
OZNAM RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI DOLNÁ 

MARIKOVÁ. 

Vláda SR zakázala sláviť verejné Bohoslužby - Od 

25.11.2021 - Lockdown – do odvolania 
 

Na 1. adventnú nedeľu – sa budú požehnávať adventné vence každú polhodinu od 7.30hod 

a následne kňaz podá sv. prijímanie . Sv. spoveď bude k dispozícií. 

 

V čase zákazu sv. omší bude Individuálna pastorácia -rozdávanie 

sv. prijímania + krátke Božie slovo  
 

Od pondelka do piatka:  

Pondelok:          6.30hod –7.00hod                16.30hod-17.00hod 

Utorok:               6.30hod –7.00hod 

Streda:                6.30hod - 7.00hod    16.30hod-17.00hod 

Štvrtok:              6.30hod –7.00hod 

Piatok:                6.30hod - 7.00hod    16.30hod-17.00hod 

Sobota:               7.00hod - 7.30hod 
 

Nedeľa: o 7.30hod-8.00hod- 8.30hod - 9.00hod-9.30hod-10.00hod-10.30hod-11.00hod 

 

Sviatosť zmierenia – spoveď je v týchto časoch k dispozícii, alebo je možné osobne/telefonicky 

dohodnúť s kňazom. 

 

Kostol na súkromnú modlitbu je otvorený každý deň v týždni od 6.30 – 17.30hod. V nedeľu je 

otvorený od 7.30hod – 19.00hod. 

 

Sv. omše bude mať farár každý deň individuálne (súkromné) - úmysly sv. omší budú odslúžené, 

rodina sa môže informovať na tel. čísle kňaza na web stránke farnosti. 
 

Online sv. omše cez webovú stránku farnosti Dolná Mariková: www.farnost-dolnamarikova.sk - z 

technických príčin začneme vysielať až od 2. adventnej nedele. Online prenosy sv. omší 

z Farského kostola v Dolnej Marikovej budú v nedele a v prikázané sviatky. Na webovej 

stránke sú aktuálne informácie z farnosti. 

 

V čase adventného obdobia - budú na našej webovej stránke www.farnost-dolnamarikova.sk v 

rubrike Duchovný život – príhovory z liturgických čítaní.  

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz veriacim katolíkom latinského 
obradu, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný 
sviatok (kán. 1247). Biskup sa rozhodol udeliť dišpenz vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a protipandemické opatrenia a 
duchovný pokoj jednotlivých veriacich. Povzbudzuje využiť online prenosy sv. omší a individuálnej starostlivosti kňazov svojim 
veriacim.  

S pozdravom PaedDr. Ľubomír Vavro, farár v Dolnej Marikovej. 

http://www.farnost-dolnamarikova.sk/

