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SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU 2013 V ŽILINE
Deň Miesto Čas

19.03.  Ut Solinky-mládež 15.30 - 16.30

20.03.  St
OATA   8.00 - 11.30

Vlčince - VŠ 19.00 - 20.00

21.03.  Št

Katedrála 9.00 - 11.30    15.00 - 18.00

Sirotársky 9.00 - 11.30    15.00 - 18.00

Františkánsky 9.00 - 11.30    15.00 - 18.00

22.03.  Pi

Penzióny   9.00 - 11.30

Pov. Chlmec 16.00 - 17.00

Závodie 16.30 - 17.15

23.03.  So
Bytčica   9.00 - 11.00

Porúbka   9.00 - 10.30

Deň Miesto Čas

23.03.  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

24.03.  Ne
Solinky 14.00 - 17.00

Bánová 14.00 - 17.00

25.03.  Po

Hájik 10.00 - 11.30    16.00 - 18.30

Kamil   9.00 - 10.30

Štart 15.00 - 17.00

26.03.  Ut Vlčince   9.00 - 11.30
15.00 - 17.30    18.00 - 20.30

Farnosť Kostol
Zelený
štvrtok

Veľký
piatok

Biela
sobota

Veľkonočná
nedeľa

Veľkonočný
pondelok

Ž-mesto

Katedrála - Farský kostol
Najsv. Trojice

9.30
18.00

15.00 19.00
7.00   9.00   10.30

18.00
7.00   9.00

18.00

Sirotár - Kostol Obrátenia
sv. Pavla - kapucíni

16.30 16.30 20.00
8.00   10.00

17.00
8.00   10.00

17.00

Františkánsky kostol
Sv. Barbory - dominikáni

15.30 15.30 20.00
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 19.30
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 B. milosrdenstva 18.00 15.00 20.00 8.00   9.30   11.00 8.00

Závodie Kostol sv. Štefana 18.00 15.00 19.00 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 2013 V ŽILINE



FARNOSŤ ŽILINA - MESTO
Benefičný koncert
Gymnázium sv. Františka z Assisi v 
Žiline pozýva na benefičný koncert 
v nedeľu 17.03.2013 o 15.00 do au-
ly školy. Dobrovoľným príspevkom 
môžete podporiť projekt združenia 
Sávio s názvom „Tehlička 2013“ na 
záchranu detí ulice v Angole, Keni, 
Južnom Sudáne a v Azerbajdžane.

Krížová cesta
Na Veľký piatok 29.03.2013 o 
12.00 pozývame na Krížovú cestu 
s bratmi kapucínmi do Sirotárske-
ho kostola Obrátenia sv. Pavla.

Spiritualita manželského aktu
Kapucín Ksawery Knotz príde 
12.-14.04.2013 do Žiliny viesť du-
chovnú obnovu pre manželov o 
spiritualite manželského aktu. Sr-
dečne vás pozývame. Viac info na 
výveske a na www.kapucini.sk.

Prvé sv. prijímania v katedrále
CZŠ R. Zaymusa: nedeľa 28.04.2013 
o 10.30; ZŠ sv. Cyrila a Metoda: ne-
deľa 05.05.2013 o 10.30; ZŠ Hollé-
ho: sobota 11.05.2013 o 11.30; ZŠ Li-
chardova: nedeľa 12.05.2013 o 10.30.

Farská púť
Farnosti Žilina-mesto a Žilina-
Hájik pripravujú pútnický zájazd 
do Čenstochovej a do Krakova v 
dňoch 20.-21.04.2013. Navštívi-
me Jasnú Horu, zúčastníme sa sv. 
omše a modlitieb za uzdravenie a 
oslobodenie s pustovníkom Da-
nielom Galusom v Olštyne a ne-
cháme sa objať Božím milosrden-
stvom v Sanktuáriu v Lagievni-
kách. Informácie budú na plagáte 
a prihlasovať sa môžete v sakris-
tii katedrály a kaplnky na Hájiku.

Odpust v katedrále
Na slávnosť Najsvätejšej Trojice v 
nedeľu 26.05.2013 budeme sláviť v 
našej farnosti odpust, patrocínium 
farského kostola - katedrály.

Chlapské večery
Pondelky od 19.00 do 21.00 pozý-
vame mužov a otcov na Chlapské 

večery. Príďte na neformálne stret-
nutia, kde sa rozprávame o problé-
moch mužskej duše, o rodine, de-
ťoch, otcovstve... Stretnutia bývajú 
vo Farskom centre N3 v Žiline.

Jeden z nás
Podporte európsku iniciatívu „Jeden 
z nás“, za účelom právnej ochrany 
dôstojnosti, práva na život a integri-
tu každej ľudskej bytosti od počatia. 
Formulár vypíšte pred kostolom, v 
sakristii alebo na fare.

Katechézy pre seniorov
V rámci pastoračnej starostlivosti 
o starších ľudí a ľudí na dôchodku, 
ponúkame katechézy, ktoré budú 
slúžiť na posilnenie vo viere. Po-
kračujeme po Veľkej noci v stredy 
o 15.00 vo farskom centre N3.

Modlitby za mesto
Ovocím Žilinských misií 2011 sú 
pravidelné stretnutia v katedrále, 
kde sa spoločne modlíme za mesto. 
Pozývame kňazov, spoločenstvá a 
všetkých, ktorým záleží na obrá-
tení nášho mesta. Každý piatok je 
o 18.00 sv. omša a po nej modlit-
by do 20.00. Každý tretí piatok v 
mesiaci je modlitbové stretnutie 
„Skúsme to inak“ do 21.30.

Deň Pána
Nad nedeľnými čítaniami spoloč-
ne uvažujeme každú druhú stredu 
večer po sv. omši o 18.45 na bib-
licko-liturgickom stretnutí z cyk-
lu Deň Pána v N3. Môžete si pri-
niesť Sväté písmo a pero.

Dopoludnie s rozprávkou
Milovníkov rozprávok pozýva-
me na dopoludnie s rozprávkou 
každú tretiu nedeľu po detských 
sv. omšiach o 10.00 a o 11.00 vo 
farskom centre N3.

Biblické príbehy
Druhú a štvrtú nedeľu pozývame 
na dopoludnie s biblickými prí-
behmi o 10.00 vo farskom centre 
N3. Deti a rodičov čaká animo-
vaný film, kvízy a úlohy.

Štúdium sociálnej práce
Katedra sociálnej práce s deťmi a mládežou ozna-
muje záujemcom o štúdium, že otvára denné a ex-
terné bakalárske štúdium a  externé magisterské 
štúdium: „sociálna práca s deťmi a mládežou“ na 
detašovanom pracovisku Saleziánum, VŠZaSP 
sv. Alžbety v Žiline. Informácie u saleziánov (Ra-
jecká 17, Žilina) alebo na: www.vssvalzbety.sk/
pracoviska/detasovane-pracoviska/salezianum; 
0911/307757, 041/7635283.

FARNOSŤ ZÁVODIE

Dekanátna púť do Trnového
V rámci Roku sv. Cyrila a Metoda a Roku vie-
ry bude 01.05.2013 putovať celý Žilinský deka-
nát do Trnového. Viac informácií v jednotlivých 
farnostiach dekanátu.

Podujatia Diecézneho centra
Inštitút Communio pozýva v utorky o 17.00 
na pravidelné podujatia do Diecézneho centra. 
Prednášky, besedy, filmy, kreatívne práce z pa-
piera alebo drôtu... Program nájdete v časopise 
Naša Žilinská diecéza a na www.icommunio.sk 
alebo na facebooku. Najbližšie budeme pripra-
vovať veľkonočné ozdoby (19.3. - treba sa vo-
pred nahlásiť kvôli materiálu na 0905/559975) a 
duchovná prednáška o modlitbe - lectio divina 
(26.3.). Tešíme sa na vás.

Sv. omše za kultúru života v dekanáte
V dňoch 10.-13.05.2013 sa v Žilinskom dekanáte odslúžia sv. omše na 
úmysel šírenia kultúry života. Bližšie informácie po Veľkej noci.

Zelený štvrtok
Po večernej sv. omši poklona Sviatosti Oltárnej 
približne hodinu po skončení obradov.

Veľký piatok
Krížová cesta začne pred obradmi o 14.15.

Biela sobota
Celodenná poklona začne ráno o 08.00. Na Veľ-
konočnú vigíliu o 19.00 si prineste sviečky. 

Deviatnik
Od Veľkého piatku sa zapojme v rodinách do 
Deviatnika k Božiemu milosrdenstvu modlitbou 
Korunky Božieho milosrdenstva.

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Na 2. veľkonoč. nedeľu pozývame oslavovať a vzý-
vať B. milosrdenstvo aj v rámci poklony od 15.00.

Veľkonočný koncert
V piatok 12.04.2013 pozývame po sv. omši na 
Veľkonočný koncert miešaného zboru Máj.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť 1. sv. prijímania bude 02.06.2013 o 10.00 
pre obe triedy. Sv. spoveď pre prvoprijímajúcich a 
ich príbuzných bude v sobotu 01.06.2013 o 10.00.



Zelený štvrtok
18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. 
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
Na Nedeľu Božieho milosrdenstva slávime patrocí-
nium našej kaplnky. Sv. omše: 08.00; 09.30 a 11.00 
- hodová, celebruje doc. ThDr. Jozef Kyselica, rektor 
Kostola Najsv. Spasiteľa v Bratislave. Korunka k B. 
milosrdenstvu s adoráciou bude o 15.00.

Manželské večery
Pozývame manželov na duchovnú obnovu. Stretnu-
tia budú bývať v stredu o 17.30 v kaplnke. Prvé stret-
nutie bude 10.04.2013. Prihlasovanie do 07.04.2013 v 
kaplnke a u rodiny Dolynayovej a Kondelovej.

Prvé sv. prijímanie
05.05.2013 o 11.00 - 1. skupina: 3.A a 3.B ZŠ Hájik. 
Stretnutie rodičov a detí bude 30.04.2013 o 16.30 v 
kaplnke. 12.05.2013 o 11.00 - 2. skupina: 3.C., 3.D a 
deti z ostatných škôl. Stretnutie rodičov a detí bude 
09.05.2013 o 16.30 v kaplnke.

Stretnutie rodín
22.06.2013 pozývame do Bánovej na stretnutie 
rodín, kde sa porozprávame, zašportujeme si. 
Viac vo farských oznamoch.

Tábor
11.-16.08.2013 organizujeme letný  tábor v Liptov-
skom Jáne pre deti od 8 do 12 rokov. Pre deti od 12 
rokov na chate Gumár v Kunerade 21.-24.08.2013. 
Prihlasovanie do 15.06.2013 v kaplnke.

Turistika
08.05.2013 organizujeme Turistický výstup na 
Smrekovicu, Malinô Brdo, kde bude o 12.00 sv. om-
ša. Prihlasovanie v sakristii kaplnky do 05.05.2013.

Púť
08.06.2013 organizujeme Púť do Litmanovej a 
Červeného Kláštora. Cena: 11,- €. Prihlasovanie 
v sakristii do 30.05.2013.
Zápis
Budúce prvoprijímajúce deti pozývame na zápis 
03. a 04.06.2013 od 17.00 do 18.00 v kaplnke.

FARNOSŤ SOLINKY
40 dní online
Cez pôstne obdobie ponúkame 
aktivitu „40 dní online“. Ide o 
prežitie pôstu netradičným spôso-
bom. Táto aktivita je dostupná na: 
www.40dni.sk.

Upratovanie
V sobotu 23.03.2013 od 09.00 bu-
de veľké upratovanie kostola.

Zápis do škôlky
Zápis do našej Cirkevnej mater-
skej škôlky je  do konca marca. Je 
potrebné  priniesť  občiansky pre-
ukaz rodiča a rodný list dieťaťa. 
Prihlášku  nájdete na internetovej 
stránke farnosti a školy.

Zelený  štvrtok
Ranná sv. omša o 06.30 nebude. Sv. 
omša na pamiatku Pánovej večere  
bude o 18.00. Bdenie pri Olivovej 
hore do 22.00.

Veľký piatok
Krížová cesta po Solinkách o 10.00. 
Obrady slávenia utrpenia a smrti Pá-
na 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 
19.30. Prineste si sviece.
Počas celej soboty je možné pri-
nášať jedlo do sprievodu s obetný-
mi darmi na vigíliu a po slávnosti 
zmŕtvychvstania vás pozývame 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.

Hodové slávnosti
V sobotu 20.04.2013 pozývame 
na Hodové slávnosti, ktoré za-
čneme tradičnou zabíjačkou na 
farskom dvore a futbalovým tur-
najom. V nedeľu 21.04.2013 bude 
slávnostná sv. omša o 10.30, ktorú 
bude celebrovať PaedDr. ThLic. 
Marcel Puvák, vedúci nábožen-
ského vysielania v televízii NOE. 
Kultúrny program začne o 15.00.

Sviatosť birmovania
27.04.2013 bude mladým našej far-
nosti vyslúžená Sviatosť birmovania.

Zápis
Zápis budúcich birmovancov a 
detí na 1. sv. prijímanie bude 20.-
23.05.2013.

Vypni telku, zapni seba
Týždeň zameraný na: „Vypni telku, 
zapni seba“, bude 27.-31.05.2013. K 
zapojeniu sa pozývame nielen deti.

Púť
03.-14.07.2013 farnosť v spoluprá-
ci s CVČ pripravuje pre mladých 
v rámci Roka viery púť po pútnic-
kých miestach Európy. Navštívime 
Assisi, Padovu, Paríž, Turín, Pra-
hu a  iné. Pozývame mladých, kto-
rí chcú duchovne pookriať a zažiť 
spoločenstvo . Cena je 370,- €. Pri-
hlásiť sa môžete v kancelárii CVČ 
do 30.03.2013.

2% z daní
Pre naše občianske združenie 
Dobrý pastier je možnosť darovať 
2% z daní fyzických i právnic-
kých osôb. Z príspevkov podpo-
rujeme aktivity s deťmi, mladý-
mi, dospelými i so žiakmi našej 
CZŠ. Tlačivá nájdete na stolíkoch 
pri východe z kostola.

FARNOSŤ HÁJIK

Zelený štvrtok
09.30 Missa Chrismatis
- sv. omša svätenia olejov
18.00  Zelený štvrtok Pánovej večere

Veľký piatok
07.30 ranné chvály
15.00 obrady utrpenia a smrti Pána

Biela sobota
07.30 ranné chvály
19.00 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



FARNOSŤ VLČINCE

Duchovná obnova
Duchovná obnova spojená s celonočnou 
adoráciou pre mladých bude v kostole v 
sobotu 23.03.2013 o 19.00. Po 21.00 po-
kračujeme celonočnou adoráciou.

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 18.00.
Krížová cesta ulicami Bánovej so za-
staveniami pri krížoch o 18.00.

Krížová cesta mladých v prírode o 18.00.

Biela sobota
Saleziáni: Ranné chvály o 08.00. Poklona 
krížu a pri Božom hrobe do 19.00. Veľko-
nočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania o 
19.30. Prineste si so sebou sviečky.
Bánová: Ranné chvály o 08.00. Poklona 
krížu a pri Božom hrobe do 19.00. Veľko-
nočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania o 
19.30. Prineste si 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.

Veľkonočný pondelok
Saleziáni: sv. omše o 06.30; 08.00; 
09.30; 11.00.
Bánová: sv. omše o 07.00 a 08.30.

Veľkonočný výlet
V pondelok 01.04.2013 bude veľkonoč-
ný výlet pre mladých. Stretneme sa po 
sv. omši o 08.00.

Predstavenie
Tanečné divadlo ATak pozýva na pred-
stavenie špeciálnej tanečno-slovnej in-
scenácie: „slovOžilo“. Ide o koláž z ich 15 
ročnej tvorby, inšpirovanú citátmi Sväté-
ho písma. Predstavenie sa uskutoční na 
Kvetnú nedeľu 24.03.2013 v telocvični u 
Saleziánov o 16.00. Vstupné 4,- €.

Don Bosco v Žiline
Pri príležitosti príprav na oslavy 200. 
výročia narodenia svätého Jána Bosca 
(1815-2015), putujú po celom svete re-
likvie tohto veľkého svätca. Uložené sú v 
plastike podobnej tej, ktorá sa nachádza 
v Bazilike Panny Márie Pomocnice kres-
ťanov v Turíne. V dňoch 20.-22.04.2013 
„zavíta“ don Bosco aj k nám, do Sale-
ziánskeho domu v Žiline. Srdečne vás 
pozývame na túto historickú a význam-
nú duchovnú udalosť. Príďte sa stretnúť 
s donom Boscom. Program návštevy re-
likvií nájdete na plagátoch v kostoloch.

FARNOSŤ SALEZIÁNI

Katechetické utorky
Počas pôstneho a veľkonočného obdobia 
prebiehajú v bočnej kaplnke kostola Ka-
techetické utorky na tému: „Sv. omša v 
živote kresťana“. Začiatok o 18.30.

Nočná krížová cesta
V piatok 22. a 29.03.2013 pozývame mu-
žov a otcov na „Nočné Krížové cesty“ 
do Sedla pod Roháčom. Stretneme sa pri 
kostole na Vlčincoch o 20.00 (22.03.) a 
o 21.00 (29.03.). Odporúčame turistickú 
obuv a čelovku.

Upratovanie
V stredu 27.03.2013 od 08.00 bude veľké 
upratovanie kostola pred Veľkou nocou.

Veľký piatok
Hraná Krížová cesta pre Žilinskú diecé-
zu bude o 09.00 na Námestí Jána Pavla 
II. (v prípade nepriazne počasia v kosto-
le). Obrady Veľkého piatku začnú o 15.00 
a poklona krížu bude do 21.00.

Biela sobota
Ranné chvály a posv. čítanie sa pomod-
líme o 08.00. Potom bude vyloženie 
Sviatosti Oltárnej a poklona v Božom 
hrobe do 19.30. Veľkonočná vigília za-
čne o 20.00. Prineste si so sebou sviece.

Víkend pre birmovancov
12.-14.04.2013 sa uskutoční duchovná 
obnova pre birmovancov v Penzióne 
Javorník na Makove-Kasárňach.

Púť do Nitry
V sobotu 20.04.2013 organizujeme Púť 
do Nitry na Deň otvorených dverí v 
Kňazskom seminári sv. Gorazda. Pri-
hlasovanie po Veľkej noci v sakristii.

Veľkonočný výstup
Na Veľkonočný pondelok 01.04.2013 
organizujeme Veľkonočný výstup na 
Chatu pod Suchým. Odchod autobusu 
do Varína z parkoviska pri Kauflande 
bude o 09.15.

Stavanie mája
V utorok 30.04.2013 večer budeme sta-
vať máj a vo štvrtok 30.05.2013 bude 
váľanie mája spojené so zábavou.

Májové pobožnosti
Budú bývať o 17.15 v Kostole na Vl-
čincoch a pri Kaplnke v Lesoparku 
Chrasť v nedeľu o 15.00. 

Turistický výlet
V stredu 08.05.2013 organizujeme tu-
ristický výlet na Kľak. Viac informácií 
vo farských oznamoch po Veľkej noci.

Novéna a Turíčna vigília
Novéna k Duchu Sv. bude 10.-18.05.2013 
pred sv. omšou o 17.15 (PO-PI), 6.15 
(SO-NE). Turíčnu vigíliu budeme sláviť 
18.05.2013 o 19.30.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť Prvého sv. prijímania bude 
v nedeľu 12.05.2013: 09.00 ZŠ Kar-
patská; 11.00 ZŠ Martinská a ZŠ Go-
razda; 13.00 ŠZŠ J. Vojtaššáka.

Duchovná obnova pre rodiny
31.05.-02.06.2013 organizujeme du-
chovnú obnovu pre rodiny našej far-
nosti v „Rodinkove - Dome prijatia“ v 
Belušských Slatinách.

Púť do Levoče
22.06.2013 pripravujeme pre členov 
upratovacích a modlitbových skupín 
Púť do Levoče.

Púť do Medžugoria
21.-29.07.2013 organizujeme púť do 
Medžugoria.

Tábor
11.-17.08.2013 chystáme letný tábor 
pre deti na Makove-Kasárňach. Viac 
informácií po Veľkej noci.
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