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Sv. omše počas Vianoc a Nového roka

(1) Pri sv. omši požehnanie prinesených betlehemov.
(2) Od 23:30 pásmo vianočných kolied.

(3) Po sv. omši bude koncoročná ďakovná pobožnosť.
(4) Novoročná sv. omša (vigília)

Štvrtok
20.12.2018

Čadca-mesto
8:00 - 11:30
13:30 - 16:00
16:30 - 17:30

Čadca-Kýčerka 14:00 - 17:30

Piatok
21.12.2018

Čadca-mesto
  8:00 - 11:30
13:30 - 16:00
16:30 - 17:30

Čadca-Kýčerka
10:00 - 11:30
14:00 - 17:30

Spovedanie pred Vianocami v dekanáte Čadca

  Sobota 15.12. 
Čierne   9:00 - 11:30        

Milošová 13:30 - 14:30

  Nedeľa 16.12. Svrčinovec 14:00 - 16:00       

  Pondelok 17.12. Raková
10:00 - 12:00
14:00 - 16:30      

  Utorok 18.12. Skalité 15:00 - 18:30

  Streda 19.12.

Zákopčie 16:00 - 17:30

Horelica 15:00 - 16:30

Čadečka 15:30 - 16:30



Vydal farský úrad Čadca-mesto pre vnútornú potrebu 
Farnosti Čadca, A. Hlinku 47/3. Vychádza príležitostne. 

Informácie
Vianočný benefičný koncert
bude vo farskom kostole dnes 16. decembra o 16:30, účin-
kujú: Kysucký komorný orchester, Miešaný zbor Kysuca a 
zbor Coro Laudamus z Piešťan.

Betlehemské svetlo
ktoré prinesú skauti, bude k dispozícii počas celej nedele 
23. decembra pri sv. omšiach.

Autobus na polnočnú do Čadečky
Mimoriadny autobusový spoj na polnočnú sv. omšu do 
Čadečky 24. decembra pôjde z Podzávozu od ZŠ o 21:30.  
Cestovné sa neplatí.

Sv. omše v domovoch sociálnych služieb
CSS Žarec:        25. 12. 2018 o 10:15
DSS Horelica:  26. 12. 2018 o 10:15

Koledovanie Dobrej noviny
bude v tomto roku prebiehať takto:
26. 12. 2018:  mesto, Žarec, Čadečka, Podzávoz, Rieka
27. 12. 2018:  Horelica
Kto má záujem o návštevu koledníkov a zároveň chce cez 
projekty Dobrej noviny prispieť na pomoc deťom v Afri-
ke, môže zahlásiť svoju adresu v sakristii.

Vianočný koncert - organ a spev 
Pozývame vás na Vianočný koncert v stredu 27. 12. 2018 
o 18:00 vo farskom kostole. Striedavo účinkujú Filip Ha-
rant (organ) a Dávid Harant (študent operného spevu).

Živý betlehem na sviatok Troch kráľov
bude pripravený pre deti v nedeľu 6. januára vedľa kos-
tola pri altánku, po sv. omšiach 7:30, 9:00, 10:15 a 11:45. 
Popoludní o 14.00 bude pri ňom jasličková akadémia.

Poďakovanie za zakúpenie tehličky
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojím milodarom  
- formou zakúpenia symbolickej „tehličky“ - na stavbu 
farského pastoračného centra. Aktuálne sa dokončuje 
hrubá stavba a po Novom roku bude výstavba pokračo-
vať profesiami vo vnútri objektu. Osobitne ďakujeme bo-
huznámemu generálnemu sponzorovi celej stavby, vďa-
ka ktorému práce dobre napredujú a v priebehu budúce-
ho roka by tak centrum mohlo začať plniť svoje poslanie. 

Poďakovanie za vežu kaplnky na Horelici
Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí svojím finančným da-
rom prispeli na realizáciu prístavby montovanej veže 
pre Kaplnku Ružencovej Panny Márie na Horelici a na 
rekonštrukciu strechy. Vďaka štedrosti Horeličanov bo-
lo možné dotvoriť starú školu znútra i zvonka do podo-
by plnohodnotného bohoslužobného objektu. Na budúci 
rok sa prestavba dokončí opravou fasády a okolia.

Požehnanie jubilujúcich manželov
Pozývame manželov, ktorí slávia (menšie či väčšie) ju-
bileum svojho sobáša, aby si dohodli termín osobitného 
požehnania, ktoré môžu prijať buď pri niektorej sv. om-
ši, alebo po sv. omši len v kruhu najbližšej rodiny.

Charita ďakuje
Zamestnanci Domu charity sv. Gianny na Kukučínovej 
ulici ako aj dobrovoľníčky farskej charity ďakujú všet-
kým, ktorí pomáhajú zmierňovať núdzu ľuďom, ktorí 
to potrebujú. V meste je dosť núdznych rodín, ktoré sú 
vďačné za túto pomoc.

Farská charita využíva unimobunku v areáli bývalej ško-
ly na Hlinkovej ulici. V bunke je sklad šatstva a trvanli-
vých potravín, ktoré sa vydávajú vždy v posledný utorok 
v mesiaci, prípadne aj v inom čase po dohode na tel. 0918 
741 373 alebo 0908 270 394.

Najviac potrebné šatstvo sú čisté bundy, topánky, ponož-
ky, spodné prádlo. Prosíme nenosiť nepoužiteľný textil, 
ten je treba odkladať do pouličných kontajnerov na texil 
na druhotné spracovanie.

Chránené lipy pri kostole
Každý návštevník Čadce si všimne jedinečný súbor 19 
kusov lipy veľkolistej, ktoré obklopujú farský kostol sv. 
Bartolomeja. Všetky sú od roku 1975 zaradené do ka-
tegórie chránených stromov pre ich kultúrno-historický, 
estetický, ekologický a krajinotvorný význam.

Traduje sa, že boli vysadené na pamiatku hurbanov-
ského povstania z roku 1848, kedy počas výpravy slo-
venských dobrovoľníkov sídlila v bývalej miestnej fare 
Slovenská národná rada. Túto udalosť sme si mohli pri-
pomenúť pred pár dňami, pretože to bolo 4. decembra 
1848, keď cisárske vojská spolu s dobrovoľníkmi obsadi-
li Čadcu. S nimi prišli aj Ľ. Štúr a J. M. Hurban a 6. de-
cembra vydala na starej fare SNR výzvu k slovenskému 
národu proti maďarizačnému útlaku.

To však neznamená, že lipy boli vysadené presne v tom 
čase. Od meruôsmeho roku 1848 dodnes prešlo 170 ro-
kov, pričom v kategorizácii Štátnej ochrany prírody je  
odhadovaný vek líp uvedený nasledovne:
250 rokov majú najstaršie 3 lipy (obvod kmeňa od 372 
do 386 cm, výška 25 m)
200 rokov má 7 líp (294 až 360 cm; výška od 21 do 24 m)
150 rokov má 5 líp (214 až 250 cm; výška od 19 do 22 m)
100 rokov majú 4 lipy (123 až 190 cm; výška 19 až 23 m).

Dôležitejšie je však niečo iné: v akom zdravotnom stave 
sú lipy dnes? Je potrebné s nimi niečo robiť?

Odpoveď nám dáva odborný posudok Štátnej ochrany 
prírody, Správa CHKO Kysuce, kde sa uvádza, že „zdra-
votný stav stromov je hodnotený ako dobrý, primeraný 
veku a spôsobu ošetrenia. Nehrozí priame poškodenie 
majetku alebo zdravia osôb. Na zabezpečenie predĺženia 
života sa odporúča akustická tomografia na zistenie roz-
sahu dutín a na jej základe je potrebné určiť spôsob ošet-
renia.“ Tomu sa budeme venovať v nasledujúcom období.


