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SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2013 V ŽILINE
Deň

17. 12. Ut

18. 12. St

19. 12. Št

Miesto

Čas

Deň

Miesto

Čas

Penzióny

9.00 - 11.30

20. 12. Pi

Vlčince

9.00 - 11.30
15.00 - 18.00 18.30 - 20.30

Závodie

16.00 - 17.00

Bytčica

9.00 - 11.00

Pov. Chlmec

16.30 - 17.15

Porúbka

9.00 - 10.30

Hájik

10.00 - 11.30 16.00 - 18.30

Trnové

9.30 - 11.00

Bánová

15.00 - 18.00

Saleziáni

14.00 - 17.30

Vlčince - VŠ

19.00 - 20.00

Zástranie

15.30 - 17.00

Katedrála

9.00 - 11.30 15.00 - 18.00

Budatín

15.30 - 16.30

Sirotársky

9.00 - 11.30 15.00 - 16.30

Zádubnie

15.30 - 16.30

Františkánsky

9.00 - 11.30 15.00 - 17.00

Solinky

14.00 - 17.00

21. 12. So

22. 12. Ne

SV. OMŠE CEZ VIANOCE 2013 V ŽILINE
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Kostol
Katedrála - Farský kostol
Najsvätejšej Trojice

Ž-mesto
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25.12.
Streda
Narodenie Pána
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24.00
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17.00

26.12.
Štvrtok
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31.12.
Utorok
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1.1.2014 Streda
PM Bohorodička
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7.00
16.00
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18.00

8.00 10.00
17.00

6.00
16.30

8.00 10.00
17.00

15.30

6.00 8.00 11.00
15.30

Sirotár - Kostol Obrátenia
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24.00

Františkánsky kostol
sv. Barbory - dominikáni

15.30
24.00

Katolícky dom

22.00
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17.00
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24.00

8.30

8.30

--

8.30

--

11.15

11.15

--

11.15

Farský kostol
Sedembolestnej PM
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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

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
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7.15 24.00

7.00 8.30
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8.00 9.30
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17.00
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Strážov

Vlčince

24.12.
Utorok
Štedrý deň

Farský kostol
Saleziáni sv. Jána Bosca
Bánová

6.00 8.00 11.00 6.00 8.00 11.00
15.30
15.30

Hájik

Kaplnka
Božieho milosrdenstva

Závodie

Farský kostol sv. Štefana
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8.30 10.00
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8.00 22.00
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FARNOSŤ ZÁVODIE
Betlehemské svetlo
Na Štedrý deň popoludní v čase od
14.00 do 16.00 si môžete prísť od mladých skautov zažať Betlehemské svetlo na malom námestí pri kríži.
Narodenie Pána
V stredu 25.12.2013 na slávnosť Narodenia Pána pozývame do Kostola sv.
Štefana v Závodí osláviť sviatostného
Pána modlitbou, aj vo forme vianočných kolied. Sviatosť Oltárna bude vystavená k poklone v čase od 15.00 do
16.30. Bližšie informácie o priebehu
adorácie budú vo farských oznamoch.
Dobrá novina
Aj v tomto roku budú koledníci navštevovať prihlásené príbytky. Bližšie o
prihlasovaní a o čase koledovania sa
dozviete v nedeľných oznamoch.
Obnova manželského sľubu
Pri nedeľných sv. omšiach na sviatok
Svätej Rodiny 29.12.2013 pozývame
manželov obnoviť si manželský sľub.
Pokiaľ možno, nech sú v kostole pri
sebe, aby si mohli pri tom podať ruky.
Požehnanie príbytkov
Záujemcovia o požehnanie domu alebo
bytu kňazom nech sa prihlásia v sakristii
počas vianočných sviatkov.
Eucharistická poklona
Na Silvestra 31.12.2013 od 22.30 do
24.00 vás pozývame poďakovať Pánovi za milosti v uplynulom roku počas poklony pred Sviatosťou Oltárnou.
O polnoci bude udelené eucharistické
požehnanie do roku 2014.

FARNOSŤ VLČINCE
Adventný koncert
V nedeľu 8.12.2013 o 16.00 sa v Kostole
Sedembolestnej P. Márie na Vlčincoch
uskutoční Adventný koncert Schóly
Sedembolestnej a Zboru starej hudby
Arcus: „Chvali, duše moja, Hospoda
- pocta sv. Cyrilovi a Metodovi za ich
prínos v oblasti liturgickej hudby“.
Roráty
Počas Adventu budeme sláviť ranné sv.
omše o 6.30 ako rorátne (okrem nedele
a slávností). Pri svetle sviec môžeme
uvažovať nad tajomstvom Krista, ktorý
prichádza ako „pravé Svetlo“.
Kto dá prístrešie Svätej rodine?
15.–23.12.2013 sa budeme v našej farnosti modliť deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ Pre konanie deviatnika je potrebné, aby sa nahlásilo minimálne 9 rodín. Ak máte záujem (rodiny, jednotlivci) prihláste sa v sakristii
Farského kostola na Vlčincoch.
Upratovanie kostola
V pondelok 23.12.2013 od 8.00 bude
veľké upratovanie kostola. Už vopred
vďaka za ochotu a službu.

Dobrá novina
Vo štvrtok 26.12.2013 budú vyslaní koledníci Dobrej noviny do rodín. Zapísať
sa môžete počas posledného adventného týždňa v sakristii.
Vianočný koncert
Vo štvrtok 26.12.2013 o 17.00 sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na
Vlčincoch uskutoční tradičný vianočný koncert „V Slovenskom Betleheme“,
ktorý bude v priamom prenose vysielať
Slovenská televízia.
Pre manželov a rodiny
V nedeľu 29.12.2013 na sviatok Svätej
Rodiny pri detskej sv. omši o 9.30 si
manželia obnovia svoj manželský sľub
a spoločne budeme prosiť, aby Boh požehnával naše rodiny.
Silvestrovská túra
V utorok 31.12.2013 pozývame na Silvestrovský výstup na Veľký Straník.
Odchod z Námestia Jána Pavla II. pred
kostolom bude o 8.30.

Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si môžete prísť
zobrať na Štedrý deň do Farského
kostola na Vlčincoch.

Polnočná sv. omša na Silvestra
Na Silvestra 31.12.2013 bude o 24.00
vo Farskom kostole Sedembolestnej
Panny Márie na Vlčincoch polnočná sv.
omša, ktorou spoločne privítame Nový
rok. Po sv. omši bude malé novoročné
agapé na námestí pred kostolom.

Jasličková pobožnosť
V stredu 25.12.2013 o 16.00 pozývame
všetky rodiny do kostola na Jasličkovú pobožnosť, ktorú si pripravili deti a
mládežníci z Klubu Prístav.

Požehnanie príbytkov
Požehnanie domu alebo bytu na sviatok
Zjavenia Pána - Troch kráľov nahláste
počas vianočných sviatkov v sakristii
Farského kostola na Vlčincoch.

FARNOSŤ SALEZIÁNI a ORATKO
Tvorivé dielne
Počas adventných nedieľ od 15.00 do
17.00 budú v oratóriu rôzne dielne pre
deti, kde si môžu vyrobiť vianočné pohľadnice, ozdoby na stromček, kalendáre a mnohé iné krásne drobnôstky.
Duchovná obnova mladých
V utorok 17.12.2013 o 19.00 bude duchovná obnova pre mladých a po nej
mládežnícka sv. omša v kostole.

Vianočný koncert
Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2013
o 17.00 pozývame do Kostola v Bánovej na vianočný koncert speváckeho
zboru z Bánovej.
Silvestrovský program
31.12.2013 od 15.30 sa uskutoční silvestrovský program pre deti v priestoroch oratória a večer o 20.00 začne
mládežnícky program.

FARNOSŤ SOLINKY
Rorátne sv. omše
Počas celého adventu vás pozývame
na rorátne sv. omše o 6.00. Treba si
priniesť kahanec.
Nepoškvrnené počatie P. Márie
V nedeľu 8.12.2013 o 18.00 pozývame na mariánsku akadémiu, po ktorej bude procesia s Pannou Máriou
po sídlisku, čím jej chceme poďakovať za dar pozemku pod kostol a farnosť, ktorý nám vyprosila.
Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si z nášho kostola môžete odniesť 24.12.2013 od
12.00 do 15.30. Zároveň v tomto čase môžete priniesť dary zo svojho
vianočného stola a podeliť sa s tými, ktorí majú núdzu.
Jasličková pobožnosť
Na Božie narodenie 25.12.2013 o
15.30 bude v našom kostole Jasličková pobožnosť. Pripravia si ju deti
z Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera.
Koledovanie
26.-27.12.2013 budú vyslaní koledníci Dobrej noviny do rodín. Zapísať
sa môžete počas adventu v sakristii.
Požehnanie matiek pred pôrodom
Na sviatok sv. Štefana budeme pri
sv. omši o 9.00 a 10.30 požehnávať
mamičky, ktoré čakajú dieťa.

Silvester
Na Silvestra 31.12.2013 bude od
21.00 do 23.45 vyložená Sviatosť
Oltárna so záverečným požehnaním a spoločným privítaním Nového roka v CVČ Strom.
10. výročie CMŠ a CVČ
1.1.2014 budeme vo farnosti oslavovať 10. výročie založenia Cirkevnej
materskej školy a CVČ STROM.
Pečenie farského maxi závinu
4.1.2014 pozývame všetkých farníkov na spoločné stretnutie do CVČ
Strom, kde sa pokúsime upiecť čo
najväčší závin (po častiach). Milé
gazdinky, vylepšujte 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 príjemnú atmosféru Vianoc. Tešíme sa na vás!
Vianočný koncert
5.1.2014 o 17.00 sa uskutoční vianočný koncert našich farských zborov.
Požehnanie príbytkov
Požehnanie domu alebo bytu na
sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov
nahláste počas sviatkov v sakristii.
Požehnáme tie príbytky, ktoré ešte
neboli požehnané.

Centrum voľného času Strom
Vianočné prázdniny
Počas vianočných prázdnin pripravujeme rôzne aktivity pre deti a mládež: spoločenské večery s rôznymi
hrami a súťažami, premietanie filmov, kalčetový turnaj, lyžovačku,
chatu pre deti, výlet a iné. Bližšie
informácie o pripravovaných aktivitách budú na plagátoch.

Volejbalový turnaj
28.12.2013 sa uskutoční volejbalový turnaj pre mladých. Viac informácií nájdete na plagátoch.
CVČ Strom bude zatvorené v dňoch:
24.12., 25.12., 31.12.2013, 1.1.2014.
Bližšie informácie nájdete na našej
stránke: www.strom-cvc.sk, alebo
na tel. čísle: 0910 940 414.

Centrum voľného času Žirafa
Súkr. centrum voľného času Žirafa pripravuje od januára 2014 na Hájiku:
nové krúžky pre mamičky s deťmi; cvičenie pre dospelých; nový tanečný
kurz pre mladých. Bližšie informácie sú na webovej stránke SCVČ Žirafa.

FARNOSŤ HÁJIK
Adventný koncert
V nedeľu 8.12.2013 o 18.00 pozývame na
adventný koncert do Kaplnky Božieho
milosrdenstva na Hájiku.
Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si môžete zobrať na Štedrý
deň v čase od 8.00 do 10.00 v kaplnke.
Sv. omša pre deti
Na Štedrý deň o 16.00 bude sv. omša pre deti,
pri ktorej vyhodnotíme veľkú adventnú súťaž.
Požehnanie matiek pred pôrodom
Na sviatok sv. Štefana budeme pri sv. omšiach
požehnávať mamy, ktoré čakajú dieťa.
Obnova manželských sľubov
Na sviatok Sv. Rodiny 29.12.2013 si pri sv.
omšiach manželia obnovia manželské sľuby.
Turistický výlet
31.12.2013 pozývame na silvestrovskú turistiku do Vrátnej. Informačné stretnutie bude
30.12.2013 po sv. omši v kaplnke.
Eucharistická adorácia
Na Silvestra bude od 23.00 do 23.45 adorácia
so záverečným eucharistickým požehnaním.
Dobrá novina
Koledovanie Dobrá novina bude 27.-28.12.2013
od 14.00 do 17.00. Finančné prostriedky z koledovania budú použité pre deti v Afrike. Kto má
záujem, nech sa prihlási v kaplnke.
Požehnanie domu
Záujemcovia, ktorí chcú, aby im kňaz požehnal príbytok, sa môžu prihlásiť počas
vianočných sviatkov.
Zjavenie Pána
6.1.2014 pri sv. omši o 11.00 bude hrať
ľudová hudba Minárikovci z Vadičova.
Prednáška
10.1.2014 o 19.00 pozývame do Kaplnky
Božieho milosrdenstva na prednášku pána
Sanigu: „Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode“.
Ples
28.2.2014 organizujeme ples kresťanských
rodín v hoteli Slovakia. Bližšie informácie
budú uverejnené vo farských oznamoch.

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO
Predvianočný koncert
V stredu 18.12.2013 o 16.30 pozývame
do Katedrály Najsvätejšej Trojice na
Predvianočný koncert, ktorý organizuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline a
Žilinská diecéza.
Požehnanie betlehemov
V katedrále na Štedrý deň 24.12.2013
pri sv. omši o 16.00 budeme požehnávať betlehemy a Jezuliatka, ktoré si
prinesiete.
Chlapské večery
Všetkých mužov pozývame na Chlapské večery každý pondelok od 19.00.
Stretnutia bývajú vo Farskom centre
N3, Katedrálne námestie 25/3 (pri
Katedrále Najsvätejšej Trojice).
Dobrá novina
V období Vianoc bude prebiehať
Dobrá novina, spojená so zbierkou
na pomoc núdznym v Afrike. Koledovanie bude v katedrále (čas bude
zverejnený v oznamoch a na stránke farnosti: www.farnost-zilina.sk).
Prispieť je možné aj na účet Dobrej
noviny alebo darcovskou SMS (viac
v novinách Dobrej noviny alebo na
stránke: www.dobranovina.sk).
Skúsme to inak
Každý tretí piatok v mesiaci o 18.00
pozývame do Katedrály Najsvätejšej Trojice na stretnutie s názvom
„Skúsme to inak“.

Modlitby za mesto
Každý piatok po večernej svätej omši
o 18.00 pozývame do Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline na modlitby
chvál za mesto.
Betlehemské svetlo
V sobotu 21.12.2013 prinesú skauti do
katedrály Betlehemské svetlo, ktoré si
môžete v nasledujúcich dňoch odniesť
do svojich rodín a prežívať sviatky Narodenia Pána so svetlom zapáleným v
Bazilike Narodenia Pána v Betleheme.

Od januára 2013 sa aj my stretávame pre
to isté. Čítame texty nedeľnej liturgie,
uvažujeme nad nimi, modlíme sa v nádeji, že Ho lepšie spoznáme pri slávení
Eucharistie. Príď medzi nás.
Pozývame ťa na biblicko-liturgické
stretnutia Deň Pána, ktoré sa konajú
každú druhú stredu vždy o 18.45 vo Farskom centre N3.

Rozprávkové dopoludnie
Tretia nedeľa o 10.00 patrí vo Farskom
centre N3 rozprávkam. Mladí z divadelného súboru Makovice v spolupráci
s Farnosťou Žilina - mesto pozývajú na
predstavenia s klasickými rozprávkami
v modernom prevedení. Vstup je voľný.

Dospelí miništranti a lektori
Posvätný charakter liturgie si vyžaduje,
aby, ak je to možné, boli službou pri liturgii poverení dospelí zrelí kresťania.
Záujemcom ponúkame služby miništrantov a lektorov v Katedrálnom chráme v Žiline. Informácie o stretnutiach
pre dospelých miništrantov a lektorov
a kontakty nájdete na farskej stránke
www.farnost-zilina.sk.

Deň Pána
„Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb
a dobrorečil, lámal ho a podával im ho.
Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale
on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám
nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“
Aj ty si už niekedy odchádzal z nedeľnej omše domov s pocitom, že z toho
nič nemáš? Emauzskí učeníci sa s podobnou náladou do Jeruzalema určite nevracali, pretože pri slávení práve
spoznali Krista. Ako sa im to podarilo?
Niekto Neznámy im vysvetľoval Písma.

Internetový prenos z Čenstochovej
Srdečne pozývame do Farského centra N3 v Žiline na otvorené modlitbové
stretnutia pomocou internetového prenosu z Čenstochovej, ktoré vedie katolícky kňaz a pustovník otec Daniel.
V programe je svätá omša a modlitby
chvál s modlitbami za uzdravenie, oslobodenie a vyliatie Ducha Svätého, pri
ktorých je možné zažiť Boží dotyk lásky a jeho moci. Konajú sa každú tretiu
sobotu v mesiaci. Najbližšie stretnutie
bude 21.12.2013 o 18.00.

Liturgické slávenia otca biskupa
počas Vianoc
v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline
22.12.2013
24.12.2013
25.12.2013
29.12.2013
31.12.2013
01.01.2014
06.01.2014
12.01.2014

10.30
24.00
10.30
10.30
16.00
10.30
10.30
10.30

- sv. omša s kandidatúrou bohoslovcov 5. ročníka
- polnočná sv. omša
- sv. omša na Božie narodenie
- sv. omša na sviatok Sv. Rodiny
- sv. omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka
- sv. omša na slávnosť Bohorodičky Panny Márie
- sv. omša s požehnaním trojkráľovej vody
- sv. omša spojená s krstom detí
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