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SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU 2016 V ŽILINE
Deň Miesto Čas

16. 3.  St

OATA   8.00 - 11.30

Bánová 15.30 - 17.30

Vlčince - VŠ 19.00 - 20.00

17. 3.  Št

Penzióny   9.00 - 11.30

Pov. Chlmec 16.30 - 17.00

Závodie 16.00 - 17.00

18. 3.  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. 3.  So
Bytčica   9.00 - 11.00

Porúbka   9.00 - 10.30

Deň Miesto Čas

19. 3.  So

Trnové   9.30 - 11.00

Zástranie 15.30 - 17.00

Budatín 15.30 - 17.00

Zádubnie 15.30 - 16.30

Saleziáni 15.00 - 17.30

20. 3.  Ne Solinky 14.00 - 17.00

21. 3.  Po

Hájik 10.00 - 11.30    16.00 - 18.30

Kamil   9.00 - 10.30

Štart 15.00 - 17.00

22. 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 18.30 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 19.00 6.00   8.00   11.00 

15.30
6.00   8.00   11.00

15.30

Katolícky dom 16.00 15.00 18.30 8.30 8.30

Pov. Chlmec 18.00 15.00 18.30 8.30 8.30

Strážov -- -- -- 10.00 --

Vlčince

Farský kostol
Sedembolestnej PM 17.30 15.00 18.30 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 18.30 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 19.00 6.30   8.00   9.30

11.00   20.00
6.30   8.00   9.30

11.00

Bánová 17.30 16.00 19.00 7.00   8.30 7.00   8.30

Hájik Farský kostol
Božieho milosrdenstva 18.00 15.00 19.00 8.00  10.00

18.30 8.00

Závodie Farský kostol sv. Štefana 18.00 15.00 18.30 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 2016 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 18.30.

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 
8.5.2016: 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.

2 % z daní 
Dve percentá zo svojich daní môžete poukázať 
občianskemu združeniu Sv. Štefan-kráľ, ktoré pô-
sobí v našej farnosti. Tlačivá sú na stolíku v kos-
tole. Vďaka.

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 16.3.2016 a chorých po síd-
lisku vo štvrtok 17.3.2016 od 9.00. 

Upratovanie
V sobotu 19.3.2016 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 18.30. Sviece 
budú za dobrovoľný príspevok v 
kostole a požehnáme ich ako veľ-
konočné sviece. Počas celej soboty 
je možné prinášať jedlo do sprievo-

du s obetnými darmi na vigíliu. Po 
slávnosti zmŕtvychvstania vás po-
zývame na agapé do haly CVČ.

Veľkonočná nedeľa
Slávnostné vešpery budú o 18.00.

Hodové slávnosti
V sobotu 16.4.2016 pozývame na 
hodové slávnosti, ktoré začneme 
tradičnou zabíjačkou na farskom 
dvore a futbalovým turnajom. V ne-
deľu 17.4.2016 bude slávnostná sv. 
omša o 10.30. Kultúrny program a 
posedenie pri guláši začne o 15.00.

Výročie posviacky chrámu
Slávnosť 17. výročia posviacky 
chrámu bude v nedeľu 8.5.2016. 
Môžete získať úplné odpustky.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť Prvého sv. prijímania 
bude pre CZŠ Dobrého Pastiera 
v nedeľu 8.5.2016 a pre ostatné 
základné školy v nedeľu 15.5.2016.
Zápis detí na Prvé sv. prijímanie  
bude v dňoch 6.-7.6.2016.

2 % z daní
Pre naše OZ Dobrý pastier je mož-
nosť darovať 2 % z daní. Z príspev-
kov podporujeme aktivity s deťmi, 
mladými, dospelými i so žiakmi na-
šej CZŠ. Tlačivá nájdete na farskej 
stránke a na stolíkoch pri východe 
z kostola.

Centrum voľného času Strom
Pokladovka
9.4.2016 pripravujeme pokladovku 
po Žiline pre mladých od 14 rokov. 

Púť detí 
14.5.2016 pozýva eRko deti na 
Púť detí do Rajeckej Lesnej.

Voľný čas
23.-27.5.2016 – kampaň: „Vypni 
telku, zapni seba“. Počas týždňa 
budú poobede prebiehať aktivity 
pre deti v CVČ na podporu aktív-
neho prežívania voľného času.

Výlety
2.4. alebo 23.4.2016 pozývame na 
výlet do Poľska do Parku miniatúr. 
Po ceste sa zastavíme v Krakove 
pri Božom milosrdenstve.

5.6.2016 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: 11.-15.7.2016 a 
22.-26.8.2016.
eRko pripravuje pobytový tábor pre 
starších i mladších: 14.-20.8.2016.

Svetové dni mládeže  
Pozývame na Svetové dni mláde-
že do Krakova  20.-31.7.2016. Ce-
na je 275 € do 20.3. pre študentov.
Po tomto termíne sa cena zvyšuje 
na 310 €. Kto  má záujem, môže 
sa prihlásiť v CVČ.



Krížové cesty
Krížové cesty počas pôstu býva-
jú v katedrále v piatok o 17.15 a 
v nedeľu o 14.30. V Považskom 
Chlmci v nedeľu o 15.00.

Pre nepočujúcich
V sobotu 19.3.2016 bude v Kated-
rále Najsvätejšej Trojice v Žiline o 
13.00 svätá spoveď a o 14.30 svä-
tá omša pre nepočujúcich v po-
sunkovej reči.

Liturgia hodín
Na Veľký piatok a Bielu sobotu o 
7.30 sa modlíme v katedrále litur-
giu hodín. Po nej na Bielu sobo-
tu bude vystavená Oltárna svia-
tosť na poklonu v Božom hrobe 
do 18.00.

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

Katechézy pre seniorov
Stretnutie seniorov býva každú 
stredu o 10.30 vo Farskom centre 
N3 (okrem prvopiatkovej stredy). 

Jeden týždeň sa zdieľame s Bo-
žím slovom formou lectio divina 
a na druhý týždeň je katechéza o 
duchovnom živote.

Prvé sv. prijímania v katedrále
CZŠ Romualda Zaymusa: 
8.5.2016; Spojená škola Krá-
ľovnej pokoja: 29.5.2016; ZŠ Li-
chardova: 5.6.2016 – pri sv. om-
šiach o 10.30.

Turíčna vigília
V sobotu 14.5.2016 budeme pri 
svätej omši o 18.00 sláviť Turíč-
nu vigíliu.

Sviatosť birmovania
V nedeľu 15.5.2016 na slávnosť 
Zoslania Ducha Svätého príj-
mu birmovanci z Farnosti Žili-
na - Mesto a zo Žilinskej diecézy 
sviatosť birmovania pri sv. omši 
o 10.30.

Slávnosť titulu katedrály
V nedeľu 22.5.2016 na slávnosť 
Najsvätejšej Trojice slávime titu-
lárnu slávnosť katedrálneho chrá-
mu. Sväté omše budú tak ako ob-
vykle v nedeľu.

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
V soboty 19.3., 30.4., 28.5., 25.6. 2016 od 15.00 
sa uskutočnia vo Farskom kostole Božieho mi-
losrdenstva na Hájiku modlitby za uzdravenie a 
oslobodenie.

Zelený štvrtok
O 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. 
Od 19.00 do 19.30 bdenie s Ježišom na Olivovej 
hore – poklona pred Oltárnou sviatosťou.

Veľký piatok
Ranné chvály s posvätným čítaním budú o 8.00. 
Krížová cesta na Hradisko ku krížu sa uskutoční o 
8.30. Novéna k B. milosrdenstvu bude o 14.45. Ob-
rady Veľkého piatku začnú o 15.00.

Biela sobota
Ranné chvály s posvätným čítaním budú o 8.00.  
Potom bude vyložená Oltárna sviatosť k poklone. 
Novénu k Božiemu milosrdenstvu sa pomodlíme 
o 15.00. Veľkonočná vigília začne o 19.00.

Veľkonočná nedeľa
Novéna k Božiemu milosrdenstvu bude o 15.00. 
Sv. omše o 8.00, 10.00 a 18.30.

Hody a sviatosť birmovania
V Nedeľu Božieho milosrdenstva 3.4.2016 slávi-
me vo farnosti hody. Sv. omše: 8.00 a 10.00, kto-
rú bude celebrovať diecézny biskup Mons. To-
máš Galis a vyslúži pri nej sviatosť birmovania 
našim birmovancom. Korunku k Božiemu mi-
losrdenstvu sa pomodlíme o 15.00 a večerná sv. 
omša bude o 18.30.

Hodová zábava 
Všetkých záujemcov pozývame na hodovú zába-
vu, ktorá sa uskutoční v piatok 8.4.2016. Viac in-
formácií prinesieme vo farských oznamoch.

Lámačské chvály
V piatok 15.4.2016 o 18.00 sa budeme modliť za 
farnosť a našich birmovancov.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť Prvého svätého prijímania bude v nedeľu 
1.5.2016 o 10.00. Viac informácií prinesieme vo 
farských oznamoch.

Diakonská a kňazská vysviacka
V piatok 10.6.2016 o 17.00 sa vo Farskom kostole 
Božieho milosrdenstva na Hájiku uskutoční dia-
konská vysviacka a v sobotu 11.6.2016 o 10.00 
kňazská vysviacka.

Korunka Božieho milosrdenstva
V roku Božieho milosrdenstva sa v kostole kaž-
dý deň o 15.00 modlíme Korunku k Božiemu 
milosrdenstvu.

FARNOSŤ ŽILINA - MESTO FARNOSŤ HÁJIK

Liturgické slávenia otca biskupa
v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline

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

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

Veľký piatok
7.30 – Liturgia hodín – posvätné čítanie a ranné chvály
15.00 – Obrady utrpenia a smrti Pána

Biela sobota
7.30 – Liturgia hodín – posvätné čítanie a ranné chvály
18.30 – Veľkonočná vigília spojená s vysluhovaním iniciačných
 sviatostí dospelým katechumenom

Veľkonočná nedeľa
10.30 – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – pontifikálna sv. omša



FARNOSŤ VLČINCE

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: 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 krížo-
vá cesta mladých ulicami Bánovej.

Biela sobota
Saleziáni: ranné chvály o 8.00. Poklo-
na krížu a pri Božom hrobe do 18.30. 
Veľkonočná vigília o 19.00. Prineste si  
so sebou sviečky. Po sv. omši bude po-
žehnanie veľkonočných jedál, ktoré si 
treba priniesť.
Bánová: ranné chvály o 8.00. Poklo-
na krížu a pri Božom hrobe do 18.30. 
Veľkonočná vigília o 19.00. Prineste si  
so sebou sviečky. Po sv. omši bude po-
žehnanie veľkonočných jedál, ktoré si 
treba priniesť.

Veľkonočná nedeľa
Saleziáni: sv. omše – 6.30, 8.00, 9.30, 
11.00, 20.00.
Bánová: sv. omše – 7.00, 8.30.

Veľkonočný pondelok
Saleziáni: sv. omše – 6.30, 8.00, 9.30, 
11.00. Večerná sv. omša nebude.
Bánová: sv. omše – 7.00, 8.30.

FARNOSŤ SALEZIÁNI

Krížové cesty
V piatky 11.3. a 18.3.2016 o 18.30 pozý-
vame všetky ženy a dievčatá na Krížovú 
cestu do Mojšovej Lúčky.
V piatky pozývame mužov a otcov na 
„Nočné Krížové cesty“ do Sedla pod Ro-
háčom. Stretneme sa pri kostole na Vlčin-
coch o 20.00 (11.3. a 18.3.) a o 21.00 (25.3.).

Upratovanie
V stredu 23.3.2016 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 18.00. Obrady Veľ-
konočnej vigílie začnú o 18.30.

Veľkonočný výstup
Na Veľkonočný pondelok 28.3.2016 
organizujeme Veľkonočný výstup na 
Chatu pod Suchým. Odchod autobusu 
do Varína bude o 9.15.

Duchovná obnova
8.-10.4.2016 bude na Makove-Kasárňach 
duchovná obnova pre birmovancov.

Stavanie mája
V piatok 29.4.2016 po večernej sv. omši 
budeme stavať máj.

Májové pobožnosti
Májové pobožnosti budú v kostole na 
Vlčincoch o 17.15 (PO-ST, PI); o 6.15 
(ŠT a SO). Pri kaplnke v Lesoparku 
Chrasť v nedeľu o 15.00.

Novéna a Turíčna vigília
Novéna k Duchu Svätému začne v pia-
tok 6.5.2016. Turíčnu vigíliu budeme 
sláviť v sobotu 14.5.2016 o 19.00.

Prvé sv. prijímanie
1. sv. prijímanie bude v nedeľu 8.5.2016: 
9.00 ZŠ Karpatská, 11.00 ZŠ Martinská a 
Gorazda, 13.00 ŠZŠ J. Vojtaššáka.

Stretnutie kňazov
Vo štvrtok 19.5.2016 na sviatok Nášho 
Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a več-
ného kňaza, sa uskutoční vo Farskom 
kostole Sedembolestnej Panny Márie 
stretnutie kňazov Žilinskej diecézy, kto-
ré začne sv. omšou o 9.30.

Birmovka
V sobotu 21.5.2016 o 10.00 vyslúži 
otec biskup Mons. Tomáš Galis našim 
birmovancom sviatosť birmovania.

Božie telo
Vo štvrtok 26.5.2016 bude v prípade 
priaznivého počasia sv. omša o 17.30 

spojená s eucharistickou procesiou po 
Námestí Jána Pavla II. a s požehnaním 
celej farnosti.

Púť do Marianky
V sobotu 4.6.2016 pripravujeme pre 
členov upratovacích a modlitbových 
skupín púť do Marianky.

Duchovná obnova pre rodiny
V dňoch 17.-19.6.2016 organizujeme 
duchovnú obnovu pre rodiny našej 
farnosti v Rodinkove v Belušských 
Slatinách.

Letný tábor pre deti
Cez letné prázdniny pripravujeme 
pre deti letný pobytový tábor. Viac 
informácií prinesieme po Veľkej noci 
vo farských oznamoch.

Svetové dni mládeže  
Mladých pozývame na Svetové dni 
mládeže do Krakova  19.-31.7.2016. Ce-
na do 31.3.2016 je 285 €. Po tomto ter-
míne 305 €. Záujemcovia nech sa pri-
hlásia po sv. omšiach v sakristii.

2 % z daní
2 % zo svojich daní môžete poukázať ob-
čianskemu združeniu Križovatky, ktoré 
pôsobí pri našom pastoračnom centre. 
Tlačivá nájdete na farskej webovej strán-
ke a na stolíkoch pri východe z kostola. 

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

Oznam o zrušení
hranej Krížovej cesty

Hraná Krížová cesta, ktorá bola 
oznámená na Veľký piatok 25.3.2016 
na Hlinkovom a Mariánskom námestí, 
sa z technických príčin neuskutoční. 
Ďakujeme za pochopenie!


