestanskykoucingzilina@gmail.com.

Stretnutia rozvedených

Kresťanský koučing

Zastavme zlo z Istanbulu
V piatok 15.12.2017 od 15.00 pozýva 
Slovenský dohovor za rodinu do Kos-
tola Sedembolestnej P. Márie na Vlčin-
coch na akciu „Zastavme zlo z Istan-
bulu“. Podujatie s blokom prednášok 
kňaza Mariána Kuffu a ďalších hostí 
vyvrcholí sv. omšou a sviečkovým ru-
žencovým pochodom ku Klientskému 
centru Okresného úradu v Žiline.


