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SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU 2015 V ŽILINE
Deň Miesto Čas

25. 3.  St

OATA   8.00 - 11.30

Bánová 16.00 - 17.30

Vlčince - VŠ 19.00 - 20.00

26. 3.  Št

Penzióny   9.00 - 11.30

Pov. Chlmec 16.00 - 17.00

Závodie 16.00 - 17.00

27. 3.  Pi

Katedrála 9.00 - 11.30    15.00 - 17.30

Sirotársky 9.00 - 11.30    15.00 - 17.30

Františkánsky 9.00 - 11.30    15.00 - 17.30

28. 3.  So
Bytčica   9.00 - 11.00

Porúbka   9.00 - 10.30

Deň Miesto Čas

28. 3.  So

Trnové   9.30 - 11.00

Zástranie 15.30 - 17.00

Budatín 15.30 - 16.30

Zádubnie 15.30 - 16.30

Saleziáni 15.00 - 17.30

29. 3.  Ne Solinky 14.00 - 17.00

30. 3.  Po

Hájik 10.00 - 11.30    16.00 - 18.00

Kamil   9.00 - 10.30

Štart 15.00 - 17.00

31. 3.  Ut Vlčince   9.00 - 11.30
15.00 - 17.30    18.00 - 20.00

Farnosť Kostol Zelený
štvrtok

Veľký
piatok

Biela
sobota

Veľkonočná
nedeľa

Veľkonočný
pondelok

Ž-mesto

Katedrála - Farský kostol
Najsv. Trojice

10.00
18.00 15.00 19.30 7.00   9.00   10.30

18.00
7.00   9.00

18.00

Sirotár - Kostol Obrátenia
sv. Pavla - kapucíni 16.30 16.30 19.30 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 19.30 8.30 8.30

Pov. Chlmec 18.00 15.00 19.30 8.30 8.30

Strážov -- -- -- 11.15 --

Vlčince

Farský kostol
Sedembolestnej PM 17.30 15.00 19.30 8.00   9.30

11.00   19.00
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 Farský kostol
Božieho milosrdenstva 18.00 15.00 19.30 8.00  10.00

18.30 8.00   10.00

Závodie Farský kostol sv. Štefana 18.00 15.00 19.30 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 2015 V ŽILINE



FARNOSŤ ZÁVODIE
Zelený štvrtok
Po večernej sv. omši bude poklona Oltárnej sviatosti.

Veľký piatok
Krížová cesta začne pred obradmi o 14.15.

Deviatnik
Od Veľkého piatku sa individuálne zapojme do 
modlitby Korunky B. milosrdenstva v rámci deväť-
dňovej prípravy pred Nedeľou B. milosrdenstva.

Biela sobota
Na Bielu sobotu ráno o 7.00 pozývame na mod-
litbu ranných chvál a posvätného čítania, potom 
bude vystavená Oltárna sviatosť k celodennej 
poklone, ktorá bude ukončená pred začiatkom 
Veľkonočnej vigílie o 19.30.

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Na 2. veľkonoč. nedeľu pozývame vzývať B. mi-
losrdenstvo okrem sv. omše aj v rámci popoludňaj-
šej poklony od 15.00. Korunku B. milosrdenstva sa 
pomodlíme slávnostnejším, spievaným spôsobom. 
Potom bude nasledovať prednáška o B. milosrden-
stve v rámci formačných stretnutí Združenia apoš-
tolov Božieho milosrdenstva – Faustínum.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť Prvého sv. prijímania bude v nedeľu 
10.5.2015: o 8.30     – 3.A, o 10.00 – 3.B. Sv. spoveď 
pre prvoprijímajúcich a ich príbuzných bude v so-
botu pred slávnosťou o 10.00. 

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

Spovedanie starých a chorých
V penzióne budeme spovedať v 
stredu 25.3.2015 od 9.00 a po do-
moch vo štvrtok 26.3.2015 od 9.00.

Upratovanie
V sobotu 28.3.2015 od 9.00 bude 
veľké upratovanie kostola.

Zelený  štvrtok
Ranná sv. omša o 6.30 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 
Pána začnú o 16.00. Poklona krížu 
do 20.00.

Biela sobota
Vyloženie Oltárnej sviatosti a mod-
litba ranných chvál o 7.00. Celoden-
ná poklona rodín pri Božom hrobe. 
Veľkonočná vigília o 19.30. Prines-
te si sviece. Počas celej soboty je 
možné prinášať jedlo do sprievodu 
s obetnými darmi na vigíliu a po 
slávnosti zmŕtvychvstania vás po-
zývame na agapé do haly CVČ.

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. 
Večerná sv. omša nebude.

Hodové slávnosti
V sobotu 25.4.2015 pozývame 
na hodové slávnosti, ktoré 
začneme tradičnou zabíjačkou 
na farskom dvore a futbalovým 
turnajom. V nedeľu 26.4.2015 
bude slávnostná sv. omša o 10.30. 
Kultúrny program a posedenie 
pri guláši začne o 15.00.

Sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania bude v našej 
farnosti v sobotu 11.4.2015 o 10.30.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť Prvého sv. prijímania 
bude pre CZŠ Dobrého Pastiera 
v nedeľu 24.5.2015 a pre ostatné 
základné školy v nedeľu 31.5.2015.

Púť pre mladých
Cez letné prázdniny pripravujeme 
púť pre mladých do San Govanni 
Rotondo v termíne 4.-13.7.2015. 
Navštívime viaceré pútne miesta 
ako Lanciano, Bari, Monopello a 
iné, aj s pobytom pri mori. Cena 
je 350 €. Prihlasovanie v CVČ do 
konca marca. Ostatné na plagáte.

2 % z daní
Pre naše občianske združenie Dobrý 
pastier je možnosť darovať 2 % 
z daní fyzických i právnických osôb. 
Z príspevkov podporujeme aktivity 
s deťmi, mladými, dospelými i so 
žiakmi našej CZŠ. Tlačivá nájdete 
na stolíkoch pri východe z kostola.

Liturgické slávenia otca biskupa 
v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline

Centrum voľného času Strom
Obnovy
20.-22.3.2015 – víkendový pobyt 
miništrantov na chate.
17.-19.4.2015 – duchovná obnova 
pre mladých v Kunerade.

Voľný čas
25.-29.5.2015 – kampaň: „Vypni 
telku, zapni seba“. Počas týždňa 
budú poobede prebiehať aktivity 
pre deti v CVČ na podporu aktív-
neho prežívania voľného času.

Zápis birmovancov
9.-10.6.2015 – zápis birmovancov.

Výlet
22.6.2014 pozývame na výstup na 
Vápeč spojený so sv. omšou pri 
Kaplnke Božského Srdca.

Letné tábory
CVČ Strom pripravuje prímestské 
tábory pre deti vo veku 7-11 rokov 
v dvoch termínoch: 20.-24.7.2015 a 
17.-21.8.2015.
eRko pripravuje pobytové tábory 
v Kunerade: 26.7.-1.8.2015 pre de-
ti vo veku 7-11 rokov, 2.-8.8.2015 
pre deti vo veku 12-15 rokov.

Kvetná nedeľa
10.30 – slávnostná sv. omša v rámci diecézneho 
stretnutia mládeže – Kvetná nedeľa

Zelený štvrtok
10.00 Missa Chrismatis – sv. omša svätenia olejov
18.00  Zelený štvrtok Pánovej večere

Veľký piatok
7.30 ranné chvály
15.00 obrady utrpenia a smrti Pána

Biela sobota
7.30 ranné chvály
19.30 Veľkonočná vigília spojená s vysluhovaním 
iniciačných sviatostí dospelým katechumenom

Veľkonočná nedeľa
10.30 pontifikálna sv. omša



FARNOSŤ
ŽILINA - MESTOZelený štvrtok

18.00 sv. omša na pamiatku Páno-
vej večere. 19.00-19.30 bdenie s 
Ježišom na Olivovej hore - poklo-
na pred Oltárnou sviatosťou.

Veľký piatok
Ranné chvály s posv. čítaním o 
8.00. Krížová cesta na Hradisko ku 
krížu o 8.30. Novéna k B. milosr-
denstvu o 14.45. Obrady Veľkého 
piatku o 15.00.

Biela sobota
Ranné chvály s posv. čítaním o 
8.00, potom bude vyložená Oltár-
na sviatosť k poklone. Novéna k B. 
milosrdenstvu o 19.30. Veľkonoč-
ná vigília o 19.30.

Veľkonočná nedeľa
Novéna k Božiemu milosrden-
stvu bude o 7.45. Sv. omše o 8.00; 
10.00 a 18.30.

Hody
V Nedeľu B. milosrdenstva slávi-
me vo farnosti hody. Sv. omše: 8.00, 
10.00 – hodová, celebruje don Peter 
Mlynarčík a 18.30. Korunka k B. 
milosrdenstvu s adoráciou o 15.00.

Prednáška
V piatok 17.4.2015 po sv. omši o 
18.30 pozývame na prednášku p. 
Sanigu: „Zrkadlenie v prírode“.

Modlitbové stretnutie
25.4.2015 bude v našej farnosti 
modlitbové stretnutie v duchu po-
solstiev z Medžugoria. Bližšie in-
formácie uverejníme v oznamoch.

Turistika
8.5.2015 organizujeme turistický 
výstup so sv. omšou. Bližšie in-
formácie v oznamoch. Prihlásiť 
sa môžete v sakristii do 5.5.2015.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť Prvého sv. prijímania 
bude v nedeľu 17.5.2015 o 10.00. 
Stretnutie rodičov a detí bude 
14.5.2015 o 16.30 v kostole. Sviatosť 
zmierenia bude pre deti  a rodičov v 
sobotu 16.5.2015 od 9.00 do 10.00.

Sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania bude 23.5.2015 
o 10.00. Sviatosť zmierenia bude 
22.5.2015 o 19.00.

Stretnutie rodín
V sobotu 6.6.2015 pozývame na 
Paľovu búdu na stretnutie rodín. 
Je to možnosť stretnúť sa, poroz-
právať, zašportovať si. Bližšie in-
formácie budú v oznamoch. 

Ponuka pre deti
Každá posledná sobota v mesia-
ci je od 15.00 v pastoračnom cen-
tre Sobotou pre deti – čas, kedy sa 
spoznávame, hráme, ale aj modlí-
me a učíme čnostiam. Tešíme sa 
na teba 28.3., 25.4. a 30.5.2015.

Prázdniny
Opäť sa tešíme na letné prázdni-
ny. Prečo? Pretože sa znovu stret-
neme v Liptovskom Jáne na let-
nom tábore! Ak máš 7-14 rokov a 
čas 9.-14.8.2015, poď s nami za-
žiť niečo nové. Bližšie informácie 
budú v oznamoch.

Púte
1.5.2015 sa uskutoční dekanátny 
Pochod za život do Trnového. Bliž-
šie informácie v oznamoch. 
30.5.2015 organizujeme púť na 
Hostýn a Svatý Kopeček, spojenú s 
návštevou Olomouca. Cena je 15 €. 
Prihlasovanie do 25.5.2015.
27.8.-2.9.2015 organizujeme púť do 
Medžugoria. Cena za dopravu a 
ubytovanie je 190 €. Prihlasovanie 
v sakristii.

Zápis
Budúce prvoprijímajúce deti po-
zývame na zápis 8.-9.6.2015 od 
16.30 do 17.30 na farskom úrade.
Budúcich birmovancov pozý-
vame na zápis 11.-12.6.2015 od 
16.30 do 18.30. Prihlasujú sa bu-
dúci stredoškoláci a starší.

Ponuka KA-KLUBU
Tanečné večery pre dospelých a 
pre mladých bývajú každý 2. pia-
tok o 19.15. Viac informácií na: 
www.makovice.eu
Pozývame deti na rozprávkové 
dopoludnia vždy 3. nedeľu v me-
siaci počas školského roka o 11.00 
v KA-klube.
18.4.2015 o 19.30 pozývame na „Li-
fe is party“ – kresťanskú discoparty.
25.4.2015 o 19.00 pozývame na 
Pohodovú zábavu.

Chlapské večery
Všetkých mužov pozývame na Chlapské večery 
každý pondelok od 19.00. Stretnutia bývajú vo Far-
skom centre N3.

Skúsme to inak
Každý tretí piatok v mesiaci o 18.00 pozývame do 
Katedrály Najsvätejšej Trojice na stretnutie s ná-
zvom „Skúsme to inak“.

Modlitby za mesto
Každý piatok v Katedrále Najsvätejšej Trojice po 
večernej svätej omši o 18.00 pozývame na modlit-
by chvál za mesto.

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

Deň Pána
Pozývame na biblicko-liturgické stretnutia Deň 
Pána (čítame si texty nedeľnej liturgie, uvažujeme 
nad nimi, modlíme sa). Stretnutia sa konajú každú 
druhú stredu, vždy o 18.45 vo Farskom centre N3.

Projekt „Milovať a ctiť“ 
„Milovať a ctiť“ má nový web: www.milovatactit.sk, 
kde sa dozviete o pôvode projektu, akciách a mož-
nosti objednať si brožúry Milovať a ctiť.

Nový Jeruzalem
Ak máš chuť po osobnom poznaní Pána Ježiša, 
ak túžiš po živej skúsenosti s Duchom Svätým a 
hľadáš spoločenstvo ľudí, ktorí úprimne prežívajú 
svoju vieru, pridaj sa k nám. Kontakt: malinama-
rek@gmail.com, 0949 377 447, www.nj.sk.

Koncert
V stredu 8.4.2015 po sv. omši o 18.45 pozývame na 
Veľkonočný koncert do katedrály.

Prvé sv. prijímania v katedrále
Spoj. škola Kráľovnej pokoja: 26.4.2015, CZŠ R. 
Zaymusa: 3.5.2015, ZŠ Lichardova: 10.5.2015.

Slávnosť titulu katedrály
V nedeľu 31.5.2015 na slávnosť Najsvätejšej Troji-
ce slávime titulárnu slávnosť katedrálneho chrámu. 
Sväté omše budú tak ako v nedeľu.

FARNOSŤ HÁJIK

PUMINZA 2015
8.-9.5.2015 pozývame miništrantov do Šaštína na 
Tretiu púť miništrantov Žilinskej diecézy. Príď pre-
žiť dva dni plné dobrodružstva v spoločenstve no-
vých kamarátov, Ježiša, Márie a sv. Jozefa. Viac na: 
www.ministranti.dcza.sk.



FARNOSŤ VLČINCE

Duchovná obnova
Pozývame stráviť čas v uzobraní a mod-
litbe počas nočnej adorácie pred vylo-
ženou Oltárnou sviatosťou 28.3.2015 od 
18.00 do 24.00 v Kostole sv. Jána Bosca.

Zelený štvrtok
Saleziáni a Bánová: sv. omša na pa-
miatku Pánovej večere o 17.30. Tichá 
adorácia – bdenie pri Olivovej hore do 
21.00.

Veľký piatok
Saleziáni: Korunka k B. milosrdenstvu 
o 15:00. Krížová cesta o 15.25. Slávenie 
obradov Utrpenia a smrti Pána o 16.00. 
Poklona krížu a pri Božom hrobe po 
obradoch do 21.00.
Bánová: Korunka k B. milosrdenstvu o 
15.00. Krížová cesta o 15.25. Slávenie 
obradov Utrpenia a smrti Pána o 16.00. 

Poklona krížu a pri B. hrobe po obra-
doch do 20.00. Po obradoch bude krí-
žová cesta mladých ulicami Bánovej a 
premietanie filmu Umučenie Krista.

Biela sobota
Saleziáni a Bánová: ranné chvály o 
8.00. Poklona krížu a pri Božom hrobe 
do 19.00. Veľkonočná vigília o 19.30. 
Prineste si  so sebou sviečky. Po sv. 
omši bude požehnanie veľkonočných 
jedál, ktoré si treba priniesť.

Divadlo
Saleziáni dona Bosca a mladí zo salezián-
skeho oratória pozývajú 7.4.2015 o 16.00 
do Veľkej sály Domu odborov v Žiline 
na reprízu performatívneho divadelného 
predstavenia: „Iba jeden...?“. Lístky sa 
budú predávať v kostoloch Žilinského de-
kanátu za dobrovoľný príspevok: 2,70 €.

Cesta svetla
V nedeľu B. milosrdenstva 12.4.2015 
o 18.30 bude v kostole u saleziánov Ces-
ta svetla v hudobno-umeleckej forme.

Štúdium
Vysoká škola zdravotná a sociálnej práce 
sv. Alžbety a Inštitút sv. Jána Bosca Žilina 
ponúkajú trojročné bakalárske a dvojroč-
né magisterské štúdium v odbore Sociál-
na práca s deťmi a mládežou a Sociálna 
práca v dennej a externej forme, s mož-
nosťou paralelného štúdia pedagogického 
minima v magisterskom stupni štúdia.

Futbal
1. kresťanský športový klub v Žiline 
otvára  futbalové družstvo dorastu pre 
chlapcov narodených 1997-2000. Tré-
ningy sú v stredu o 18.30 v priestoroch 
saleziánskeho oratória. Viac na: 0911 
106 625 alebo 1kskzilina@gmail.com.

FARNOSŤ SALEZIÁNI

Krížové cesty
V piatok 28.3.2015 o 18.30 pozývame 
všetky ženy a dievčatá na Krížovú cestu 
do Mojšovej Lúčky.
V piatky pozývame mužov a otcov na 
„Nočné Krížové cesty“ do Sedla pod 
Roháčom. Stretneme sa pri kostole na 
Vlčincoch o 20.00 (28.3.) a o 21.00 (3.4.).

Upratovanie
V stredu 1.4.2015 od 8.00 bude veľké 
upratovanie kostola pred Veľkou nocou.

Veľký piatok
Pobožnosť Krížovej cesty bude o 9.00 vo 
Farskom kostole na Vlčincoch. Obrady 
Veľkého piatku začnú o 15.00 a poklona 
krížu bude do 21.00.

Biela sobota
Ranné chvály a posv. čítanie sa po-
modlíme o 8.00. Potom bude vylože-
nie Oltárnej sviatosti a poklona pri 
Božom hrobe do 19.00. Obrady Veľ-
konočnej vigílie začnú o 19.30.

Veľkonočný výstup
Na Veľkonočný pondelok 6.4.2015 or-
ganizujeme Veľkonočný výstup na 
Chatu pod Suchým. Odchod autobusu 
do Varína bude v pondelok o 9.15.

Duchovná obnova
24.-26.4.2015 bude na Makove-Kasár-
ňach duchovná obnova pre birmovancov.

Stavanie mája
Vo štvrtok 30.4.2015 po večernej sv. 
omši budeme stavať máj.

Májové pobožnosti
Majové pobožnosti budú o 17.15 v Kos-
tole na Vlčincoch a pri Kaplnke v Le-
soparku Chrasť v nedeľu o 15.00. 

Pochod za život
V piatok 1.5.2015 sa uskutoční deka-
nátny pochod za život do Trnového.

Farský výlet
Vo štvrtok 8.5.2015 organizujeme tu-
ristický výlet do Rajeckej doliny. Viac 
informácií vo farských oznamoch.

Novéna a Turíčna vigília
Novéna k Duchu Svätému začne 
15.5.2015. Turíčnu vigíliu budeme slá-
viť v sobotu 23.5.2015 o 19.00.

Prvé sv. prijímanie
1. sv. prijímanie bude v nedeľu 17.5.2015: 
9.00 ZŠ Karpatská, 11.00 ZŠ Martinská a 
Gorazda, 13.00 ŠZŠ J. Vojtaššáka.

Prednáška
V piatok 29.5.2015 o 18.30 pozývame 
do klubu Prístav pod kostolom na 
prednášku Lukáša Lhoťana o islame.

Púť do Krakova
V sobotu 30.5.2015 organizujeme púť do 
Krakova. Viac vo farských oznamoch.

Božie telo
Vo štvrtok 4.6.2015 bude v prípade priaz-
nivého počasia sv. omša o 17.30 spojená s 
eucharistickou procesiou po Námestí Já-
na Pavla II. a s požehnaním celej farnosti.

Duchovná obnova pre rodiny
12.-14.6.2015 organizujeme duchovnú 
obnovu pre rodiny farnosti v Rodinkove 
v Belušských Slatinách.

Kňazská a diakonská vysviacka
V sobotu 13.6.2015 sa vo Farskom kos-
tole na Vlčincoch uskutoční kňazská a 
diakonská vysviacka novokňazov a dia-
konov pre Žilinskú diecézu.

Púť do Marianky
V sobotu 20.6.2015 pripravujeme pre 
členov upratovacích a modlitbových 
skupín púť do Marianky.

Letné tábory
Aj tento rok chystáme pre deti letné 
pobytové tábory. Viac informácii po 
Veľkej noci vo farských oznamoch.

2 % z daní
2 % zo svojich daní môžete poukázať ob-
čianskemu združeniu Križovatky, ktoré 
pôsobí pri našom pastoračnom centre.

Zájazd do Maďarska
V októbri 2015 pripravujeme zájazd do 
Maďarska. Viac vo farských oznamoch.

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


