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SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU 2012 v ŽILINE
Deň Miesto Čas

27.03.  Ut Solinky-mládež 15.00 - 16.00

28.03.  St
OATA 8.00 - 11.30

Vlčince - VŠ 19.00 - 20.00

29.03.  Št

Penzióny 9.00 - 11.30

Pov. Chlmec 16.30 - 17.15

Závodie 16.00 - 17.00

30.03.  Pia

Katedrála 9.00 - 11.30    15.00 - 18.30

Sirotársky 9.00 - 11.30    15.00 - 17.00

Františkánsky 9.00 - 11.30    15.00 - 18.30

31.03.  So
Bytčica 9.00 - 11.00

Porúbka 9.00 - 10.30

Deň Miesto Čas

31.03.  So

Trnové 9.30 - 11.00

Zástranie 15.30 - 17.00

Budatín 15.30 - 16.30

Zádubnie 15.30 - 16.30

Saleziáni 14.30 - 17.30

01.04.  Ne
Solinky 14.00 - 17.00

Bánová 14.00 - 17.00

02.04.  Po

Hájik 10.00 - 11.30    16.00 - 18.30

Kamil 9.00 - 10.30

Štart 15.00 - 17.00

03.04.  Ut Vlčince 9.00 - 11.30    15.00 - 21.00

Farnosť Kostol
Zelený
štvrtok

Veľký
piatok

Biela
sobota

Veľkonočná
nedeľa

Veľkonočný
pondelok

Ž-mesto

Katedrála - Farský kostol
Najsv. Trojice

9.30
18.30

15.00 19.30
7.00   9.00   10.30

18.30
7.00    9.00

18.30

Sirotár - Kostol Obrátenia
sv. Pavla - kapucíni

17.00 17.00 20.00
7.30   10.00

17.00
7.30  10.00

17.00

Františkánsky kostol
Sv. Barbory - dominikáni

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

17.30 15.00 20.00
6.30   8.00   9.30

11.00   19.00
6.30   8.00 

19.00

Kaplnka pri Celulózke 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 19.30
6.30   8.00   9.30

11.00   20.00
6.30  8.00  9.30

11.00

Bánová 17.30 16.00 19.30 7.00   8.30 7.00   8.30

Hájik
Kaplnka Božieho
milosrdenstva

18.00 15.00 20.00 8.00   9.30   11.00 8.00

Závodie 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 2012 V ŽILINE



FARNOSŤ VLČINCE

Zelený štvrtok
Saleziáni: Sv. omša na pamiatku Pá-
novej večere o 17.30. Tichá adorácia - 
bdenie pri Olivovej hore do 21.00.
Bánová: Sv. omša na pamiatku Pánovej 
večere o 17.30. Tichá adorácia - bdenie 
pri Olivovej hore do 21.00.

Veľký piatok
Saleziáni: Krížová cesta o 15.30. Slá-
venie obradov Utrpenia a smrti Pána o 
16.00. Poklona krížu a pri Božom hro-
be po obradoch do 21.00.
Bánová: Krížová cesta o 15.30. Sláve-
nie obradov Utrpenia a smrti Pána o 
16.00. Poklona krížu a pri Božom hro-
be po obradoch do 19.00.
Krížová cesta ulicami Bánovej so za-
staveniami pri krížoch o 19.00.
Krížová cesta mladých v prírode o 19.00.

Biela sobota
Saleziáni: Ranné chvály o 08.00. Poklo-
na krížu a pri Božom hrobe do 19.00. 
Veľkonočná vigília Pánovho zmŕt-

vychvstania o 19.30. Prineste si so se-
bou sviečky.
Bánová: Ranné chvály o 08.00. Poklo-
na krížu a pri Božom hrobe do 19.00. 
Veľkonočná vigília Pánovho zmŕt-
vychvstania o 19.30. Prineste si so se-
bou sviečky.

Veľkonočná nedeľa
Saleziáni: sv. omše o 06.30; 08.00; 
09.30; 11.00; 20.00.
Bánová: sv. omše o 07.00 a 08.30. Veľ-
konočný koncert Bánovského zboru  o 
17.00 v kostole.

Veľkonočný pondelok
Saleziáni: sv. omše o 06.30; 08.00; 
09.30; 11.00. Po sv. omši o 08.00 pozý-
vame mladých na výlet „Emauzy“ do 
okolia Žiliny.
Bánová: sv. omše o 07.00 a 08.30.

Duchovná obnova
Duchovná obnova spojená s celonoč-
nou adoráciou pre stredoškolákov a vy-

sokoškolákov bude v kostole v sobotu 
31.03.2012 o 19.00.

Duchovná obnova birmovancov
Duchovná obnova pre birmovancov 
bude v oratóriu v sobotu 14.04.2012. 

Birmovka
V sobotu 28.04.2012 o 10.00 príjmu 
birmovanci z našej farnosti sviatosť 
birmovania. Modlite sa za birmovan-
cov a ich rodiny, aby sa naplno otvorili 
pôsobeniu Ducha Svätého. 

Prvé sv. prijímanie
Bánová: v nedeľu 20.05.2012 o 10.00 v 
Kostole Božského srdca pre deti z Bá-
novej.
Saleziáni: v sobotu 09.06.2012 o 10.00 
v Kostole sv. Jána Bosca pre deti zo zá-
kladných škôl Hliny V a VII.
Modlime sa za prvoprijímajúce de-
ti a ich rodiny, aby prvé stretnutie so 
živým Ježišom Kristom v Eucharistii 
bolo pre nich zážitkom, z ktorého budú 
často prijímať posilu pre svoj život.

FARNOSŤ SALEZIÁNI

Kríž. cesta do Sedla pod Roháčom
V nedeľu 25.03.2012 vás pozývame na 
Krížovú cestu do Lietavskej Závadky. 
Odchod autobusu pre prihlásených bu-
de z parkoviska pri Kauflande o 13.15. 

Katechetický utorok
27.03.2012 o 18.30 sa uskutoční v bočnej 
kaplnke kostola Katechetický utorok.

Nočná krížová cesta
V piatok 30.03. a 06.04.2012 pozývame 
mužov a otcov na „Nočné Krížové ces-
ty“ do Lietavskej Závadky. Stretneme 
sa pri kostole na Vlčincoch o 20.15. Od-
porúčame turistickú obuv a čelovku.

Upratovanie
V stredu 04.04.2012 od 08.00 bude veľké 
upratovanie kostola pred Veľkou nocou.

Veľký piatok
Krížová cesta v kostole bude o 09.00.
Obrady Veľkého piatku začnú o 15.00 a 
poklona krížu bude do 21.00.

Biela sobota
Ranné chvály a posv. čítanie sa pomodlí-
me o 08.00. Potom bude vyloženie Svia-
tosti Oltárnej a poklona v Božom hro-
be do 19.30. Veľkonočná vigília začne o 
20.00. Prineste si so sebou sviece.

Stretnutie rodín
V piatok 20.04.2012 o 17.30 pozývame 
na sv. omšu rodiny našej farnosti. Po 
sv. omši bude stretnutie rodín na malom 
agapé v Klube Prístav pod kostolom.

Víkend pre birmovancov
27.-29.04.2012 sa uskutoční duchovná 
obnova pre birmovancov v Penzióne 
Javorník na Makove-Kasárňach.

Púť do Krakova
05.05.2012 organizujeme Púť do Sank-
tuária Božieho milosrdenstva v Krako-
ve-Lagiewniky. Prihlasovanie po Veľ-
kej noci v sakristii.

Veľkonočný výstup
Na Veľkonočný pondelok 09.04.2012 
organizujeme Veľkonočný výstup na 
Chatu pod Suchým. Odchod autobusu 
do Varína z parkoviska pri Kauflande 
bude o 09:15.

Stavanie mája
Večer 30.04.2012 bude stavanie mája 
a 31.05.2012 po večernej sv. omši bude 
váľanie mája spojené so zábavou.

Májové pobožnosti
Budú bývať o 17.15 a pri Kaplnke v Le-
soparku Chrasť v nedeľu o 15.00. 

Novéna a Turíčna vigília
Novéna k Duchu Sv. bude 18.-26.05.2012 
pred sv. omšou o 17.15 (PO-PI), 6.15 
(SO-NE). Turíčnu vigíliu budeme sláviť 
26.05.2012 o 19.30.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť Prvého sv. prijímania bude v 
nedeľu 20.05.2012: 09.00 ZŠ Karpat-
ská; 11.00 ZŠ Martinská a ZŠ Gorazda; 
13.00 ŠZŠ J. Vojtaššáka.

Birmovka
V nedeľu 03.06.2012 pri sv. omši o 
11.00 bude vyslúžená sviatosť birmo-
vania našim birmovancom. Modlime 
sa za nich a za ich rodiny, aby otvorili 
svoje srdcia vanutiu Svätého Ducha.

Púť na Staré Hory
16.06.2012 pripravujeme pre členov 
upratovacích a modlitbových skupín 
Púť na Staré Hory.

Púť do Medžugoria
23.07.-01.08.2012 organizujeme púť do 
Medžugoria.

Tábor
V mesiaci august 2012 chystáme letný 
tábor pre deti na Makove-Kasárňach. 
Viac informácií po Veľkej noci.



Zelený štvrtok
Sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00. 
19:00-20:00 bdenie s Ježišom na Olivovej hore - 
poklona pred Sviatosťou Oltárnou.
Veľký piatok
Ranné chvály s posv. čítaním o 08.00. Krížová ces-
ta na Hradisko ku krížu o 08.30. Novéna k B. milo-
srdenstvu 14.45. Obrady Veľkého piatku o 15.00.
Biela sobota
08.30 ranné chvály s posvätným čítaním, po-
tom bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone do 
19.30. Novéna k Božiemu milosrdenstvu o 19.30.
Veľkonočná vigília o 20.00.
Veľkonočná nedeľa
Novéna k Božiemu milosrdenstvu bude o 07.45. 
Sv. omše o 08.00; 09.30; 11.00.
Hody
15.04.2012 na Nedeľu Božieho milosrdenstva slá-
vime patrocínium našej kaplnky. Sv. omše: 08.00; 
09.30 a 11.00 - hodová, ktorú celebruje Ivan Šulík, 
šéfredaktor Katolíckych novín, spieva mládežníc-
ky zbor P.O.Z. Hodina a korunka k Božiemu mi-
losrdenstvu spojená s adoráciou bude o 15.00.
Prvé sv. prijímanie
06.05.2012 o 11.00 - 1. skupina: 3.A a 3.B ZŠ Há-
jik. Stretnutie rodičov a detí bude 02. a 03.05.2012 
o 16.30 v kaplnke. 13.05.2012 o 11.00 - 2. skupi-
na: 3.C. a deti z ostatných škôl. Stretnutie rodičov 
a detí bude 10. a 11.05.2012 o 16.30 v kaplnke.
Sviatosť birmovania
19.05.2012 o 10.30 v Katedrále Najsvätejšej Troji-
ce v Žiline. Sviatosť zmierenia pre birmovancov 
bude 18.05.2012 od 16.00 do 17.30.
Stretnutie rodín
30.06.2012 popoludní pozývame na  Paľovu Búdu 
na stretnutie rodín spojené s duchovnou obnovou.
Tábor
05.-10.08.2012 organizujeme letný  tábor v Lip-
tovskom Jáne pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlaso-
vanie do 30.05.2012.
Turistika
01.05.2012 organizujeme Turistický výstup na 
Veľký Choč, kde bude o 12.00 sv. omša. Prihlá-
siť sa môžete v sakristii kaplnky do 29.04.2012.
Púť do Krakova
23.06.2012 organizujeme Púť do Krakova. Cena 
je 13,- €. Prihlásenie v sakristii do 30.05.2012.
Púť do Medžugoria
26.08.-02.09.2012 organizujeme Púť do Medžu-
goria. Cena je 181,- €. Počas pobytu je 4x pobyt  
pri mori. Prihlásiť sa môžete do 30.05.2012.
Zápis
Budúce prvoprijímajúce deti pozývame na zápis 
04. a 05.06.2012 od 17.00 do 18.00 v kaplnke.

FARNOSŤ SOLINKY

Centrum voľného času Strom

Upratovanie
V sobotu 31.03.2012 od 09.00 bu-
de veľké upratovanie kostola.

Zelený  štvrtok
Ranná sv. omša o 06.30 nebude.
Sv. omša na pamiatku Pánovej ve-
čere  bude o 18.00. Bdenie pri Oli-
vovej hore do 22.00.

Veľký piatok
Krížová cesta po Solinkách o 10.00.
Obrady slávenia utrpenia a smr-
ti Pána o 16.00. Poklona krížu o 
20.00.

Biela sobota
Vyloženie Oltárnej Sviatosti a 
modlitba ranných chvál o 07.00. 
Celodenná poklona rodín pri Bo-
žom hrobe. Veľkonočná vigília o 
20.00. Treba si priniesť sviece.
Počas celej soboty je možné pri-
nášať jedlo do sprievodu s obet-
nými darmi na vigíliu a po sláv-

nosti zmŕtvychvstania vás pozý-
vame na agapé do haly CVČ.

Veľkonočná nedeľa
Sv. omše: 06.30; 07.30; 09.00; 10.30;  
19.30. Slávnostné vešpery o 18.00.

Veľkonočný pondelok
Sv. omše: 06.30; 07.30; 09.00; 10.30. 
Večerná sv. omša nebude.

2% z daní
Pre naše farské občianske združe-
nie Dobrý pastier je možnosť da-
rovať 2% z odvedenej dane fyzic-
kých i právnických osôb. Z tohto 
príspevku počas roka podporu-
jeme aktivity s deťmi, mladými, 
dospelými i so žiakmi našej cir-
kevnej základnej školy. Preto vás 
prosíme, nezabudnite na to a po-
proste aj svojich spolupracovní-
kov o pomoc. Tlačivá nájdete na 
stolíkoch pri východe z kostola.

FARNOSŤ HÁJIK

Turnaj
Dňa 10.04.2012 sa uskutoční det-
ský futbalový turnaj. Bude sa hrať 
v dvoch kategóriách (do 10 rokov 
a do 15 rokov).

Víkendový pobyt
V termíne 20.-22.04.2012 sa usku-
toční víkendový pobyt pre deti  
4.-7. ročníka ZŠ. Animátori pripra-
vujú zaujímavý program a tešia sa 
na všetkých, ktorí  chcú opäť zažiť 
pekný víkend na chate.

Splav rieky
Pre mladých pripravujeme splav 
rieky Belá v sobotu 21.04.2012. 
Prihlásiť sa treba v centre do 
18.04.2012.

Pohár Dobrého pastiera
Pri príležitosti hodových sláv-
ností v našej farnosti sa v sobo-
tu 28.04.2012 uskutoční tradičný 
futbalový  turnaj o Pohár Dob-
rého pastiera a na farskom dvore 
hodová zabíjačka.

Púť mladých
V lete poriadame pre mladých 
Púť do Ríma k hrobu sv. Cyrila v 
termíne: 11.-22.07.2012. Navštívi-

me mestá Vincenzu, Assisi, Pa-
dovu a pár dní strávime pri mori. 
Pozývame všetkých, ktorí majú 
chuť spoznať niečo nové a zažiť 
spoločenstvo. Cena je 330,- € pre 
členov CVČ Strom; pre nečlenov 
je cena 430,- €. Prihlasovanie so 
zálohou 150,- € do 20.04.2012 v 
kancelárii centra.

Prímestské tábory
Dávame do pozornosti, že v lete 
opäť pripravujeme prímestské tá-
bory pre deti od 7 do 11 rokov v 
termínoch: 23.-27.07.2012; 13.-
17.08.2012; 20.-24.08.2012.
Prihlasovanie začne od apríla.

Pobytové tábory
eRko pripravuje pobytové tábory 
v termínoch: 05.-10.08.2012 pre 
deti vo veku od 7 do 11 rokov.
05.-12.08.2012 pre deti vo veku od 
12 do 15 rokov.
Bližšie informácie o všetkých 
pripravovaných akciách získate 
v kancelárii centra, na webovej 
stránke: www.strom-cvc.sk alebo 
na telefónnych číslach: 0910 940 
414; 041 568 11 55.



FARNOSŤ ŽILINA - MESTO
Prvé sv. prijímania v katedrále
CZŠ R.Zaymusa: nedeľa 22.04.2012 
o 10.30; ZŠ sv. Cyrila a Metoda: 
nedeľa 29.04.2012 o 10.30; ZŠ Li-
chardova: nedeľa 6.5.2012 o 10.30; 
ZŠ Hollého a Špeciálna ZŠ: sobota 
16.06.2012 o 10.30.

Sviatosť birmovania
Žilinský biskup Mons. Tomáš 
Galis udelí sviatosť birmovania 
mladým i starším z našej farnosti 
v nedeľu Zoslania Ducha Sväté-
ho 27.05.2012 o 10.30 v Katedrá-
le Najsvätejšej Trojice, našom far-
skom kostole.

Farské hody
Na slávnosť Najsvätejšej Trojice v 
nedeľu 03.06.2012 budeme sláviť v 
našej farnosti hody – patrocínium 
farského kostola a katedrály.

Chlapské večery
Všetkých mužov a otcov pozý-
vame na Chlapské večery kaž-
dý pondelok od 19.30 do 21.00. 
Príďte na neformálne stretnutia, 
kde sa rozprávame o problémoch 
mužskej duše, o rodine, deťoch, 
otcovstve... Stretnutia bývajú vo 
Farskom centre N3 (Burianova 
medzierka 25), raz mesačne má-
me športové stretko v telocvični 
Gymnázia sv. Františka v Žiline.

Katechézy pre seniorov
V rámci pastoračnej starostlivosti 
o starších ľudí a ľudí na dôchod-
ku, ale zostávajú pozvaní všetci, 
ktorí chcú prísť. Ponúkame pravi-
delné katechézy, ktoré budú slú-
žiť na posilnenie vo viere. Pokra-
čujeme po Veľkej noci v stredu o 
15.00 vo Farskom centre N3.

Modlitby za mesto
Ovocím Žilinských misií 2011 sú 
pravidelné stretnutia v katedrá-
le, kde sa spoločne modlíme za 
mesto. Pozývame kňazov, spolo-
čenstvá a všetkých, ktorým zále-
ží na obrátení nášho mesta i nás. 
Každý 3. piatok v mesiaci bude o 
18.30 sv. omša a po nej modlitby 
chvál do 21.00. Každý tretý me-
siac bude modlitbové stretnutie 
„Skúsme to inak“. 

Veľkonočný koncert
Farský úrad, Žilinská univerzita 
a Konzervatórium Žilina pozýva-
jú milovníkov duchovnej hudby 
v Nedeľu Božieho milosrdenstva 
15.04.2012 o 17.00 do katedrály 
na Veľkonočný  koncert. Organ: 
Marta Gáborová, soprán: Emília 
Sadloňová a Ansámbel spevácke-
ho oddelenia Konzervatória v Ži-
line. Vstupné dobrovoľné.

Organové kurzy v Žiline
Žilinská univerzita v spolupráci 
so ZUŠ L. Árvaya v Žiline poria-
da od 04.04.2012 organové kurzy. 
Kurzy sú určené všetkým záujem-
com hry na organ, podmienkou je 
hranie organovej literatúry, adek-
vátnej schopnostiam organistu. 
Nie je podmienkou navštevovanie 
hudobnej školy, prihlásiť sa môžu 
aj chrámoví organisti autodidak-
tici (samouci), ani vek. Kurzy bu-
de viesť Mgr.art. Marta Gáboro-
vá s asistentkou Mgr.art. Annou 
Bomborovou. Kurzovný poplatok 
nie je. Záujemcovia sa môžu pri-
hlásiť na čísle: 0903 885 777, príp. 
e-mailom:
m.art.averonika@gmail.com

Zelený štvrtok
09.30 Missa Chrismatis
- sv. omša svätenia olejov

18.30  Zelený štvrtok Pánovej večere

Veľký piatok
07.30 ranné chvály
15.00 obrady utrpenia a smrti Pána

Biela sobota
07.30 ranné chvály

19.30 Veľkonočná vigília spojená 
s vysluhovaním iniciačných svia-
tostí dospelým katechumenom

Veľkonočná nedeľa
10.30 pontifikálna sv. omša

Liturgické slávenia otca biskupa
v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline

Pozvánka na konferenciu
Katedra sociálnej práce s deťmi a mládežou, De-
tašované pracovisko Saleziánum, v Žiline pozýva 
26.04.2012 na medzinárodnú vedeckú konferen-
ciu: „Sociálno-výchovné kontexty práce s ohro-
zenou mládežou“, ktorá sa uskutoční na Kated-
re sociálnej práce s deťmi a mládežou, Rajecká 
17, 010 01 Žilina (Saleziánsky dom). Bližšie in-
formácie nájdete na: http://www.vssvalzbety.sk/
pracoviska/detasovane-pracoviska/salezianum

Informačný list vydáva: Dekanát Žilina
Tlač: ABTLAČ SK, s.r.o.

FARNOSŤ ZÁVODIE
Modlitbové stretnutie
Stretnutie pri Božom slove bude 27.03.2012 o 
18.30 na fare a potom každý 2. utorok.

Sviatosť pomazania chorých
Bude udeľovaná v rámci sv. omše v piatok 30. 
03.2012 o 18.00. Sviatosť môžu prijať vážne cho-
rí alebo starší. Je potrebné byť vyspovedaný.

Zelený štvrtok
Po večernej sv. omši poklona Sviatosti Oltárnej.

Veľký piatok
Krížová cesta začne pred obradmi o 14.15.

Biela sobota
Celodenná poklona začne ráno o 08.00. Na Veľ-
konočnú vigíliu o 20.00 si prineste sviečky. 

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Na 2. veľkonoč. nedeľu ste pozvaní oslavovať a 
vzývať Božie milosrdenstvo aj v rámci poklony o 
14.30. Večerná poklona nebude. Zapojte sa do De-
viatnika k B. milosrdenstvu od Veľkého piatku.

Birmovka
Sviatosť birmovania vyslúži o. biskup Tomáš 
Galis našim birmovancom v sobotu 28.04.2012 
o 10.00.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť 1. sv. prijímania bude 20.05.2012 pre 
3.A o 8.30 a pre 3.B o 10.00.


