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SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2015 V ŽILINE

SV. OMŠE CEZ VIANOCE 2015 V ŽILINE

Deň Miesto Čas

16. 12.  St

OATA   8.00 - 11.30

Bánová 15.00 - 17.30

Vlčince - VŠ 19.00 - 20.00

17. 12.  Št

Penzióny   9.00 - 11.30

Pov. Chlmec 16.30 - 17.00

Závodie 16.00 - 17.00

18. 12.  Pi

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

19. 12.  So
Bytčica   9.00 - 11.00

Porúbka   9.00 - 10.30

Deň Miesto Čas

19. 12.  So

Trnové   9.30 - 11.00

Zástranie 15.30 - 17.00

Budatín 15.30 - 17.00

Zádubnie 15.30 - 16.30

Saleziáni 14.00 - 17.30

20. 12.  Ne Solinky 14.00 - 17.00

21. 12.  Po

Hájik 10.00 - 11.30    16.00 - 18.30

Kamil   9.00 - 10.30

Štart 15.00 - 17.00

22. 12.  Ut Vlčince   9.00 - 11.30
15.00 - 17.30    18.00 - 20.00

Farnosť Kostol
24.12.
Štvrtok

Štedrý deň

25.12.
Piatok

Narod. Pána

26.12.
Sobota

Sv. Štefana

27.12.
Nedeľa

Sv. rodiny

31.12.
Štvrtok

Silvester

1.1.2016
Piatok

Nový rok

Ž-Mesto

Katedrála - Farský kostol
Najsvätejšej Trojice

7.00
24.00

7.00  9.00
10.30  18.00

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
8.00  10.00  

17.00
6.00

16.30
8.00  10.00  

17.00

Františkánsky kostol
sv. Barbory - dominikáni

15.30
24.00

6.00  8.00
11.00  15.30

6.00  8.00  
11.00

6.00  8.00
11.00  15.30 15.30 6.00  8.00  

11.00  15.30

Katolícky dom 22.00 8.30 8.30 8.30 16.00 8.30

Pov. Chlmec 24.00 8.30 8.30 8.30 -- 8.30

Strážov -- 10.00 10.00 10.00 -- 10.00

Vlčince
Farský kostol
Sedembolestnej PM

6.30
24.00

8.00  9.30
11.00  19.00

8.00  9.30
11.00  19.00

8.00  9.30
11.00  19.00

6.30  16.00  
24.00

8.00  9.30
11.00  19.00

Kaplnka Celulózka 22.00 9.00 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

6.30  7.30  
9.00  10.30  

19.30
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

17.30

6.30  8.00  
9.30  11.00  

20.00

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 7.00  8.30 16.30 7.00  8.30

Hájik Farský kostol
Božieho milosrdenstva

16.00
24.00

8.00  10.00    
18.30

8.00  10.00 
18.30    

8.00  10.00 
18.30 17.00 8.00  10.00      

18.30

Závodie Farský kostol sv. Štefana 7.00  24.00 8.30  10.00 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 9.30 8.00 9.30



FARNOSŤ VLČINCE

Volejbalový turnaj
V sobotu 19.12.2015 sa uskutoční tra-
dičný volejbalový turnaj. Bližšie infor-
mácie sa dozviete v kancelárii centra.

Koledovanie
Deti z našej farnosti budú i tento rok v 
dňoch 26.-27.12.2015 prinášať koledu 
do našich rodín. Záujemcovia o ich náv-
števu sa budú môcť prihlásiť v sakristii. 

Výlet do aquaparku
28.12.2015 pozývame deti a mládež na 

výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v CVČ 
počas úradných hodín. 

Turistika 
V utorok 29.12.2015 sa uskutoční turis-
tický výlet. Cieľ výletu spresníme neskôr.

Novoročná veselica
V  sobotu 2.1.2016 o 19.00 pozývame 
mladých i dospelých na veselicu, kde 
bude hrať živá hudba – naši Dobráci.

Roráty
Počas adventu slávime pri svetle sviec 
ranné sv. omše o 6.30 ako rorátne.

Spovedanie chorých
Starých a nevládnych farníkov budeme 
spovedať po domoch a bytoch vo štvrtok 
10.12.2015 dopoludnia. Prihláste ich po 
sv. omšiach v sakristii do 9.12.2015.

Duchovná obnova pre rodiny
V sobotu 12.12.2015 bude sr. Alena Ště-
pánová z Komunity blahoslavenstiev 
viesť duchovnú obnovu pre rodiny.

Vianočné trhy
V nedeľu 13.12.2015 o 16.00 mladí po-
zývajú do Klubu Prístav na Vianočné 
trhy. Pre rodiny s deťmi budú priprave-
né tvorivé dielne a detský kútik.

Kto dá prístrešie Svätej rodine?
15.-23.12.2015 sa budeme modliť de-
viatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodi-
ne?“ Ak máte záujem (rodiny, jednot-
livci) pripraviť sa na dôstojné slávenie 
Vianoc takouto formou, prihláste sa v 
sakristii kostola na Vlčincoch. 

Upratovanie kostola
V stredu 23.12.2015 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 do 17.00 vo farskom 
kostole na Vlčincoch.

Vianočná liturgia
Na Božie narodenie 25.12.2015 bude 
sv. omšu o 11.00 doprevádzať farský 
spevácky zbor Schóla Sedembolestnej.

Jasličková pobožnosť
V piatok 25.12.2015 o 16.00 pozývame 
všetky rodiny do kostola na Jasličkovú 
pobožnosť, ktorú si pripravili spevácke 
zbory našej farnosti, deti a mládežníci 
z Klubu Prístav.

Dobrá novina
V sobotu 26.12.2015 budú vyslaní ko-
ledníci Dobrej noviny do rodín. Zapísať 
sa môžete počas posledného adventné-
ho týždňa v sakristii.

Pre manželov a rodiny
V nedeľu 27.12.2015 na sviatok Svätej 
rodiny pri sv. omši za účasti detí o 9.30 
si manželia obnovia svoj manželský 
sľub a budeme vyprosovať Božie po-
žehnanie pre naše rodiny.

Silvestrovská túra
Vo štvrtok 31.12.2015 pozývame na 
tradičný Silvestrovský výstup na Veľ-
ký Straník. Odchod z Námestia Jána 
Pavla II. pred kostolom bude o 8.30.

Polnočná sv. omša na Silvestra
Na Silvestra 31.12.2015 o 24.00 pol-
nočnou sv. omšou privítame Nový rok. 
Po jej skončení bude malé novoročné 
agapé na námestí pred kostolom.

Požehnanie príbytkov
Požehnanie domu alebo bytu na sviatok 
Zjavenia Pána – Troch kráľov nahláste 
počas vianočných sviatkov v sakristii.

Relikvie sv. Terézie z Lisieux
Vo štvrtok 21.1.2015 popoludní prídu do 
nášho farského kostola na Vlčincoch re-
likvie sv. Terézie z Liesieux. Viac infor-
mácií prinesieme vo farských oznamoch.

Centrum voľného času Strom

FARNOSŤ SOLINKY
Roráty
Pozývame vás počas celého adventu na 
rorátne sv. omše o 6.00. Deti sú pozvané 
na raňajky v CVČ a v sobotu aj dospelí.

Procesia
Každý rok konáme po sídlisku procesiu 
so sochou P. Márie ako poďakovanie za 
našu farnosť. Tento rok bude v utorok 
8.12.2015 po sv. omši o 18.00.

Spovedanie chorých 
Spovedanie chorých po sídlisku bude 
17.12.2015 od 9.00. Je potrebné ich na-
hlásiť do 16.12.2015.

Vianočné trhy v škole
17.12.2015 od 15.00 pozývame na vianoč-
né trhy do CZŠ s MŠ Dobrého pastiera.

Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si môžete zapáliť na 
Štedrý deň v kostole od 12.00 do 15.30.  
Môžete sa podeliť s darmi zo svojho 
štedrého stola a priniesť ich do sakristie. 

Jasličková pobožnosť
Na Božie narodenie 25.12.2015 o 15.30 
bude Jasličková pobožnosť, ktorú si pri-
pravili deti z CZŠ s MŠ Dobrého pastiera.

Pre manželov
Obnova manželských sľubov bude na 
sviatok Svätej rodiny 27.12.2015 pri 
všetkých sv. omšiach. Pozývame všet-
ky manželské dvojice.

Silvester
Na Silvestra bude adorácia od 21.00 do 
24.00 s požehnaním a potom spoločne 
privítame Nový rok v CVČ.

Pečenie farského maxi závinu
V sobotu 2.1.2016 pozývame gazdinky 
do CVČ na spoločné pečenie najväčšieho 
kysnutého závinu. Materiál na pečenie a 
rúry budú pripravené. Prineste si misky a 
iné kuchynské náradie. Hlad zaženieme 
dobrou kapustnicou a smäd výborným 
rumom s čajom. Môžu prísť aj tí, ktorí 
chcú len povzbudzovať.

Požehnanie mamičiek
Mamičky, ktoré čakajú dieťa, budeme 
požehnávať 3.1.2015 pri sv. omšiach o 
9.00 a 10.30.

Koncert zborov
V nedeľu 3.1.2016 o 17.00  sa uskutoční 
tradičný vianočný koncert mládežníc-
keho a dospeláckeho zboru s ochutnáv-
kou štrúdle a punču.



Tanečný večer
11.12.2015 o 18.45 pozývame do KA-
Klubu na tanečný večer spojený s 
výučbou tanca.

Jubilejná brána
13.12.2015 v rámci Roka Božieho milosr-
denstva bude vo farskom kostole Žilina - 
Hájik počas sv. omše o 10.00 slávnostne 
otvorená jubilejná brána. Počas celého ro-
ka je možné získať úplné odpustky. Aj po-
čas vianočných sviatkov môžete pozvať 
rodinu a priateľov, aby sa obohatili mimo-
riadnou Božou milosťou. Bližšie informá-
cie nájdete vo výveske kostola.

Vianočné trhy
19.–20.12.2015 pozývame na Vianočné 
trhy do KA-Klubu. Pozvaní sú všetci, 
ktorí majú radi koledy, palacinky, punč, 
vianočné rozprávky a chcú nakúpiť po-
sledné vianočné darčeky pre priateľov. 
Čakajú vás koncerty, tvorivé dielne pre 
deti a veľa dobrého jedla.

Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si môžete zobrať na 
Štedrý deň v čase od 8.00 do 10.00 pred 
kostolom.

Sv. omša pre deti
Na Štedrý deň 24.12.2015 bude o 16.00 
sv. omša pre deti.

Požehnanie budúcich mamičiek
Na sviatok sv. Štefana 26.12.2015 
požehnáme pri sv. omšiach mamy, ktoré 
čakajú dieťa.

Dobrá novina
Aj tento rok prinesieme do Vašich domo-
vov Dobrú novinu o narodení Božieho sy-
na. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov 
27.12.2015 prosíme, aby sa od Tretej ad-
ventnej nedele zapisovali do zoznamu v 
sakristii.

Obnova manželských sľubov
Na sviatok Sv. rodiny 27.12.2015 si pri 
sv. omšiach manželia obnovia manželské 
sľuby.

Eucharistická adorácia
Na Silvestra bude od 23.00 do 23.45 ado-
rácia s pobožnosťou a požehnaním.

Požehnanie domu
Farníci, ktorí chcú, aby im kňaz požeh-
nal príbytok, sa môžu prihlásiť počas 
vianočných sviatkov.

FARNOSŤ HÁJIK
Betlehemské svetlo
Na Štedrý deň popoludní v čase od 
14.00 do 15.00 si môžete zažať Betle-
hemské svetlo od skautov na námestí 
pri kríži na ul. Pod Hradiskom. 

Dobrá novina
Cez Vianoce bude prebiehať 21. ročník 
Dobrej noviny spojený so zbierkou na 
pomoc núdznym v Afrike. Ak chcete 
privítať koledníkov, zapíšte sa do zošita 
v sakristii. V Závodí sa bude koledovať 
25.12.2015 od 14.00.

Sviatok sv. Štefana
V sobotu 26.12.2015 vás pozývame 
na spievanie vianočných kolied za 
sprievodu organu od 17.00 do 18.00.

Eucharistická poklona
27.12.2015 od 17.00 do 18.00 pozýva-
me na adoráciu spojenú s modlitbou 
radostného ruženca za posvätenie ro-
dín. Poklona bude aj na 2. nedeľu po 
Narodení Pána, na slávnosť Zjavenia 

Pána a v nedeľu Krstu Pána. Na Sil-
vestra 31.12.2015 od 23.00 do 24.00 
vás pozývame poďakovať Pánovi za 
milosti v uplynulom roku počas poklo-
ny pred Oltárnou sviatosťou. O polno-
ci bude udelené eucharistické požeh-
nanie do roku 2016.

Sviatok Sv. rodiny
Pri nedeľných sv. omšiach na sviatok 
Svätej rodiny 27.12.2015 pozývame 
manželov obnoviť si manželský sľub.

Zbor sv. Imricha a Zbor Máj
Speváci zo Zboru sv. Imricha a Mie-
šaného zboru Máj obohatia svojím 
spevom sv. omšu o 10.00 na 2. nedeľu 
po Narodení Pána – 3.1.2016.

Požehnanie príbytkov
Záujemcovia o požehnanie domu alebo 
bytu nech sa prihlásia počas vianočných 
sviatkov v sakristii. Svätenie domov bu-
de 6.1.2016 a 10.1.2016.

FARNOSŤ SALEZIÁNI a ORATKO
Adventné popoludnia
Počas adventných nedieľ od 15.00 do 
17.00 budú v oratóriu dielne pre de-
ti, kde si môžu vyrobiť vianočné po-
hľadnice, ozdoby na stromček, kalen-
dáre a mnohé iné krásne veci.

Adventné sv. omše
Cez advent u saleziánov a v Bánovej 
budú počas týždňa, okrem nedieľ a 
sviatkov, večerné sv. omše o 17.30 s 
rorátnou tematikou zameranou na prí-
pravu blížiacich sa Vianoc. Pozývame 
hlavne deti a mládež. 

Duchovná obnova
Mládežnícka duchovná obnova pred 
Vianocami, s možnosťou sa vyspo-
vedať, bude 19.-20.12.2015 v oratóriu. 
Začíname v sobotu o 18.00.

Požehnanie vianočných oblátok
23.12.2015 po večernej sv. omši požehná-
me vianočné oblátky u saleziánov a v Bá-
novej, ktoré si môžete doniesť.

Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si do svojich do-
movov môžete odniesť z nášho kosto-
la a z Bánovej na Štedrý deň po ran-
nej sv. omši.

Vianočný koncert
Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2015 
pozývame na vianočný koncert spe-
váckeho zboru z Bánovej, ktorý sa 
uskutoční o 16.30 v priestoroch kosto-
la v Bánovej.

Štefanská zábava
Združenie saleziánov spolupracovní-
kov ASC a OZ Domec Bánová pozýva-
jú 26.12.2015 o 19.00 na Štefanskú zá-
bavu do hotela Slovakia. Vstupenky v 
cene 25 € si môžete zakúpiť na vrátnici 
saleziánskeho domu.

Nedeľa Sv. rodiny
V nedeľu 27.12.2015 na sviatok Svä-
tej rodiny si pri sv. omšiach manželia 
obnovia svoj manželský sľub a záro-
veň bude požehnanie rodín. Prosíme 
manželov a rodiny, aby si vybrali spo-
ločnú sv. omšu. 

Detský Silvester
31.12.2015 od 15.00 bude v oratóriu 
silvestrovský program pre deti.

Silvester pre mladých
31.12.2015 bude v oratóriu Silvester 
pre mladých, ktorý začne o 20.00. 
Všetci mladí sú srdečne pozvaní.

FARNOSŤ ZÁVODIE



FARNOSŤ ŽILINA - MESTO
Charita
Počas adventu od 8. do 11.12.2015 ne-
zabudnite vyhľadať charitný stánok 
na vianočných trhoch na Mariánskom 
námestí v Žiline. Nájdete v ňom rôzne 
výrobky z tvorivých dielní, ktoré pre-
biehali v našich charitných domoch v 
jeseni a môžu byť pekným vianočným 
darčekom pre vašich blízkych. Aj ta-
kýmto spôsobom môžete pomôcť ľu-
ďom v núdzi v našej diecéze.

Pre nepočujúcich
V sobotu 12.12.2015 bude v Katedrále 
Najsv. Trojice v Žiline o 13.00 sv. spo-
veď a o 14.00 svätá omša pre nepoču-
júcich v posunkovej reči.

Jubilejná brána
Na 3. adventnú nedeľu 13.12.2015, v 
rámci Roka Božieho milosrdenstva, 
bude v Katedrále Najsv. Trojice v Ži-
line počas svätej omše o 10.30 otvore-
ná jubilejná brána. Počas celého jubi-
lejného roka bude možné v katedrále 
prechodom cez túto bránu a po splnení 
obvyklých podmienok získavať úplné 
odpustky. Bližšie informácie budú zve-
rejnené vo výveske kostola.

Predvianočný koncert
Vo štvrtok 17.12.2015 o 16.30 vás po-
zývame do Katedrály Najsv. Trojice v 
Žiline na Predvianočný koncert, ktorý 
organizuje Krajské kultúrne stredisko 
v Žiline a Žilinská diecéza. 

Betlehemské svetlo
V sobotu 19.12.2015 o 16.30 prinesú 
skauti do Katedrály Najsv. Trojice v Ži-
line Betlehemské svetlo, ktoré si môže-
te pred Štedrým dňom odniesť do svo-
jich rodín a prežívať sviatky Narodenia 
Pána so svetlom zapáleným v Bazilike 
Narodenia Pána v Betleheme.

Požehnanie betlehemov
V Katedrále Najsvätejšej Trojice v Ži-
line na Štedrý deň 24.12.2015 pri sv. 
omši o 7.00 budeme požehnávať betle-
hemy a Jezuliatka, ktoré si prinesiete.

Dobrá novina
V období Vianoc bude prebiehať ko-
ledovanie Dobrá novina, spojená so 
zbierkou na pomoc núdznym v Af-
rike. Do katedrály prídu koledníci v 
sobotu 26.12.2015 o 10.30. Prispieť 
je možné aj na bankový účet Dobrej 
noviny alebo darcovskou SMS. Viac 
v novinách Dobrej noviny alebo na 
stránke: www.dobranovina.sk.

Chlapské večery
Všetkých mužov pozývame na Chlap-
ské večery každý pondelok od 19.00. 
Stretnutia bývajú vo Farskom centre 
N3 (pri katedrále).

Deň Pána
Biblicko-liturgické stretnutie Deň Pána 
je konkrétny spôsob, ako sa lepšie pri-
praviť na nedeľné slávenie. Stretávame 
sa každú tretiu stredu o 19.00 vo Far-
skom centre N3, aby sme spolu uvažo-
vali nad čítaniami a liturgickými texta-
mi. Stretnutie je otvorené pre všetkých 
záujemcov.

Dospelí miništranti a lektori
Posvätný charakter liturgie si vyžaduje, 
ak je to možné, aby boli službou pri li-
turgii poverení dospelí zrelí kresťania. 
Záujemcom ponúkame služby miniš-
trantov a lektorov v katedrálnom chrá-
me v Žiline. Informácie nájdete na far-
skej stránke: www.farnost-zilina.sk.

Katechézy pre seniorov
Stretnutie seniorov býva každú stredu 
o 10.30 vo farskom centre N3 (okrem 
prvopiatkovej stredy). Jeden týždeň sa 
zdieľame s Božím slovom formou lectio 
divina a na druhý týždeň je katechéza o 
duchovnom živote.
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Liturgické slávenia otca biskupa
počas Vianoc

v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline

24.12.2015 24.00 - polnočná sv. omša

25.12.2015 10.30 - sv. omša na Božie narodenie

27.12.2015 10.30 - sv. omša na sviatok Svätej rodiny

31.12.2015 16.00 - sv. omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka

01.01.2016 10.30 - sv. omša na slávnosť Bohorodičky Panny Márie

03.01.2016 10.30 - sv. omša spojená s kandidatúrou bohoslovcov

06.01.2016 10.30 - sv. omša na slávnosť Zjavenia Pána

09.01.2016 10.30 - sv. omša spojená s diakonskou vysviackou

10.01.2016 10.30 - sv. omša na sviatok Krstu Pána spojená s krstom detí


