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SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI 2016 V ŽILINE

SV. OMŠE CEZ VIANOCE 2016 V ŽILINE

Deň Miesto Čas

19. 12.  Po

Bánová 15.00 - 17.30

Závodie 16.00 - 17.00

Pov. Chlmec 16.30 - 17.00

20. 12.  Ut

Hájik 10.00 - 11.30    16.00 - 18.30

Kamil   9.00 - 10.30

Štart 15.00 - 17.00

21. 12.  St

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. 12.  Št Vlčince   9.00 - 11.30
15.00 - 17.30    18.00 - 20.00

Farnosť Kostol
24. 12.
Sobota

Štedrý deň

25. 12.
Nedeľa

Narod. Pána

26. 12.
Pondelok

Sv. Štefana

31. 12.
Sobota

Silvester

1. 1. 2017
Nedeľa

Nový rok

6. 1. 2017
Piatok

Zjav. Pána

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
16.00

7.00  9.00  
10.30  18.00

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 17.00 8.00  10.00  
17.00

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 15.30 6.00  8.00  

11.00  15.30
6.00  8.00  

11.00  15.30

Katolícky dom 22.00 8.30 8.30 16.00 8.30 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

6.30  16.00  
24.00

8.00  9.30
11.00  19.00

8.00  9.30
11.00  19.00

Kaplnka Celulózka 22.00 9.00 9.00 16.00 9.00 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 16.00

6.30  7.30  
9.00  10.30  

19.30

6.30  7.30  
9.00  10.30  

19.30

Saleziáni
Farský Kostol
sv. Jána Bosca

7.00  22.00 
24.00

6.30  8.00
9.30  11.00  

20.00

6.30  8.00
9.30  11.00

7.00
16.30

6.30  8.00  
9.30  11.00  

20.00

6.30  8.00  
9.30  11.00  

20.00

Bánová 7.15  24.00 7.00  8.30 7.00  8.30 16.30 7.00  8.30 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    17.00 8.00  10.00      

18.30
8.00  10.00      

18.30

Závodie Farský Kostol sv. Štefana 7.15  24.00 8.30  10.00 8.30  10.00 15.00 8.30  10.00 8.30  10.00

Gr.-kat. Chrám Narodenia PM 8.00  22.00 9.30 9.30 8.00 9.30 9.30

Deň Miesto Čas

14. 12.  St Penzióny 9.00 - 11.30

17. 12.  So

Bytčica 9.00 - 11.00

Porúbka 9.00 - 10.30

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

18. 12.  Ne Solinky 14.00 - 17.00

19. 12.  Po OATA 8.00 - 11.30



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

Mikulášske popoludnie
V nedeľu 4.12.2016 o 16.00 pozývame 
všetky deti, rodičov a starých rodičov 
do sály pod kostolom na popoludnie so 
sv. Mikulášom.

Spovedanie chorých
Starých a nevládnych farníkov budeme 
spovedať po domoch a bytoch vo štvrtok 
15.12.2016 dopoludnia. Prihláste ich po 
sv. omšiach v sakristii do 14.12.2016.

Kto dá prístrešie Svätej rodine?
15.-23.12.2016 sa budeme modliť deviat-
nik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ 
Ak máte záujem (rodiny, jednotlivci) 
pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc 
takouto formou, prihláste sa v sakristii 
kostola na Vlčincoch do 11.12.2016. 

Vianočné trhy
V sobotu 17.12.2016 o 15.00 mladí po-
zývajú do sály pod kostolom na Vianoč-
né trhy. Môžete predať alebo kúpiť po-
sledné vianočné darčeky pre priateľov.

Upratovanie kostola
V piatok 23.12.2016 od 8.00 bude veľ-
ké upratovanie kostola. Už vopred vďa-
ka za ochotu a službu.

Požehnanie betlehema
Na Štedrý deň 24.12.2016 pri sv. omši 
o 6.30 požehnáme nový betlehem vo 
farskom kostole na Vlčincoch.

Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo si môžete zobrať 
na Štedrý deň do 17.00 vo farskom 
kostole na Vlčincoch.

Schóla Sedembolestnej
25.12.2016 o 11.00 a 26.12.2016 o 8.00 
bude sv. omše doprevádzať farský spe-
vácky zbor Schóla Sedembolestnej.

Jasličková pobožnosť
V nedeľu 25.12.2016 o 16.00 pozýva-
me všetky rodiny do kostola na Jaslič-
kovú pobožnosť, ktorú si pripravili de-
ti a mládežníci z Klubu Prístav.

Dobrá novina
V pondelok 26.12.2016 budú vyslaní ko-
ledníci Dobrej noviny do rodín. Zapísať 
sa môžete počas posledného adventné-
ho týždňa v sakristii.

Pre manželov a rodiny
V piatok 30.12.2016 na sviatok Sv. rodi-
ny si manželia pri sv. omši o 17.30 ob-
novia svoj manželský sľub a budeme 
vyprosovať požehnanie pre naše rodiny.

Silvestrovská túra
V sobotu 31.12.2016 pozývame na tra-
dičný Silvestrovský výstup na Veľký 
Straník. Odchod z Námestia Jána Pav-
la II. pred kostolom bude o 8.30.

Polnočná sv. omša na Silvestra
Na Silvestra 31.12.2016 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.

Púť do Sv. zeme
V termíne 4.-13.9.2017 pripravujeme far-
skú púť do Sv. zeme. Viac informácií a 
prihlasovanie po Novom roku.

FARNOSŤ MESTO
Charita
V pondelok 5.12.2016 o 15.00 pozýva-
me do Katedrály Najsv. Trojice v Žili-
ne na sv. omšu a eucharistickú adorá-
ciu pre zamestnancov, klientov a dar-
cov charity.

Pre nepočujúcich
V sobotu 17.12.2016 bude v Katedrále 
Najsv. Trojice v Žiline o 13.00 sv. spo-
veď a potom svätá omša pre nepočujú-
cich v posunkovej reči.

Predvianočný koncert
V pondelok 19.12.2016 o 16.00 vás po-
zývame do Katedrály Najsv. Trojice v 
Žiline na predvianočný koncert, ktorý 
organizuje Krajské kultúrne stredisko 
v Žiline pod záštitou diecézneho bis-
kupa Mons. Tomáša Galisa. 

Požehnanie betlehemov
V Katedrále Najsvätejšej Trojice v Ži-
line na Štedrý deň 24.12.2016 pri sv. 
omši o 7.00 budeme požehnávať betle-
hemy a Jezuliatka, ktoré si prinesiete.

Dobrá novina
V pondelok 26.12.2016 po sv. omši 
o 10.30 bude prebiehať koledovanie 
Dobrá novina, spojená so zbierkou 
na pomoc núdznym v Afrike.

Silvester
V sobotu 31.12.2016 o 16.00 pozývame 
do Katedrály Najsv. Trojice v Žiline na 
sv. omša s poďakovaním za uplynulý 
rok 2016.

24. 12. 2016 24.00 - polnočná sv. omša
25. 12. 2016 10.30 - sv. omša na Božie narodenie
30. 12. 2016 18.00 - sv. omša na sviatok Svätej rodiny s požehnaním rodín
31. 12. 2016 16.00 - sv. omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka
  1.   1. 2017 10.30 - sv. omša na slávnosť Bohorodičky Panny Márie
  6.   1. 2017 10.30 - sv. omša na slávnosť Zjavenia Pána
  8.   1. 2017 10.30 - sv. omša na sviatok Krstu Pána spojená s krstom detí

Liturgické slávenia otca biskupa
počas Vianoc

v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline



Roráty
V pracovných dňoch od 28.11.2016 do 
23.12.2016 pozývame deti i dospelých 
na sväté omše o 18.00. Po sv. omši sú 
všetci pozvaní na skromnú večeru do 
pastoračného centra.

Vianočné trhy
17.-18.12.2016 pozývame na Vianočné 
trhy do Domu sv. Faustíny. Pozvaní sú 
všetci, ktorí majú radi koledy, palacinky, 
punč, vianočné rozprávky a chcú 
nakúpiť posledné 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 24.12.2016 bude o 16.00 
sv. omša pre deti.

Požehnanie budúcich mamičiek
Na sviatok sv. Štefana 26.12.2016 
požehnáme počas sv. omší mamy, ktoré 
čakajú dieťa.

Dobrá novina
Aj tento rok prinesieme do vašich 
domovov Dobrú novinu o narodení 
Božieho Syna. Rodiny, ktoré chcú prijať 
koledníkov 27.12.2016, prosíme, aby sa 
od Tretej adventnej nedele zapisovali do 
zoznamu v sakristii.

Obnova manželských sľubov
Na sviatok Svätej rodiny 30.12.2016 si 
počas sv. omší manželia obnovia svoje 
manželské sľuby.

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

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

FARNOSŤ HÁJIK
Betlehemské svetlo
Na Štedrý deň ráno pri sv. omši o 7.15 
budú horieť sviečky na oltári zapálené 
„betlehemským svetlom“. Betlehemské 
svetlo si môžete prísť zažať od skautov 
po rannej sv. omši pred kostolom alebo 
od 8.00 do 9.00 na námestí pri Jednote. 

Dobrá novina
Cez Vianoce bude prebiehať koledova-
nie Dobrej noviny spojené so zbierkou 
na pomoc núdznym v Afrike. K priví-
taniu koledníkov sa môžete zapísať v 
sakristii kostola. Deti budú koledovať 
25.12.2016 od 14.00.

Sviatok sv. Štefana
26.12.2016 vás pozývame na spieva-
nie vianočných kolied za sprievodu 
organu od 17.00 do 18.00.

Silvester
Na Sil vestra 31. decembra od 23.00 do 
24.00 vás pozývame na eucharistickú 

poklonu, pri ktorej budeme ďakovať 
Pánovi za milosti v uplynulom roku. 
O polno ci bude udelené eucharistické 
požeh nanie do roku 2017.

Slávnosť P. Márie Bohorodičky
1.1.2017 pri večernej adorácii od 17.00 
do 18.00 vás pozývame zapojiť sa do 
spevu gréckokatolíckeho akatistu na po-
česť Panny Márie Bohorodičky. Potom 
budú nasledovať vešpery zo slávnosti 
Bohorodičky a záverečné požehnanie.

Vigília Zjavenia Pána
Speváci Mie šaného zboru Máj a Zboru 
sv. Imricha obohatia svojím spevom v 
našom kostole vigílnu sv. omšu zo sláv-
nosti Zjavenia Pána - 5.1.2017 o 18.00.

Požehnanie príbytkov
Záujemcovia o požehnanie domu alebo 
bytu nech sa prihlásia počas vianočných 
sviatkov v sakristii.

FARNOSŤ SALEZIÁNI a ORATKO
Adventné popoludnia
Deti, rodičov i starých rodičov pozý-
vame na adventné popoludnia. Každú 
adventnú nedeľu v oratóriu od 15.00 
do 17.00 sú pripravené dielne pre de-
ti, kde si môžu vyrobiť vianočné po-
hľadnice, ozdoby na stromček, vence a 
mnohé iné krásne drobnôstky. 

Adventné sväté omše
Cez advent počas týždňa budú u saleziá-
nov sv. omše o 6.30 a v Bánovej o 17.30 
s rorátnou tematikou, aby sme sa čo naj-
lepšie pripravili na slávenie Vianoc. Po-
zývame mladých i rodiny s deťmi.

Adventný koncert
Na advent si pripravili deti zo ZŠ Bá-
nová koncert s vianočnou tematikou, 
ktorý bude v stredu 7.12.2016 o 16.00 
pred sv. omšou v predvečer slávnosti 
Nepoškvrneného počatia P. Márie.

Prísľuby
Na slávnosť Nepoškvrneného počatia 
P. Márie - 8.12.2016 o 17.30 budú vo 
farskom Kostole sv. Jána Bosca skla-
dať prísľuby noví saleziánski spolu-
pracovníci. Tento deň je pre salezián-
sku rodinu dňom, keď don Bosco za-
čal dielo, do ktorého ho Pán povolal.

Duchovná obnova
V utorok 13.12.2016 o 19.00 pozýva-
me stredoškolákov a vysokoškolákov 
do priestorov oratória na mládežníc-
ku duchovnú obnovu, ktorú zakončí-
me sv. omšou v kostole. (Mládežnícka 
sv. omša sa teda posúva na záver du-
chovnej obnovy.)

Vianočný koncert
Na Božie narodenie - 25.12.2016 o 17.00 
pozývame do kostola v Bánovej na via-
nočný koncert.

Štefanská zábava
26.12.2016 o 19.30 sa v Hoteli Slova-
kia uskutoční Štefanská zábava. Vstu-
penku za 25 € (zahŕňa večeru a občer-
stvenie) si môžete zakúpiť na vrátnici 
Sal. domu u Ing. Michala Čelka. Sr-
dečne vás pozývajú organizátori: OZ 
Domec Bánová, Združenie saleziá-
nov spolupracovníkov a Oratko.

Sviatok Svätej rodiny
V piatok 30.12.2016 - na sviatok Sv. 
rodiny, počas sv. omše o 17.30 pozý-
vame manželov na obnovenie si man-
želského sľubu a celé rodiny na prija-
tie požehnania rodín. Z tohto dôvodu 
je vhodné prísť na sv. omšu spolu.

FARNOSŤ ZÁVODIE

Detský Silvester
31.12.2016 bude silvestrovský program  
pre deti v priestoroch oratória - 15.00. 
Program zakončíme sv. omšou.

Silvester pre mladých
31.12.2016 bude v oratóriu Silvester pre 
mladých, ktorý začne o 20.00. Všetci 
mladí sú srdečne pozvaní.



FARNOSŤ SOLINKY
Roráty
Počas celého adventu pozývame na ro-
rátne sv. omše o 6.00. Deti sú zároveň 
pozvané aj na raňajky do haly CVČ a v 
soboty aj dospelí.

Procesia
Každý rok konáme po sídlisku proce-
siu so sochou P. Márie ako poďakova-
nie za našu farnosť. Tento rok bude vo 
štvrtok 8.12.2016 po sv. omši o 18.00.

Vianočné trhy v škole
Vo štvrtok 15.12.2016 od 15.00 do 
17.00 pozývame na vianočné trhy do 
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera.

Spovedanie chorých 
V piatok 16.12.2016 od 9.00 budeme 
spovedať chorých bývajúcich na sídlis-
ku. Prihláste ich do 15.12.2016.

Vianočný koncert
V utorok 20.12.2016 o 19.00 pozývame 
do nášho kostola na vianočný koncert 
Miešaného speváckeho zboru Žilinskej 
univerzity Omnia.

Betlehemské svetlo
Na Štedrý deň - 24.12.2016 od 12.00 
do 15.30 bude v kostole možnosť od-
niesť si betlehemské svetlo do svojich 
príbytkov. Zároveň sa môžete podeliť 
s dobrotami zo svojho štedrého stola s 
tými menej šťastnejšími a priniesť ich 
do sakristie.

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

Požehnanie mamičiek
Mamičky, ktoré čakajú dieťa, budeme 
požehnávať v pondelok 26.12.2016 - 
na sviatok sv. Štefana, počas sv. omší 
o 9.00 a 10.30.

Obnova manželských sľubov
Manželské dvojice pozývame v piatok 
30.12.2016 - na sviatok Svätej rodiny, 
pri rannej a večernej sv. omši obnoviť 
si svoje manželské sľuby.

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

Pečenie farského maxi závinu
Každoročne pozývame gazdinky na 
spoločné pečenie najväčšieho kysnuté-
ho závinu. Tento rok sa spoločné peče-
nie uskutoční v sobotu 7.1.2017 v hale 
CVČ. Materiál na pečenie a rúry bu-
dú pripravené. Treba si priniesť misky 
a iné kuchynské náradie. Hlad budeme 
zaháňať dobrou kapustnicou a od smä-
du bude výborný rum s čajom. Môžu 
prísť nielen tí, ktorí budú piecť, ale aj 
tí, ktorí chcú povzbudzovať. Srdečne 
vás všetkých pozývame!

Koncert zborov
V nedeľu 8.1.2017 o 17.00  sa uskutoční 
tradičný vianočný koncert mládežníc-
keho a dospeláckeho zboru s ochutnáv-
kou štrúdle a punču.
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Centrum voľného času Strom

Volejbalový turnaj pre mladých
V sobotu 10.12.2016 sa v telocvični 
CZŠ uskutoční volejbalový turnaj 
pre mladých. Celé družstvo je možné 
prihlásiť v kancelárii centra.

Turistika a plávanie
Počas vianočných prázdnin - v stredu 
28.12.2016 organizujeme výlet na vrch 
Strážov a vo štvrtok 29.12.2016 si 
pôjdeme zaplávať do Dolného Kubína.

Koledovanie
V dňoch 26.-27.12.2016 deti z našej 
farnosti budú aj tento rok prinášať 
koledu do našich rodín. Záujemcovia 
o ich návštevu sa môžu prihlásiť v 
sakristii.

Silvestrovské posedenie
Všetkých mladých pozývame v 
posledný deň roka do haly CVČ na 
spoločné prežitie Silvestra.

Chata pre koledníkov
V dňoch 2.-4.1.2017 sa koledníci 
zúčastnia pobytu na chate Gumár v 
Kunerade.

Víkendovka pre prvoprijímajúcich
Počas víkendu od 27.-29.1.2017 sa 
deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. 
prijímanie, zúčastnia pobytu na chate 
Gumár v Kunerade. Prihlásiť sa môžu  
počas úradných hodín v kancelárii 
CVČ Strom.

Karneval
V sobotu 11.2.2017 sa pod záštitou 
eRka uskutoční v hale CVČ karneval 
pre deti. Všetky deti spolu s rodičmi a 
starými rodičmi sú srdečne pozvaní.

Víkendovka pre žiakov ZŠ
Od 27.2.-1.3.2017 pripravujeme víkend 
pre žiakov 1. až 9. ročníka ZŠ na chate 
v Kunerade. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť v kancelárii CVČ počas 
úradných hodín.

Kancelária
Bližšie informácie o všetkých akciách 
dostanete počas úradných hodín v 
kancelárii CVČ Strom.


