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SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2012 V ŽILINE
Deň Miesto Čas

14. 12. Pi Solinky-mládež 15.30 - 16.30

15. 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 - 16.30

Zádubnie 15.30 - 16.30

Saleziáni 14.30 - 17.30

16. 12. Ne
Solinky 14.00 - 17.00

Bánová 14.00 - 17.00

Deň Miesto Čas

17. 12. Po

Penzióny   9.00 - 11.30

Závodie 16.00 - 17.00

Pov. Chlmec 16.30 - 17.15

18. 12. Ut Hájik 10.00 - 11.30  16.00 - 18.30

19. 12. St Vlčince - VŠ 19.00 - 20.00

20. 12. Št

Katedrála   9.00 - 11.30  15.00 - 18.00

Sirotársky   9.00 - 11.30  15.00 - 16.30

Františkánsky   9.00 - 11.30  15.00 - 17.00

21. 12. Pi Vlčince   9.00 - 11.30  15.00 - 21.00

Farnosť Kostol
24.12.

Pondelok
Štedrý deň

25.12.
Utorok

Narodenie Pána

26.12.
Streda

Sv. Štefana

31.12.
Pondelok
Silvester

1.1.2013  Utorok
PM Bohorodička

Nový rok

Ž-mesto

Katedrála - Farský kostol
Najsvätejšej Trojice

7.00  16.00
24.00

7.00  9.00  10.30
18.00

7.00  9.00  10.30
18.00

7.00
16.00

7.00  9.00  10.30
18.00

Sirotár - Kostol Obrátenia 
sv. Pavla - kapucíni

24.00
8.00  10.00  

17.00
8.00  10.00  

17.00
6.00

16.30
8.00  10.00  

17.00

Františkánsky kostol
sv. Barbory - dominikáni

15.00
24.00

6.00  8.00  11.00
15.30

6.00  8.00  11.00
15.30

15.30
6.00  8.00  11.00

15.30

Katolícky dom 24.00 8.30 8.30 17.00 8.30

Pov. Chlmec 24.00 8.30 8.30 15.00 8.30

Strážov 16.00 11.15 11.15 16.00 11.15

Vlčince

Farský kostol
Sedembolestnej PM

6.30
24.00

6.30  8.00  9.30
11.00  19.00

6.30  8.00  9.30
11.00 

6.30  
16.00  
24.00

6.30  8.00  9.30
11.00  19.00

Kaplnka Celulózka 22.00 9.00 9.00 16.00 9.00

Solinky
Farský kostol
Dobrého Pastiera

6.00
22.00 
24.00

6.30  7.30  9.00
10.30  19.30

6.30  7.30  9.00
10.30

16.00
6.30  7.30  9.00

10.30  19.30

Saleziáni

Farský kostol
sv. Jána Bosca

6.30
22.00 
24.00

6.30  8.00  9.30
11.00  20.00

6.30  8.00  9.30
11.00

6.30
16.30

6.30  8.00  9.30
11.00  20.00

Bánová 7.15  24.00 7.00  8.30 7.00  8.30 16.30 7.00  8.30

Hájik
Kaplnka
Božieho milosrdenstva

16.00
24.00

8.00  9.30  11.00    
18.00

8.00  9.30 
11.00    

17.00
8.00  9.30  11.00      

18.00

Závodie Farský kostol sv. Štefana 7.00  24.00 8.30  10.00 8.30  10.00 15.00 8.30  10.00

Gr.-kat. Chrám Narodenia PM 8.00  22.00 9.30 9.30 8.00 9.30

SV. OMŠE CEZ VIANOCE 2012 V ŽILINE



FARNOSŤ VLČINCE

Duchovná obnova
09.-11.12.2012, rok po celožilinských 
misiách, organizuje Farnosť Žilina-
Saleziáni „Duchovnú obnovu“, ktorú 
budú dávať bratia kapucíni. Téma: 
Zmierenie.

Tvorivé dielne
Počas adventných nedieľ od 15.00 do 
17.00 budú v oratóriu rôzne dielne pre 
deti, kde si môžu vyrobiť vianočné po-
hľadnice, ozdoby na stromček, kalen-
dáre a mnohé iné krásne drobnôstky.

Duchovná obnova mladých
18.12.2012 o 19.00 bude duchovná ob-
nova pre mladých a po nej mládežníc-
ka sv. omša v kostole.

Betlehemské svetlo
Skauti z 25. zboru Vodopád oznamu-
jú,  že Betlehemské svetlo  prinesú k 

saleziánom 23.12.2012 na detskú sv. 
omšu o 9.30,  do Kostola v Bánovej 
24.12.2012 na sv. omšu o 7.15. 

Vianočný koncert
Na Slávnosť Narodenia Pána 25.12.2012 
o 17.00 pozývame do Kostola v Báno-
vej na vianočný koncert Speváckeho 
zboru z Bánovej.

Silvestrovský program
31.12.2012 od 15.30 sa uskutoční sil-
vestrovský program pre deti v priesto-
roch oratória a večer o 20.00 začne 
mládežnícky program.

Adorácia pre mladých
31.12.2012 o 23.30 bude v Kostole sv. 
Jána Bosca (Saleziáni) novoročná ado-
rácia pre mládež.

Adventný koncert
V nedeľu 16.12.2012 o 16.00 sa v Kos-
tole Sedembolestnej Panny Márie na 
Vlčincoch uskutoční Adventný kon-
cert Schóly Sedembolestnej z Vlčiniec 
a Zboru starej hudby Arcus.

Kto dá prístrešie Svätej rodine?
15.–23.12.2012 sa budeme v našej far-
nosti modliť deviatnik „Kto dá prístre-
šie Svätej rodine?“ Pre konanie deviat-
nika je potrebné, aby sa nahlásilo mini-
málne 9 rodín. Ak máte záujem (rodi-
ny, jednotlivci) prihláste sa v sakristii 
Farského kostola na Vlčincoch. 

Upratovanie kostola
V sobotu 22.12.2012 od 8.00 bude veľ-
ké upratovanie kostola. Už vopred vďa-
ka za ochotu a službu.

Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si môžete zobrať 
na Štedrý deň dopoludnia v Kostole na 
Vlčincoch.

Jasličková pobožnosť
V utorok 25.12.2011 o 16.00 pozývame 
všetky rodiny do kostola na Jasličko-
vú pobožnosť, ktorú si pripravili deti 
a mládežníci z Klubu Prístav. Na záver 
vyhodnotíme adventnú súťaž.

Dobrá novina
V stredu 26.12.2011 budú vyslaní ko-
ledníci Dobrej noviny do rodín. Zapí-
sať sa môžete počas posledného ad-
ventného týždňa v sakristii.

Vianočný koncert
Vo štvrtok 27.12.2012 o 17.30 sa v Kos-
tole Sedembolestnej Panny Márie na 
Vlčincoch uskutoční tradičný vianočný 
koncert „V Slovenskom Betleheme“.

Pre manželov a rodiny
Na Sviatok Svätej Rodiny v nedeľu 
30.12.2012 bude pri detskej sv. omši o 
9.30 obnovenie manželských sľubov a 
požehnanie rodín.

Polnočná sv. omša na Silvestra
Na Silvestra 31.12.2012 bude o 24.00 v 
Kostole Sedembolestnej Panny Márie 
na Vlčincoch polnočná sv. omša, kto-
rou spoločne privítame Nový  rok. Po 
sv. omši bude malé novoročné agapé na 
námestí pred kostolom.

Požehnanie domu alebo bytu
Požehnanie domu alebo bytu na Svia-
tok Zjavenia Pána - Troch kráľov na-
hláste počas sviatkov v sakristii Far-
ského kostola na Vlčincoch.

FARNOSŤ SALEZIÁNI a ORATKO

FARNOSŤ ZÁVODIE

Sviatok sv. Štefana
V stredu 26.12.2012 pozývame do 
Kostola sv. Štefana, uhorského kráľa v 
Závodí osláviť narodeného Pána spie-
vaním vianočných kolied od 16.00 do 
17.30. O 16.30 predstavia svoj program 
koledníci Dobrej noviny, takže bude 
možné už v kostole poskytnúť milodar 
na Dobrú novinu. Koledníci budú po-
tom navštevovať prihlásené príbytky v 
sobotu 29.12.2012 od 14.00 do večera. 

Koncert
28.12.2012 o 19.00 (po sv. omši) po-
zývame na koncert Zboru starej hud-
by Arcus pod vedením Diány Marosz. 
Zaznejú adventné a vianočné piesne 
dávnych storočí. Na úvod koncertu bu-
de prezentovaný krátky dokumentárny 
film Ľuba Bechného a Pavla Pirohu o 
Kostole sv. Štefana, uhorského kráľa v 
Závodí a o Zbore starej hudby Arcus.

Obnova manželského sľubu
Pri nedeľných sv. omšiach na Sviatok 
Svätej Rodiny 30.12.2012 pozývame 
manželov obnoviť si manželský sľub.

Združenie Faustínum
V nedeľu 30.12.2012 pozývame dob-
rovoľníkov Združenia Faustínum na 
ďalšie formačné stretnutie, ktoré za-
čne eucharistickou poklonou spojenou 
s modlitbou Korunky Božieho milosr-
denstva od 15.00 do 15.30. Potom bu-
dú nasledovať prednášky o Božom mi-
losrdenstve. Stretnutie je otvorené pre 
všetkých.

Eucharistická poklona
Na Silvestra 31.12.2012 od 22.30 do 
24.00 vás pozývame poďakovať Páno-
vi za milosti v uplynulom roku počas 
poklony Sviatosti Oltárnej. O polnoci 
bude udelené eucharistické požehna-
nie do roku 2013.



Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si môžete prevziať na 
Štedrý deň v čase od 8.00 do 10.00 v Kapln-
ke Božieho milosrdenstva.

Sv. omša pre deti
24.12.2012 o 16.00 bude sv. omša pre deti, pri 
ktorej sa uskutoční vyhodnotenie veľkej ad-
ventnej súťaže.

Sviatok sv. Štefana
26.12.2012 pri sv. omši o 11.00 bude hrať ľu-
dová hudba Minárikovci z Vadičova.
Pri sv. omšiach budeme požehnávať mamy, 
ktoré čakajú dieťa.

Obnova manželských sľubov

Na Sviatok Sv. Rodiny 30.12.2012 si pri sv. 
omšiach manželia obnovia svoje manželské 
sľuby.

Turistický výlet

31.12.2012 pozývame na  silvestrovskú turis-
tiku do Vrátnej. Informačné stretnutie ohľa-
dom dopravy bude 29.12.2012 po sv. omši v 
Kaplnke Božieho milosrdenstva.

Eucharistická adorácia

Na Silvestra bude od 23.00 do 23.45 adorácia 
so záverečným eucharistickým požehnaním.

Dobrá novina

Koledovanie Dobrá novina bude 27. a 
28.12.2012 popoludní od 14.00 do 17.00. Fi-
nančné prostriedky z koledovania budú pou-
žité pre deti v Afrike. Kto má záujem, nech 
sa nahlási v kaplnke.

Požehnanie domu

Záujemcovia, ktorí by chceli, aby im kňaz 
požehnal príbytok, sa môžu prihlásiť počas 
vianočných sviatkov.

Lyžovačka

12.1.2013 sa uskutoční lyžovačka do Jasen-
skej doliny. Bližšie informácie budú vo far-
ských oznamoch. Cena za dopravu + skipas:  
dospelý 15 €, dieťa 12 €.

Fašiangová zábava

8.2.2013 organizujeme spoločne s Farnos-
ťou Žilina-mesto Fašiangovú zábavu v hoteli 
Slovakia. Srdečne všetkých pozývame. Bliž-
šie informácie budú uverejnené vo farských 
oznamoch.

FARNOSŤ SOLINKY

Centrum voľného času Strom

Rorátne sv. omše

Počas celého adventu vás pozýva-
me na rorátne sv. omše o 6.00. Tre-
ba si priniesť kahanec.

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo si z nášho kos-
tola môžete odniesť 24.12.2012 od 
12.00 do 15.30. Zároveň v tomto ča-
se môžete priniesť dary zo svojho 
vianočného stola a podeliť sa s tý-
mi, čo majú núdzu.

Jasličková pobožnosť

Na Božie narodenie 25.12.2012 o 
15.30 bude v našom kostole Jaslič-
ková pobožnosť. Pripravia si ju deti 
z Cirkevnej základnej školy s ma-
terskou školou Dobrého pastiera.

Silvester

Na Silvestra 31.12.2012 bude od 
21.00 do 23.45 vyložená Sviatosť 
Oltárna so záverečným požehna-
ním a spoločným privítaním Nové-
ho roka v CVČ.

Pečenie farského maxi závinu

V sobotu 5.1.2013 pozývame 
všetkých farníkov na spoločné stret-
nutie na farskom dvore, kde sa po-
kúsime upiecť čo najväčší závin (po 
častiach). Milé gazdinky, vylepšuj-
te svoje recepty a budeme sa potom 
všetci tešiť zo spoločného „maxi 
závinu“. Popritom budeme podávať 
kapustnicu a punč, budú nám hrať 
koledy a ešte si tak vychutnáme prí-
jemnú  atmosféru Vianoc. Tešíme 
sa na vás!

FARNOSŤ HÁJIK

Adventné stretnutia mladých

Cez advent pozývame mladých na 
večerné piatkové stretnutia 7.11. a 
14.11.2012 s názvom „Bližšie k Bo-
hu“. Začíname vždy o 19.00. Nech 
je toto obdobie pre nás časom prí-
pravy, kedy nanovo otvoríme svoje 
srdcia Bohu.

Adventné stretnutia pre deti

eRko pozýva deti, ktoré sa chcú 
zapojiť do koledovania, na advent-
né stretká vždy v nedeľu 2.12, 9.12, 
16.12. a 23.12.2012 o 15.00 do haly 
CVČ Strom.

Vianočné prázdniny

Počas vianočných prázdnin pripra-
vujeme aktivity pre deti a mládež:

26.-28.12.2012 pozývame mladých 
na zábavný večerný program.

29.12.12 sa uskutoční volejbalový 
turnaj; 2.1.2013 turnaj v stolnom 
futbale; 3.1.2013 spoločne vyrazí-
me na hory.

4.1.2013 sa v noci nevyspíme, pre-
tože nás čaká nočná hra a prázd-
niny zavŕšime 7.1.2013 návštevou 
aquaparku v Dolnom Kubíne.

CVČ Strom bude zatvorené v dňoch: 
24.12., 25.12., 31.12.2012, 1.1.2013.

Bližšie informácie nájdete na našej 
stránke: www.strom-cvc.sk, alebo 
na tel. čísle: 0910 940 414.

Liturgické slávenia otca biskupa
počas Vianoc

v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline

24.12.2012 24.00 - polnočná sv. omša
25.12.2012 10.30 - sv. omša na Božie narodenie
30.12.2012 10.30 - sv. omša na Sviatok Sv. Rodiny
31.12.2012 16.00 - sv. omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka
01.01.2013 10.30 - sv. omša na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
06.01.2013 10.30 - sv. omša s požehnaním trojkráľovej vody
13.01.2013 10.30 - sv. omša s krstom detí 



FARNOSŤ ŽILINA-MESTO

Predvianočný koncert

V pondelok 17.12.2012 o 16.30 pozývame 
do katedrály na „Predvianočný 
koncert“, ktorý organizuje Krajské 
kultúrne stredisko v Žiline spolu 
so Žilinskou diecézou. Na koncerte 
vystúpia: Obývačkový orchester z 
Terchovej a sólisti z Terchovej, Detský 
folklórny súbor Cipovička, Folklórna 
skupina Javorníček z Hvozdnice a 
Štiavnika a Sisa Sklovská. 

Požehnanie betlehemov

V katedrále na Štedrý deň 24.12.2012 
pri večernej sv. omši o 16.00 budeme 
požehnávať betlehemy a Jezuliatka z 
vašich jasličiek, ktoré si prinesiete.

Chlapské večery

Všetkých mužov a otcov pozývame na 
Chlapské večery každý pondelok od 
19.00 do 21.00. Príďte na neformálne 
stretnutia, kde sa rozprávame o prob-
lémoch mužskej duše, o rodine, man-
želstve, deťoch, otcovstve... Stretnutia 
bývajú vo Farskom centre N3 (Kated-
rálne námestie 25/3) pri Katedrále Naj-
svätejšej Trojice v Žiline. 

Dobrá novina

V období Vianoc bude prebiehať 18. 
ročník Dobrej noviny, spojený so zbier-
kou na pomoc núdznym v Afrike. Ak 
chcete prispieť, môžete tak urobiť po 
skončení koledníckeho programu, kto-
rý bude v katedrále 26.12.2012 po sv. 
omši o 10.30 a u kapucínov 25.12.2012 
a 6.1.2013 po sv. omši o 10.00. Budú sa 
zbierať aj Sk. Prispieť je možné aj na 
účet: 000713500/3100-Volksbank Slo-
vensko, alebo darcovskou sms-kou v 
hodnote 1 € od 1.11.2012 do 31.1.2013 
cez všetkých mobilných operátorov na 
číslo 877 v tvare: DMS_DOBRANO-
VINA. Viac informácií nájdete v novi-
nách Dobrej noviny, alebo na stránke: 
www.dobranovina.sk.

Skúsme to inak

Každý tretí piatok v mesiaci pozýva-
me všetkých do katedrály na stretnutie 
s názvom „Skúsme to inak“, ktoré je 
ovocím Žilinských misií 2011. Najbliž-
šie stretnutie bude 18.1.2013 o 18.00 na 
mládežníckej sv. omši, nasledovať bu-
de agapé, chvály za mesto, svedectvá, 
vyučovanie, adorácia. 

Modlitby za mesto

Každý piatok v katedrále po večernej 
sv. omši o 18.00 pozývame na modlit-
by chvál za mesto. 

Spoločenstvo

Každého, kto má chuť rásť vo viere, 
modliť sa a formovať v spoločenstve 
kresťanov, pozývame začleniť sa do 
malých skupiniek spoločentva, otvo-
rené pre všetky vekové kategórie. Tel. 
kontakt: 0911 653 864.

Skauti

Skautský oddiel Apostolos pozýva me-
dzi seba deti rôznych vekových skupín 
zažiť mnoho zaujimavých dobrodruž-
stiev a zážitkov: družinové schôdzky, 
hry, výlety, výpravy, chatovačky, tábo-
ry a veľa skvelých kamarátov. Tel.kon-
takt: 0903 797 499.

Fašiangový ples

Farnosť Žilina–mesto a Farnosť Žilina–
Hájik pripravujú 3. Fašiangový ples 
8.2.2013 v Hoteli Slovakia. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť v sakristii farského 
kostola alebo na farskom úrade. 
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Gréckokatolícka cirkev
Farnost Žilina (Vlčince II)

Veriaci Gréckokatolíckej cirkvi, Far-
nosť Žilina (Vlčince II) Vás pozýva-
jú na výročnú Slávnosť posvätenia 
nášho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v nedeľu 9.12.2012 o 
9.30. Svätú liturgiu bude celebrovať 
otec biskup J.E. Mons. Peter Rusnák, 

bratislavský eparcha, v spoločenstve  
kňazov a veriaceho ľudu. Slávnosť 
bude spevom doprevádzať Miešaný 
spevácky zbor Máj zo Žiliny. V tento 
deň je možné získať v chráme plno-
mocné odpustky. Tešíme sa na spolo-
čenstvo s Vami.

Školské sestry
sv. Františka z Assisi

Pozývame všetkých na celonočnú 
adoráciu z 15.12. na 16.12.2012 v 
Katolíckom dome v Žiline, spojenú 
s duchovnou obnovou na tému: „Aby 
sme vierou mali život v Jeho mene“. 

Začne v sobotu 15.12.2012 o 9.00.
Prihlasovanie je možné do 9.12.2012 
na e-mailovej adrese: 
celonocnaadoracia@gmail.com


