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SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU
Deň Miesto Čas

 12.04.  Ut Solinky - mládež 15.00 - 16.00

 13.04.  St
OATA 8.00 - 11.30

Vlčince - VŠ študenti 19.00 - 20.00

14.04.  Št
Pov. Chlmec 16.30 - 17.15

Závodie 16.00 - 17.00

15.04.  Pia

Katedrála
  9.00 - 11.30
15.00 - 18.30

Sirotársky

Františkánsky

16.04.  So Bytčica   9.00 - 11.00

Deň Miesto Čas

16.04.  So

Trnové   9.30 - 11.00

Zástranie 15.30 - 16.30  

Saleziáni 14.30 - 17.30

17.04.  Ne
Solinky 14.00 - 17.00

Bánová 14.00 - 17.00

18.04.  Po Hájik 10.00 - 11.30
16.00 - 18.30

19.04.  Ut Vlčince    9.00 - 11.30
15.00 - 21.00

Farnosť Kostol Zelený
štvrtok

Veľký 
piatok

Biela 
sobota Veľkonočná nedeľa Veľkon. pondelok

Ž-mesto

Katedrála Najsvätejšej
Trojice - Farský kostol 18.30 15.00 20.00 7.00   9.00   10.30

18.30 7.00    9.00   18.30

Sirotár - Obrátenia sv. Pavla 17.00 17.00 20.00 7.30   10.00   17.00 7.30  10.00  17.00

Františkánsky - Sv. Barbory 15.30 15.30 20.30 6.00  8.00  11.00  15.30 6.00  8.00 11.00 15.30

Katolícky dom 16.00 15.00 20.00 8.30 8.30

Pov. Chlmec 18.00 15.00 18.00 8.30 8.30

Strážov --- --- --- 11.15 ---

Vlčince
Farský kostol
Sedembolestnej PM

  9.30
17.30 15.00 20.00 6.30   8.00   9.30

11.00   19.00
6.30   8.00 

19.00

Kaplnka Celulózka 16.00 --- --- 9.00 9.00

Solinky Farský kostol
Dobrého Pastiera 18.00 16.00 20.00 6.30   7.30   9.00

10.30   19.30
6.30   7.30   9.00

10.30

Saleziáni

Farský kostol
Sv. Jána Bosca 17.30 16.00 20.00 6.30   8.00   9.30

11.00   20.00
6.30  8.00  9.30

11.00

Bánová 17.30 16.00 20.00 7.00   8.30 7.00   8.30

Hájik Kaplnka Bož. milosrdenstva 18.00 15.00 20.00 8.00   9.30   11.00 8.00

Závodie Farský kostol sv. Štefana 18.00 15.00 20.00 8.30   10.00 8.30

Gr.-kat. Chrám Narodenia PM 18.00   8.00
18.00 18.00 5.00 (vzkr.)  9.30 (lit.) 9.30

OBRADY VEĽKEJ NOCI 2011 V ŽILINE



FARNOSŤ SALEZIÁNI
Zelený štvrtok - 21. 04. 2011
Saleziáni: 
Sv. omša na pam. Pán. večere o 17,30.
Po večernej sv. omši bude tichá adorá-
cia - bdenie pri Olivovej hore do 21,00.
Bánová:
Sv. omša na pam. Pán. večere o 17,30.
Po večernej sv. omši bude tichá adorá-
cia - bdenie pri Olivovej hore do 21,00.

Veľký piatok - 22. 04. 2011
Saleziáni:
Krížová cesta - 15,30.
Obrady Utrpenia a smrti Pána - 16,00.
Poklona krížu a Bož. hrobu - do 21,00.
Bánová:
Obrady utrpenia a smrti Pána - 16,00.
Poklona krížu a Bož. hrobu - do 19,00.
Krížová cesta ulicami Bánovej zo za-
staveniami pri krížoch o 19,00. 

Biela sobota - 23. 04. 2011
Saleziáni:
Ranné chvály v kostole - 8,00.
Poklona - po ranných chválach - do 
19,30.
Veľkonočná vigília - 20,00.
Na túto sv. omšu si prineste aj sviečky.
Bánová:
Ranné chvály v kostole - 8,00.
Poklona - po ranných chválach - do 
19,30.
Veľkonočná vigília - 20,00.  
Na túto sv. omšu si prineste aj sviečky.

Veľkonočná nedeľa - 24. 04.
Saleziáni:
Sv. omše: 6,30; 8,00; 9,30; 11,00; 
20,00.

Bánová: Sv. omše - 7,00; 8,30.
Veľkonočný koncert Bánovského zbo-
ru  o 17.00 v kostole.

Veľkonočný pondelok - 25. 04.
Saleziáni: Sv. omše: 6,30; 8,00; 9,30; 
11,00. Večerná sv. omša nebude.

Na Veľkonočný pondelok po sv. om-
ši o 8,00 pozývame mladých na výlet 
„Emauzy“ do okolia Žiliny.

Bánová: Sv. omše - 7,00; 8,30.

- Pozývame vás na „Nedeľnú pôstnu 
polievku,“ ktorú ponúkajú saleziáni v 
nedeľu 10. 04. 2011 od 10,30 do 13,00 
na detskom ihrisku pred saleziánskym 
domom. V prípade nepriaznivého po-
časia polievka sa bude podávať v aule 
na prízemí pri vrátnici. Veriaci, ktorí 
sa vzdajú svojho obeda doma a príjmu 
pôstnu polievku, prispejú svojím prí-
spevkom na zlepšení situácie v rodi-
nách so slabšími sociálnymi podmien-
kami.  

- Duchovná obnova spojená so svia-
tosťou zmierenia  pre birmovancov, 
stredoškolákov, vysokoškolákov bude 
v kostole v sobotu 16. 04. 2011 o 19,00. 

SOŠ sv. Jozefa – Robotníka
z príležitosti 20. výročia založenia ško-
ly zahrá so svojimi študentmi divadelné 
predstavenie „Drobec“, ktoré sa usku-
toční v nedeľu 17. 04. 2011 po krížovej 
ceste o 15,00 hod. v telocvični salezián-
skeho domu.

Mládež pozývame na diecézne
stretnutie

Kvetná nedeľa  
s otcom biskupom

vo Farskom kostole Sedembolestnej  
Panny Márie na Vlčincoch  

17. 4. 2011 od 11.00
Program je na stránke
www.mladez.dcza.sk

Zelený štvrtok 21. 4.
09.30 Vlčince - Missa chrismatis spolu s 
kňazmi celej diecézy.
18.30 Večerná sv. omša - Katedrála.
Veľký piatok 22. 4.
07.30 Ranné chvály - modlitba Liturgie 
hodín (breviár) - katedrála.
15.00 Katedrála - obrady Veľkého piatku.
19.00 Krížová cesta - Hlinkovo nám.
Biela sobota 23. 4.
07.30 Ranné chvály - modlitba Liturgie 
hodín (breviár) - katedrála.
Vigília vzkriesenia 23. 4.
20.00 Farský kostol Vlčince - spojená s 
krstom dospelých katechumenov.
Veľkonočná nedeľa 24. 4.
10.30 - Katedrála Najsvätejšej Trojice.

Liturgický program
o. biskupa cez Veľkú noc

Gréckokatolícka 
farnosť

- Vás  pozýva na  slávnosť  sviatku Bo-
žieho  milosrdenstva v nedeľu 1. mája o 
15.00 do  chrámu Narod. Presv. Bohoro-
dičky - Nanterská 2 - Vlčince. Účinkovať  
bude Miešaný spevácky zbor Máj.

Relikvie sv. Cyrila
budú vystavené k úcte v chráme Nar. Pre-
sv. Bohorodičky v dňoch 18. - 20. apríla 
2011 od 17.30 do 21.00. Pozývame Vás na 
liturgické slávenia, zamerané k úcte toho-
to vierozvesta i jeho brata sv. Metoda.

Ponuka štúdia
Katedra sociálnej práce s deťmi a mláde-
žou na Detašovanom pracovisku Saleziá-
num, VŠ ZaSp sv. Alžbety v Žiline ozna-
muje záujemcom o bakalárske štúdium, že 
prihlášky sa môžu podávať do 30. apríla 
2011. Prihlášky na magisterský stupeň sa 
podávajú do 15. augusta 2011.
Bližšie informácie získate na našej webo-
vej stránke /www.vssvalzbety.sk/praco-
viska/detasovane-pracoviska/salezianum     
alebo na t. č. 0911 307 757, 041/763 52 83.

Modlitbové stretnutie pri Božom slove 
lectio divina bude 19. apríla o 18.00 hod 
na fare v Závodí a potom každý druhý 
utorok, ako býva.

Adorácia Sviatosti oltárnej býva v ne-
deľu od 19.00 do 20.00 s výnimkou Ne-
dele Božieho milosrdenstva.

Zelený štvrtok - po večernej sv. omši 
bude poklona Sviatosti oltárnej približ-
ne jednu hodinu po skončení obradov.

Veľký piatok - krížová cesta začne pred 
obradmi o 14.15 hod.

Biela sobota - celodenná poklona začne 
ráno o 8.00 hod. Na Veľkonočnú vigíliu 
(20.00) si prineste sviečky. 

Združenie apoštolov Božieho Milosr-
denstva „Faustínum“ bude mať ďalšie 

formačné stretnutie na fare v Závodí na 
Veľkonočnú nedeľu (i naďalej vždy v 
poslednú nedeľu mesiaca) s príchodom 
účastníkov o 14.45.

1. mája na Nedeľu Božieho milosrden-
stva pozývame na oslavu Božieho milo-
srdenstva a blahoslaveného Jána Pavla 
II. v kostole sv. Štefana kráľa o 14.30.

Pred Nedeľou Božieho milosrdenstva 
pozývame zapojiť sa do deviatnika k 
Božiemu milosrdenstvu od Veľkého 
piatku vrátane.

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej far-
nosti bude 22. mája pre 3. A o 8.30 a pre 
3. B o 10.00. 
Sv. spoveď pred touto slávnosťou pre 
prvoprijímajúcich a rodinu detí bude v 
sobotu o 10.00.

FARNOSŤ ZÁVODIE



FARNOSŤ SOLINKY

Centrum voľného času Strom
Chata pre deti 
Pozývame deti  3. ročníka ZŠ na 
chatu do Kuneradu v termíne od 6.-
8.5.2011.

Veľkonočný futbalový turnaj
Veľkonočný futbalový turnaj sa bude 
konať v utorok počas veľkonočných 
prázdnin, t. j. 26. 04. 2011 na našom 
ihrisku v dvoch kategóriach. V dopo-
ludňajších hodinách bude čas vyhra-
dený pre deti do 10 rokov a v popo-
ludňajších pre mladých do 15 rokov. 

Hodový futbalový turnaj
Pri príležitosti sviatku Dobrého pas-
tiera a hodov v našej farnosti  organi-
zujeme 14. mája 2. ročník hodového 
futbalového turnaja medzi farnosťa-
mi Žiliny a okolia.
Začiatok bude o 10.00. 

Svetové stretnutie mládeže 
v Madride
Počas letných prázdnin pripravuje-
me zájazd  na celosvetové stretnutie 
mládeže so Svätým Otcom v Madri-
de, spojené aj s návštevou Lúrd v ter-
míne 7. - 23. 8. 2011. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť v kancelárii centra. 

Prímestské letné tábory
Počas letných prázdnin opäť pripra-
vujeme prímestské tábory pre deti od 
7 do 11 rokov v troch turnusoch:
11. - 15. 7. 2011
18. - 22. 7. 2011 
29. 8. - 2. 9. 2011. 
Na tábory môžete deti prihlásiť v 
kancelárii centra počas úrad. hodín.

Novinkou tohto leta je prímestský tá-
bor pre deti vo veku od 12 do 15 ro-
kov v termíne: 18. - 22. 7. 2011.

Spovedanie:
12. 4. Deti a mládež od 15.00 do 16.00.
Farská sv. spoveď: na Kvetnú nedeľu 
14.00 – 17.00.

Zelený štvrtok:
sv. omša na pam. Pán. večere o 18.00.
- bdenie pri Olivovej hore do 22.00.

Veľký piatok:
- krížová cesta na Solinkách o 10.00.
- slávenie utrpenia a smrti Pána o 16.00; 
- poklona krížu o 20.00.

Biela sobota:
- vystavenie Oltárnej sviatosti a ranné 
chvály o 7.00 a celodenná poklona ro-
dín pri Božom hrobe;
- veľkonočná vigília o 20.00.

Veľkonočná nedeľa: 
sv. omše: 6.30; 7.30; 9.00; 10.30; 19.30. 
Slávnostné vešpery o 18.00.

Veľkonočný pondelok: 
sv. omše: 6.30; 7.30; 9.00; 10.30. Ve-
černá sv. omša nebude.

Hody
- budú v našej farnosti: 14. – 15. 5.

V sobotu 14. 4. bude hodová zabíjačka.
Začne o 10.00 dopoludnia na farskom 
dvore a bude sprevádzaná futbalovým 
turnajom.

V nedeľu 15. 5. bude slávnostná sv. om-
ša o 10.30.
Popoludní o 15.00 hodový program aj s 
občersvením.

Sviatosť birmovania
bude vyslúžená 21.5. o 10.30

Prvé sv. príjmanie
29. 5. CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
5. 6. ZŠ Limbová, Gaštanová, a ostané.

FARNOSŤ Ž-MESTO
Duchovná príprava na Veľkú noc
Farnosť Žilina-mesto v spolupráci so Spoločen-
stvom Nový Jeruzalem vás pozývajú duchovne 
sa pripraviť na slávenie Veľkej noci v pondelok 
18. 4. o 17:15 v katedrále. Súčasťou stretnutia 
budú chvály, katechéza a modlitba.

Krížová cesta na Hlinkovom nám.
- bude ako obvykle na Veľký piatok 22. 4., no 
tento raz večer o 19.00. V romto roku nebude 
hraná (so scénkami), ale meditačná, so začiat-
kom pri Sade SNP a ukončí sa v katedrále.

Kňazská vysviacka
V sobotu 30. apríla o 10:00 v Katedrále Naj-
svätejšej Trojice udelí otec biskup Tomáš Galis 
sviatosť kňazstva nášmu rodákovi misionárovi 
Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie  
Rastislavovi Miklošovi. Primície bude mať v 
nedeľu 1. mája o 11:00 v Kostole Sedembolest-
nej Panny Márie na Vlčincoch.

Termíny 1. sv. prijímaní:
- všetky v katedrále Najsv. Trojice:
NE 15. 5. o 10:30 – CZŠ sv. Cyrila a Metoda.
NE 22. 5. o 10:30 – CZŠ R. Zaymusa.
NE 29. 5. o 10:30 – ZŠ Lichardova.
SO 11. 6. o 10:30 – ZŠ Hollého

Patrocínium - hody
Na slávnosť Najsvätejšej Trojice 19. júna 2011 
budeme sláviť v našej farnosti odpustovú sláv-
nosť, patrocínium farského kostola – katedrály.

Božie Telo na Mariánskom nám.
Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej 
budeme spoločne sláviť s otcom biskupom na 
Mariánskom námestí v nedeľu 26. júna pred-
poludním (asi 9:30 a pravdepodobne to bude v 
priamom prenose STV).

Kurz ALFA - pre hľadajúcich
- pripravujú bratia kapucíni v spolupráci s  
Centrom kreatívnej evanjelizácie. Pôjde o 12 
stretnutí, raz týždenne od 13.4. do 29.6. 2011), 
každú stredu o 18,30 v centre Fidélio.
Kurz NIE JE určený pre veriacich a obráte-
ných ľudí, ktorí chodia pravidelne do kostola. 
Preto Vás prosíme, aby ste sa naň neprihla-
sovali! JE určený pre hľadajúcich, nepokrste-
ných, nepraktizujúcich pokrstených, pre tých, 
čo nechodievajú do kostola. Ak takých pozná-
te, môžete ich osloviť, pozvať na tento kurz a 
modliť sa za nich, príp. prísť s nimi. Viac in-
formácii a prihlasovanie na www.nj.sk.

ŽILINSKÉ MESTSKÉ MISIE 2011
Prvé Žilinské mestské misie budú prebiehať v októbri tohto roka vo všetkých 
žilinských farnostiach súčasne. Budú sa konať v dvoch fázach:
Prvá fáza - mestská - v dňoch 10. až 15. októbra spočíva v snahe ohlásiť 
evanjelium v meste, na námestiach a uliciach. Túžbou je prihovoriť sa nená-
silnou formou ponuky a pozvania hlavne ľuďom, ktorí nie sú nevyhnutne ve-
riaci, ale skôr hľadajú.
Druhá fáza - farská - v dňoch 15. až 23. októbra bude prebiehať vo farnos-
tiach v určených kostoloch. Je to miesto, kde bývajú bohoslužby a modlitby 
ľudí, ktorí uverili v Krista, miesto budovania spoločenstva Cirkvi.
Do Žiliny príde 8 misijných tímov z rôznych rehoľných spoločenstiev, pôso-
biacich na Slovensku. Mottom misií sú slová sv. Cyrila: „Vdýchni im do sŕdc 
slovo tvojho učenia“ (dielo Život Konštatína).
Bližšie informácie uverejníme v júni. Pozri aj stránku:  www.misieza.sk

Františkánsky kostol sv. Barbory
Zel. štvrtok: 19:00 - Ježišova rozlúčková reč.  
Veľ. piatok: 07:00 - „Lamentácie“+R. chvály
11.30 - Kajúce žalmy; 14:30 - Krížová cesta
19:00 - ukončenie poklony Krížu 
Biela sob.: 07:00 - „Lamentácie“+R. chvály
11:30 - „Modlitba cez deň“; 17:00 - Ukonče-
nie adorácie, poklony; 19:30 - Vešpery.                   



FARNOSŤ HÁJIK
Kvetná nedeľa: 
14:30 pobožn. krížovej cesty, 
15:00 ruženec Bož. milosrd.

Zelený štvrtok:
18:00 sv. omša,
od 19:00 do 20:00 bdenie s Je-
žišom na Olivovej hore - po-
klona pred Sviat. Oltárnou.

Veľký piatok:
08:00 ranné chvály s posvät-
ným čítaním,
08:30 krížová cesta smerom 
na Hradisko ku krížu,
14:45 novéna k Bož. milosr-
denstvu,
15:00 obrady Veľkého piatku

Biela sobota:
08.30 ranné chvály s posvät-
ným čítaním,
09:00 bude vyložená Sviatosť 
olt. k poklone do 19:30,
19:30 novéna k Bož. milosrd.,
20:00 Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa:
07:45 novéna k Bož. milosrd.;
sv. omše 08:00, 09:30, 11:00

Veľkonočný pondelok:
sv. omša: 08:00

Patrocínium - hody
1.mája, na 2. veľkonočnú ne-
deľu, nedeľu Božieho milosr-
denstva, slávime patrocínium 
kaplnky.

Sv. omše:
08:00 9:30 a 11:00 - hodová 
sv. omša, celebruje don Peter 
Mlynarčík, spieva mládežníc-
ky zbor P.O.Z.
15:00 korunka k Božiemu mi-
losrdenstvu
16:00 - farská hodová opekač-
ka na Hradisku, zraz bude na 
konečnej trolejbusu.

Prvé sv. prijímanie
bude v našej farnosti takto :

8. 5. 2011 o 11:00: 1. skupina, 
3. A, a 3. B. ZŠ Hájik, stretnu-
tie rodičov a detí bude 3. a 5. 
mája o 16:30 v kaplnke.

15. 5. 2011 o 11:00: 2. sku-
pina, 3. C. a 3. D. ZŠ Hájik, 

stretnutie rodičov a detí bude 
10. a 12. mája  o 16:30 v ka-
plnke.

Stretnutie rodín
19. júna (nedeľa) vás pozýva-
me na stretnutie rodín spojené 
s duchovnou obnovou rodín,  
ktoré  bude  na  Paľovej búde 
v popoludňajších hodinách. 
Informácie budú v sakristii 
kaplnky. Prihlásiť sa môžete 
do 14. júna v kaplnke.

Primície
18. júna o 10:30 bude mať 
kňazskú vysviacku rodák z 
farnosti Žilina-Hájik, salezi-
án Vladimír Peregrim v kos-
tole sv. Cyrila a Metoda v Po-
prade.
26. júna bude Vladimír Pe-
regrim sláviť primičnú sv. 
omšu o 11:00 v kaplnke Bo-
žieho milosrdenstva vo far-
nosti Žilina-Hájik.

Tábory
Tento rok sa v našej farnosti 

budú konať dva turnusy tá-
borov. Prvý turnus bude pre 
vekovú kategóriu: 7-10 rokov 
a druhý turnus pre: 11-14 ro-
kov. 
Termín prvého tábora je 7. 8.-
12. 8. a druhého tábora je 14. 
8. - 19. 8. v krásnom prostredí 
na chate Kamilka v okolí Oš-
čadnice, Veľká Rača.
Prihlásiť sa možno do 30. 
apríla. Prihlášky sú k dispo-
zícii v kaplnke.

Zápis
Budúcich birmovancov po-
zývame na zápis 16. a 17. má-
ja v čase od 17:00 do 18:00 v 
kaplnke.
Budúce prvoprijímajúce deti 
pozývame na zápis 23. a 24. 
mája v čase od 17:00 do 18:00 
v kaplnke.

Pôstna polievka
V nedeľu 10.04. po sv. om-
šiach o 9:30 a 11:00 Klub seni-
orov Archa pozýva na Pôstnu 
polievku, ktorá sa bude podá-
vať v priestoroch pod kosto-
lom na Vlčincoch. Dobrovoľ-
ný príspevok za polievku po-
môže ženám a deťom v núdzi.

Kríž. cesta v Terchovej
V nedeľu 10.04. o 14:00 vás 
pozývame na Krížovú cestu 
do Terchovej na vrch Orav-
cové. Prihlasovanie v sakris-
tii farského kostola na Vlčin-
coch. Odchod autobusu z par-
koviska pri Baumaxe o 14:00. 

Katechetický večer
V utorok 12.04.2011 o 18:30 
sa uskutoční v bočnej kapln-
ke Kostola Sedembolestnej 
Panny Márie Žilina - Vlčince 
Katechetický večer na tému: 
Blahoslavenstvá.

Kvetná nedeľa
Pozývame všetkých mladých, 
ktorí chcú prežiť Kvetnú ne-

deľu 17.04. v spoločenstve 
s otcom biskupom a mladý-
mi z celej Žilinskej diecézy 
do Kostola Sedembolestnej 
Panny Márie na Vlčincoch. 
Okrem slávnostnej sv. omše o 
11:00 bude aj ďalší program: 
prezentácia Svetového stret-
nutia mládeže so Sv. Otcom 
v Madride; predstavenie Die-
céznej animátorskej školy; di-
vadelné predstavenie, evanje-
lizácia slovom a hudbou a iné 
aktivity.

Veľkonočný výstup na 
Chatu pod Suchým
Na Veľkonočný pondelok 
25.04. organizujeme Veľko-
nočný výstup na Chatu pod 
Suchým. 
Odchod autobusu do Varína z 
parkoviska pri Baumaxe bude 
o 9:15.

Koncert
Mladí z Klubu „Prístav“ pod 
kostolom na Vlčincoch pozý-
vajú v piatok 29.04. o 19:00 na 
koncert skupiny S2G Band.

Stavanie mája
V sobotu 30.04.2011 večer bu-
de stavanie mája a 31.05.2011 
po večernej sv. omši bu-
de skladanie mája spojené s 
programom a zábavou.

Primičná sv. omša
V nedeľu 01.05.2011 o 11:00 
bude v Kostole Sedembolest-
nej Panny Márie Žilina - Vl-
čince sláviť svoju primičnú 
sv. omšu novokňaz Rastislav 
Mikloš, MSSCC, z rehole Mi-
sionárov Najsv. Sŕdc. Kňaz-
skú vysviacku príjme v kated-
rále v Žiline 30.04. o 10:00.

Pocta Jánovi Pavlovi II.
V nedeľu 01.05. o 16:00 sa v 
Kostole Sedembolestnej PM a 
na Námestí Jána Pavla II. pred 
kostolom uskutoční slávnost-
ná akadémia pri príležitosti 
blahorečenia Jána Pavla II.

Deň matiek
V nedeľu 08.05.2011 poobe-
de sa uskutoční akadémia pri 
príležitosti Dňa matiek.

Celoslovenské strenutie
V sobotu 21.05.2011 od 9:00 
sa v Kostole Sedembolestnej 
Panny Márie Žilina - Vlčin-
ce uskutoční Celoslovenské 
stretnutie modlitbových sku-
pín spojených s posolstvom 
Panny Márie z Medžugoria.

Páter Anthony
V piatok 27.05.2011 o 17:30 
bude v Kostole Sedembolest-
nej Panny Márie sláviť sv. 
omšu páter Anthony z Indie.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť Prvého sv. prijíma-
nia bude vo Farnosti Žilina - 
Vlčince v nedeľu 29.05.2011:
09:00 ZŠ Karpatská
11:00 ZŠ Martinská
        a ZŠ Gorazda
13:00 ŠZŠ J. Vojtaššáka

MDD
V utorok 31.05.2011 sa v Klu-
bovni Sloník pod kostolom na 
Vlčincoch uskutoční program 
pre deti pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa detí.

FARNOSŤ VLČINCE
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