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OBRADY VEĽKEJ NOCI 2017 V ŽILINE



FARNOSŤ ZÁVODIE
Zelený štvrtok
Po večernej sv. omši bude poklona pred Oltárnou 
sviatosťou.

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 20.00.

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. 

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť prvého sv. prijímania bude v nede-
ľu 14.5.2017. Sv. spoveď pre prvoprijímajúcich a 
ich príbuzných bude v sobotu pred slávnosťou o 
10.00.

7 celonočných poklôn
V pôstne piatky v Kostole sv. Štefana-kráľa v Zá-
vodí po večernej sv. omši (začína o 18.00) je vy-
stavená Oltárna sviatosť k celonočnej poklone až 
do sobotnej rannej sv. omše (začína 7.15). Spolu je 
to sedem celonočných poklôn a tieto modlitby sú 
venované k ucteniu siedmych bolestí Panny Má-
rie, patrónky Slovenska, a tiež ako prosby a od-
prosenia za náš národ. Pozývame aj veriacich z 
okolitých farností. Na Bielu sobotu bude poklona 
kontinuálna z Veľkého piatku až do Veľkonočnej 
vigílie.

FARNOSŤ SOLINKY
Farská púť
V pondelok 1.5.2017 organizujeme 
farskú púť na vrch Butkov.

Hodové slávnosti
V dňoch 6.-7.5.2017 pozývame na 
hodové slávnosti, ktoré začneme 
tradičnou zabíjačkou na farskom 
dvore a futbalovým turnajom. V ne-
deľu bude slávnostná sv. omša a po-
tom  kultúrny program.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť prvého sv. prijímania 
bude v našej farnosti v nedele 
14.5. a 21.5.2017.

Duchovná obnova farnosti
V dňoch 19.-25.6.2017 sa uskutoční 
duchovná obnova farnosti.

Výročie založenia farnosti
V dňoch 24.-25.6.2017 si pripome-
nieme 20. výročie založenia našej 
farnosti.

Centrum voľného času Strom
 Púť detí 
6.5.2017 eRko pozýva deti na Púť 
detí do Rajeckej Lesnej.

Voľný čas
29.5.-1.6.2017 – kampaň: „Vypni 
telku, zapni seba“. Počas týždňa 
budú poobede prebiehať aktivity 
pre deti v CVČ na podporu aktív-
neho prežívania voľného času.

Výlet
18.6.2017 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: 10.-14.7.2017 a 
21.-25.8.2017.
eRko pripravuje letné pobytové tá-
bory pre deti vo veku 7-11 rokov v 
termíne: 30.7.-5.8.2017 a pre star-
ších vo veku 12-15 rokov v termí-
ne: 6.-12.8.2017.

Púť mladých  
V dňoch 16.-29.7.2017 pozývame 
mladých na púť po stopách 
svätých.

FARNOSŤ SALEZIÁNI
Upratovanie
Veľké upratovanie kostola bude v 
sobotu 8.4.2017 po rannej sv. omši 
od 7.45 do obeda.

Zelený štvrtok
Saleziáni: sv. omša na pamiatku 
Pánovej 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: ranné chvály a posv. 
čítanie o 8.00. 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. milosr-
denstvu o 15.00. Krížová cesta o 
15.25. Slávenie obradov Utrpenia 
a smrti Pána o 16.00. Poklona krí-
žu a pri B. hrobe po obradoch do 
20.00. Po obradoch bude krížová 
cesta mladých ulicami Bánovej.

Biela sobota
Saleziáni: ranné chvály o 8.00. Po-
klona krížu a pri Božom hrobe do 
19.30. Veľkonočná vigília o 20.00. 
Prineste si  so sebou sviečky. Po sv. 
omši bude požehnanie veľkonoč-
ných jedál, ktoré si treba priniesť.
Bánová: ranné chvály o 8.00. Po-
klona krížu a pri Božom hrobe do 
19.30. Veľkonočná vigília o 19.00. 
Prineste si  so sebou sviečky. Po sv. 
omši bude požehnanie veľkonoč-
ných jedál, ktoré si treba priniesť.

Rozhovor
s kresťanským koučom

Prijmite pozvanie na rozhovor s kresťanským 
koučom. Rozhovor je vhodný pre každého, kto je 
k sebe úprimný a chce niečo zmeniť vo svojom 
živote. Cieľom koučingu je pomôcť človeku 
objaviť svoje schopnosti a nájsť najlepšie možné 
riešenie jeho situácie.
Tel.: 0950 733 099 (prac. dni: 10.00 - 17.00)
E-mail: krestanskykoucingzilina@gmail.com



Krížové cesty
Krížové cesty počas pôstu býva-
jú v katedrále v piatok o 17.20 a 
v nedeľu o 14.30. V Považskom 
Chlmci v nedeľu o 15.00.

Pre rozvedených
V nedeľu 26.3.2017 bude v Kapln-
ke Sedembolestnej Panny Márie v 
Sirotári u kapucínov „Modlitbové 
stretnutie rozvedených“. Urče-
né je predovšetkým rozvedeným, 
ktorí majú úprimný záujem pred-
nášať svoje prosby Pánovi počas 
adorácie a nechať sa formovať 
Božím slovom. Stretnutie začína 
o 15.00 v sakristii kostola a ukon-
číme ho okolo 17.00. 

Pre nepočujúcich
V sobotu 8.4.2017 bude v Kated-
rále Najsvätejšej Trojice v Žiline o 
14.00 svätá spoveď a o 15.00 svä-
tá omša pre nepočujúcich v po-
sunkovej reči.

Kvetný víkend
V rámci Kvetného víkendu pre 
mládež bude sv. omšu s mladými v 
katedrále sláviť o. biskup o 10.30.

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 19.00.

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

Katechézy pre seniorov
Stretnutie seniorov býva každý 
piatok o 10.30 vo Farskom centre 
N3 (okrem prvého piatku).

Prvé sv. prijímania v katedrále
Spojená škola Kráľovnej 
pokoja: 7.5.2017; CZŠ Romualda 
Zaymusa: 21.5.2017 – pri sv. 
omšiach o 10.30.

Slávnosť titulu katedrály
V nedeľu 11.6.2017 na slávnosť 
Najsvätejšej Trojice slávime 
titulárnu slávnosť katedrálneho 
chrámu. Sväté omše budú tak ako 
obvykle v nedeľu.

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
V soboty 29.4., 27.5., 24.6.2017 od 14.00 sa usku-
točnia vo farskom Kostole Božieho milosrdenstva 
na Hájiku modlitby za uzdravenie a oslobodenie.

Zelený štvrtok
O 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. 
Od 19.00 do 20.00 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. Obrady Veľkého piatku začnú o 15.00. Sláv-
nostná poklona krížu sa uskutoční o 20.00.

Celonočná adorácia
Od skončenia obradov Veľkého piatku, po celú noc 
až do Veľkonočnej vigílie, bude vystavená Svia-
tosť oltárna k poklone.

Biela sobota
Ranné chvály s posvätným čítaním budú o 8.00. 
Poklona pri Božom hrobe po celý deň až do 19.30. 
Veľkonočná vigília začne o 19.36 (Hora compe-
tens).

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

Hody
V Nedeľu Božieho milosrdenstva 23.4.2017 slá-
vime vo farnosti hody. Sv. omše budú o 8.00, 
10.00 a 18.30.

Stretntutie mužov
Mužov pozývame na stretnutie v sobotu 
29.4.2017 o 19.30 v priestoroch pastoračného 
centra. Stretnutie vedie don Anton Červeň.

Birmovka
V sobotu 20.5.2017 o 10.00 prijmú naši birmo-
vanci sviatosť birmovania.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 
4.6.2017 o 10.00. Viac informácií prinesieme vo 
farských oznamoch.

Korunka Božieho milosrdenstva
V Kostole Božieho milosrdenstva sa každú 
nedeľu o 15.00 modlíme korunku k Božiemu 
milosrdenstvu.

Nikodémovské štvrtky
Každý štvrtok sa v našom kostole spovedá od 
17.30 až do 20.30. Ak je to potrebné až do 22.00.

FARNOSŤ ŽILINA-MESTO FARNOSŤ HÁJIK

Liturgické slávenia otca biskupa
v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline

Kvetná nedeľa
10.00 – procesia ako spomienka na Pánov vstup do Jeruzalema
 (z Mariánskeho námestia; prineste si ratolesti na požehnanie)
10.30 – sv. omša v rámci diecézneho stretnutia mládeže

Zelený štvrtok
10.00 – Missa Chrismatis – sv. omša svätenia olejov a obnovenie
 kňazských sľubov
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
20.00 – Veľkonočná vigília, počas ktorej budú vyslúžené iniciačné  
 sviatosti dospelým katechumenom

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



FARNOSŤ VLČINCE
9 mesiacov za život
25.3.2017 začal 2. ročník celosloven-
ského projektu 9 mesiacov za život.  
Spočíva v modlitbovej prítomnos-
ti na miestach, kde násilne zomierajú 
nenarodené deti. Prebieha aj na troch 
miestach v Žiline. Ak chcete vedieť 
viac o ovocí, o dôležitosti a o možnos-
tiach zapojenia sa do akcie, pozývame 
vás na stretnutie a dialóg s koordiná-
tormi projektu do farského Kostola Se-
dembolestnej Panny Márie na Vlčin-
coch – v utorok 28.3.2017 po sv. omši, 
ktorá začína o 17.30.

Krížové cesty
V piatky 31.3. a 7.4.2017 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 (31.3. a 7.4.) a o 21.00 (14.4.).

Upratovanie
V stredu 12.4.2017 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 19.30. Obrady Veľ-
konočnej vigílie začnú o 20.00.

Veľkonočný výstup
Na Veľkonočný pondelok 17.4.2017 
organizujeme Veľkonočný výstup na 
Chatu pod Suchým. Odchod autobusu 
do Varína bude o 9.15.

Duchovná obnova
19.-21.5.2017 bude na Makove-Kasárňach 
duchovná obnova pre birmovancov.

Farský guláš
V pondelok 1.5.2017 pozývame na ih-
riská vedľa kostola na farský guláš.

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.

Turistický výlet
V pondelok 8.5.2017 organizujeme tu-
ristický výlet do Nízkych Tatier. Viac 
informácií prinesieme vo farských 
oznamoch.

Novéna a Turíčna vigília
Novéna k Duchu Svätému začne vo 
štvrtok 25.5.2017. Turíčnu vigíliu bu-
deme sláviť v sobotu 3.6.2017 o 19.00.

Prvé sv. prijímanie
1. sv. prijímanie bude v nedeľu 28.5.2017: 
9.00 ZŠ Karpatská, 11.00 ZŠ Martinská a 
Gorazda, 13.00 ŠZŠ J. Vojtaššáka.

Púť do Šaštína
V sobotu 10.6.2017 pripravujeme pre 
členov upratovacích a modlitbových 
skupín púť do Šaštína.

Božie telo
Vo štvrtok 15.6.2017 bude v prípade 
priaznivého počasia sv. omša o 17.30 
spojená s eucharistickou procesiou po 
Námestí Jána Pavla II. a s požehnaním 
celej farnosti.

Kňazská a diakonská vysviacka
V sobotu 17.6.2017 sa vo farskom kos-
tole na Vlčincoch uskutoční kňazská a 
diakonská vysviacka novokňazov a dia-
konov pre Žilinskú diecézu.

Duchovná obnova pre rodiny
V dňoch 23.-25.6.2017 organizujeme 
duchovnú obnovu pre rodiny našej far-
nosti v Rodinkove v Belušských Slati-
nách.

P. Elias Vella
V utorok 25.7.2017 o 17.30 pozýva-
me do nášho kostola na Vlčincoch na 
sv. omšu a prednášku P. Eliasa Vellu 
OFMConv.

Letný tábor pre deti
Cez letné prázdniny pripravujeme pre 
deti letný pobytový tábor. Viac infor-
mácií prinesieme po Veľkej noci vo far-
ských oznamoch.

Púť do Svätej zeme
V dňoch 4.-13.9.2017 v spolupráci s 
františkánmi organizujeme 10-dňovú 
leteckú púť do Sv. zeme v cene 720 €. 
Prihlasovanie: do 30.4.2017 (príp. do 
naplnenia kapacity) v sakristii farské-
ho kostola na Vlčincoch. Viac informá-
cií nájdete na farskej webovej stránke: 
www.farnostvlcince.sk.

Hody
V piatok 15.9.2017, na slávnosť Sedem-
bolestnej Panny Márie, slávime v našej 
farnosti hody. Ide predovšetkým o du-
chovnú oslavu titulu nášho farského 
kostola a tiež dvoch kaplniek patriacich 
do našej farnosti. Slávnostným kazate-
ľom bude SSDr. Blažej Štrba, PhD.

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. 
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Tanečné divadlo ATak pozýva na 
predstavenie o blahoslavenej sestre 
Zdenke Schelingovej, ktoré sa uskutoční 
29.4.2017 v Dome odborov v Žiline o 
19.00. Lístky sa budú predávať až pred 
predstavením.

Tanečné divadlo ATak


