
Informačný list
ŽILINSKÝCH FARNOSTÍ ŽILINA-MESTO, VLČINCE, SOLINKY, SALEZIÁNI, HÁJIK, ZÁVODIE
  1/2018                             11. marca 2018

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU 2018 V ŽILINE
Deň Miesto Čas

21. 3.  St Penzióny  9.00 - 11.30

22. 3.  Št

Bánová 15.00 - 17.30

Závodie  16.00 - 17.00

Pov. Chlmec 16.30 - 17.00

23. 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

24. 3.  So

Bytčica   9.00 - 11.00

Porúbka   9.00 - 10.30

Trnové   9.30 - 11.00

Deň Miesto Čas

24. 3.  So

Zástranie 15.30 - 17.00

Budatín 15.30 - 17.00

Zádubnie 15.30 - 16.30

Saleziáni 15.00 - 17.30

25. 3.  Ne Solinky 14.00 - 17.00

26. 3.  Po

Hájik 10.00 - 11.30    16.00 - 18.30

Kamil   9.00 - 10.30

Štart 15.00 - 17.00

27. 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

9.30
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 19.30 6.00   8.00   11.00 

15.30
6.00   8.00

15.30

Katolícky dom 16.00 15.00 19.30 8.30 8.30

Pov. Chlmec 18.00 -- -- 8.30 8.30

Strážov -- -- -- 10.00 10.00

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   9.30 7.00   9.30

Hájik Farský Kostol
Božieho milosrdenstva 18.00 15.00 19.12 8.00  10.00

18.30 8.00

Závodie Farský Kostol sv. Štefana 18.00 15.00 19.30 8.00   10.00 8.00

Gr.-kat. Chrám Narodenia PM 18.00 8.00
18.00 18.00 5.00 (vzkr.)  9.30 (lit.) 9.30

OBRADY VEĽKEJ NOCI 2018 V ŽILINE



FARNOSŤ SOLINKY
Víkendová duchovná obnova
V dňoch 16.-18.3.2018 pozývame 
dospelých z našej farnosti na ví-
kendovú duchovnú obnovu do Oš-
čadnice, ktorú bude viesť palotín 
o. Peter.

Pôstna polievka
V nedeľu 18.3.2018 bude v CVČ 
ponúkaná pôstna polievka. Ušetre-
né peniaze za nedeľný obed môžete  
darovať O. Z. Áno pre život.

Zelený štvrtok
Na Zelený štvrtok pozývame na 
bdenie s Pánom Ježišom na Olivo-
vej hore do 22.00.

Veľký piatok
Na Veľký piatok o 10.00 pozývame 
na krížovú cestu po sídlisku. Poklo-
na krížu bude od 20.00.

Biela sobota
Bielu sobotu začneme rannými 
chválami o 7.00. Pozývame celé ro-
diny na poklonu pri Božom hrobe.

Zápis detí do CMŠ a CZŠ
Zápis detí do CMŠ Dobrého pastie-
ra bude v dňoch 12.-13.4.2018 od 
15.00 do 17.00. Zápis detí do CZŠ 
Dobrého pastiera bude v dňoch 26.-
27.4.2018 od 15.00 do 17.00.

Hodové slávnosti
Pozývame na hodové slávnosti, kto-
ré začneme v sobotu 21.4.2018 do-
poludnia pred Nedeľou Dobrého 
pastiera. Slávnostné sv. omše budú 
v nedeľu o 8.30 a 11.00. Popoludní 
začne kultúrny program na farskom 
dvore od 15.00.

Pre rozvedených
Stretnutie rozvedených bude v 
kaplnke na Solinkách v termí-
noch: 29.4., 27.5. a 30.6.2018.

Prvé sv. prijímanie
Prvé sv. prijímanie bude v našej 
farnosti 13.5.2018 pre žiakov 
cirkevnej školy a 20.5.2018 pre 
žiakov ostatných škôl.

Zápis detí na 1. sv. prijímanie
Zápis detí na 1. sv. prijímanie  sa 
uskutoční v dňoch 4.-5.6.2018.

Výstup na Vápeč
V nedeľu 10.6.2018 pozývame na 
výstup na Vápeč. Začneme sv. 
omšou pri Kaplnke Božského srd-
ca v Hornej Porube.

Modlitby otcov a matiek
Záujemcovia o modlitby otcov a 
modlitby matiek sa môžu infor-
movať o možnosti zapojenia sa na 
farskom úrade.

Centrum voľného času Strom
Púť detí 
13.5.2018 eRko pozýva deti na 
Púť detí do Rajeckej Lesnej.

Voľný čas
28.5.-1.6.2018 – kampaň „Vypni 
telku, zapni seba“. Počas týždňa 
budú poobede prebiehať aktivity 
pre deti v CVČ na podporu aktív-
neho prežívania voľného času.

Letné tábory
CVČ Strom pripravuje prímestské 
tábory pre deti vo veku 7-11 rokov 
v dvoch termínoch: 9.-13.7.2018 a 
20.-24.8.2018.
eRko pripravuje letný pobytový tá-
bor v Lúčkach pri Kremnici pre de-
ti vo veku 7-15 rokov v termíne: 5.-
11.8.2018.

FARNOSŤ SALEZIÁNI
Pomazanie chorých
Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať 
v sobotu 17.3.2018 po rannej svätej omši o 7.00. 
Spovedanie a vysluhovanie sviatosti pomazania 
pre imobilných chorých zabezpečíme v Pôstnom 
období po zahlásení kontaktných údajov v sak-
ristii kostola.

Upratovanie
Veľké upratovanie kostola bude v piatok 
23.3.2018 po večernej sv. omši.

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. milosrdenstvu o 15.00. 
Krížová cesta o 15.25. Slávenie obradov Utrpe-
nia a smrti Pána o 16.00. Poklona krížu a pri B. 
hrobe po obradoch do 19.30.

Biela sobota
Saleziáni: 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 tre-
ba priniesť.
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 tre-
ba priniesť.

Beh Dominika Sávia
V nedeľu 13.5.2018 od 14.30 pozývame do Báno-
vej na tradičnú súťaž v behu v rozličných kategó-
riách s programom pre deti a rodiny. Presnejšie 
informácie prinesú organizátori neskôr.

Prvé sväté prijímanie
Slávnosť prvého svätého prijímania u saleziánov 
bude v sobotu 2.6.2018 o 10.00 a v Bánovej v ne-
deľu 10.6.2018 o 10.00.

Ďalšie informácie o akciách a podujatiach nájde-
te na stránke: zilina.sdb.sk.



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.

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 18.30.

Pre nepočujúcich
V sobotu 7.4.2018 bude v Kated-
rále Najsv. Trojice v Žiline o 11.15 
sv. spoveď a o 12.30 sv. omša pre 
nepočujúcich v posunkovej reči.

Dobrý pastier
Nedeľu Dobrého Pastiera 
22.4.2018 budeme sláviť vo far-
nosti aj s našimi žilinskými se-
minaristami z Nitry i zo seminára 
Redemptoris Mater.

Prvé sv. prijímanie v katedrále
Pre všetky deti vo farnosti bude 
slávnosť prvého sv. prijímania 
5.5.2018  pri sv. omši o 10.00.

Púť do Mariazellu
V sobotu 12.5.2018 pripravujeme 
farskú púť do Mariazellu a Heili-
genkreuzu.

Púť na Butkov
V sobotu 19.5.2018 pripravujeme 
farskú púť na Butkov. Zúčastníme 
sa požehnania monumentálnej so-
chy Panny Márie – Matky milosr-
denstva.

Katechézy pre seniorov
Stretnutie seniorov býva každý 
párny piatok o 10.30 vo Farskom 
centre N3.

Slávnosť titulu katedrály
V nedeľu 27.5.2018 na slávnosť 
Najsv. Trojice slávime titulárnu 
slávnosť katedrálneho chrámu. 
Sv. omše budú tak ako obvykle v 
nedeľu. Pri sv. omši o 10.30 bude 
o. biskup udeľovať sv. birmovania 
našim mladým a dospelým 
birmovancom z celej diecézy.

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
V soboty 24.3., 28.4., 26.5. a 30.6.2018 od 14.00 sa 
uskutočnia vo farskom Kostole B. 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 19.00. 
Veľkonočná vigília začne o 19.12 (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 8.4.2018 slávi-
me vo farnosti hody. Sv. omše budú o 8.00, 10.00 
a 18.30.

Birmovka
V sobotu 20.5.2018 o 10.00 prijmú naši birmo-
vanci sviatosť birmovania.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu 
3.6.2018 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)
          – hneď po procesii sv. omša v rámci diecéz. stretnutia mládeže

Zelený štvrtok
9.30   – 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
19.30 – Veľkonočná vigília, počas ktorej budú vyslúžené iniciačné  
 sviatosti dospelým katechumenom

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



FARNOSŤ VLČINCE
Krížové cesty
V piatky 16.3., 23.3.2018 o 18.30 a 30.3. o 
16.00 pozývame 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 (16.3. a 23.3.) a o 21.00 (30.3.).

Sv. omša pre rodiny
V piatok 16.3.2018 o 17.30 pozývame 
na sv. omšu pre rodiny. Po sv. omši bu-
de nasledovať stretnutie rodín v klu-
bovni Prístav. O deti bude postarané. 
Po stretnutí bude malé agapé.

Divadlo
V piatok 16.3.2018 organizujeme auto-
busový zájazd na divadelné predstave-
nie Fanny a Alexander do SND v Bra-
tislave. Zostalo zopár vstupeniek. Cena 
za dopravu a vstupenku je 28 €.

Spovedanie starých a chorých
Starých a nevládnych farníkov, ktorí sa 
chcú pred sviatkami vyspovedať a pri-
jať Eucharistiu, navštívime vo štvrtok 
22.3.2018 v dopoludňajších hodinách.

Deň počatého dieťaťa
V nedeľu 25.3.2018 je Deň počatého die-
ťaťa. Pozývame, zapojiť sa do kampane 
„Ďakujem, že som“ nosením bielej stuž-
ky na odeve, a tak spoločne prejavme 
vďačnosť za to, že sme sa mohli narodiť.

Upratovanie
V stredu 28.3.2018 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
Liturgiu hodín sa pomodlíme o 8.00. 
Po nej bude vyloženie Oltárnej sviatos-
ti a poklona pri Božom hrobe do 19.00. 
Veľkonočná vigília začne o 19.30.

Veľkonočný výstup
Na Veľkonočný pondelok 2.4.2018 or-
ganizujeme Veľkonočný výstup na 
Chatu pod Suchým. Odchod autobusu 
do Varína bude o 9.15.

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Na Druhú veľkonočnú nedeľu pozývame 
na eucharistickú poklonu s pobožnosťou 
k Božiemu milosrdenstvu o 15.00.

Birmovka
Birmovka bude v našej farnosti v sobo-
tu 28.4.2018 o 10.00.

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.

Farský deň
V utorok 1.5.2018 pozývame rodiny našej 
farnosti na ihriská vedľa kostola na Farský 
deň spojený s varením farského guľášu.

Turistický výlet
V utorok 8.5.2018 organizujeme turis-
tický výlet do Roháčov. Viac informá-
cií prinesieme vo farských oznamoch.

Novéna a Turíčna vigília
Novéna k Duchu Svätému začne v pia-

tok 11.5.2018. Turíčnu vigíliu budeme 
sláviť v sobotu 19.5.2018 o 19.00.

Prvé sv. prijímanie
Slávnosť prvého svätého prijímania bude 
v nedeľu 13.5.2018. O 9.00 ZŠ Karpatská, 
o 11.00 ZŠ Martinská a ZŠ Gorazda.

Božie telo
Vo štvrtok 31.5.2018 bude sv. omša o 
17.30 spojená s eucharistickou proce-
siou po Námestí Jána Pavla II. a s po-
žehnaním celej farnosti.

Duchovná obnova pre rodiny
V dňoch 1.-3.6.2018 organizujeme du-
chovnú obnovu pre rodiny v rekreačnom 
zariadení Škutovky pri Ružomberku.

Púť do Nitry
V sobotu 9.6.2018 pripravujeme pre 
členov upratovacích a modlitbových 
skupín púť do Nitry.

Kňazská a diakonská vysviacka
V sobotu 16.6.2018 o 10.00 sa vo far-
skom kostole na Vlčincoch uskutoční 
kňazská a diakonská vysviacka.

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

Pešia púť
V auguste 2018 plánujeme pešiu púť 
Košice – Levoča (Camino de Santiago 
Slovensko).
2 % z daní
2 % zo svojich daní môžete poukázať    
O. Z. Križovatky, ktoré pôsobí pri našom 
pastorač. centre. Tlačivá sú na farskej we-
bovej stránke a na stolíkoch v kostole.
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Zelený štvrtok
Po večernej sv. omši bude poklona pred 
Oltárnou sviatosťou s meditáciou obrazu 
Ecce homo sv. Alberta Chmielovského.

Veľký piatok
O 8.00 ráno pozývame všetkých do 
kostola na modlitbu ranných chvál a 
posvätných čítaní. Obrady Pánovho 
umučenia budú o 15.00, po nich bude 
Boží hrob otvorený do 21.00.

Biela sobota
O 8.00 ráno pozývame všetkých do 
kostola na modlitbu ranných chvál a 
posvätných čítaní. Po modlitbe bude 
otvorený Boží hrob do 19.00. O 19.30 
sa začne slávenie Veľkonočnej vigílie.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
Od Veľkého piatku sa individuálne za-
pojme do modlitby korunky B. milosr-
denstva v rámci deväťdňovej prípravy 
pred Nedeľou Božieho milosrdenstva.

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Na Druhú veľkonočnú nedeľu bude eu-
charistická poklona o 15.00. 

Prvé sv. prijímanie a birmovka
Slávnosť prvého sv. prijímania bude v 
nedeľu 3.6.2018 o 10.00. Sv. spoveď pre 
prvoprijímajúcich a ich príbuzných bu-
de v sobotu pred slávnosťou od 9.00.
Birmovka bude v sobotu 30.6.2018 o 10.00. 
Sv. spoveď pre birmovancov a ich príbuz-
ných bude v piatok po večernej sv. omši.

FARNOSŤ ZÁVODIE


