Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany
────────────────────────────────────────────────
____________

Farské oznamy
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Dátum

Liturgický kalendár

Pondelok
4.12.2017

Sv. Jána
Damascénskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi

Utorok
5.12.2017

Utorok po 1. Adventnej
nedeli

Streda
6.12.2017

Štvrtok
7.12.2017

Piatok
8.12.2017

Sobota
9.12.2017

Nedeľa
10.12.2017

Čas

Miesto

Úmysel

17:00

Pravenec

18:00

Nedožery-Brezany

17:00

Poluvsie

18:00

Nedožery-Brezany

17:00

Nedožery-Brezany

+ Ján a Helena Mačekoví
+ rodičia Haragoví, Štefancoví,
starí rodičiaa Božiu pomoc pre
rodinu
Za Božie požehnanie
Stanislava a jeho rodiny
+ členov rodiny Jamriškovej a
Slovákovej
+ rodinu Kubovičovú, Šimovú
a Božiu pom. pre r.

18:00

Pravenec

7:30

Poluvsie

17:00

Pravenec - kolónia

18:00

Nedožery-Brezany

16:00

Pravenec

17:00

Poluvsie

18:00

Nedožery-Brezany

6:00

Pravenec

17:00
18:30

Pravenec - kolónia
Nedožery-Brezany

Za farnosť a farníkov
Za väčšie pôsobenie Ducha
Svätého v rodine
+ Andrej Šimo, rodičov,
svokrovcov, súrodencov
a Božiu pomoc pre rodinu
K úcte a oslave Ducha
Svätého
+ Štefánia Kyselicová
+ rodičov a bratov

7:45

Pravenec

Za farnosť a farníkov

Sv. Mikuláša, biskupa

Sv. Ambróza, biskupa
a učiteľa Cirkvi

Nepoškvrnené počatie
Panny Márie, slávnosť

Sv. Jána Didaka
Cuauhtlatoatzina

DRUHÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA

9:00

Poluvsie

10:30

Nedožery-Brezany

Za pomoc Božiu pre rodinu
Majzlanovú
Za kňazský a rehoľný stav a za
nové kňazské a rehoľne
povolania
Na úmysel celebranta
+ z rodiny Vargovej, Revickej,
Sochovej a Farenga a B. p.
rodinám

Poďakovanie za 80 rokov
života Oľgy Gromovej
a prosba o požehnanie do
ďalších rokov
+Tomáš a Margita Hanuska

OZNAMY:
-Možnosť adorácie tento týždeň v stredu Nedožery - Brezany od
16.00, pondelok Pravenec od 16.00 a v piatok Poluvsie od 16.00
-Dnes je zbierka na charitu
-V piatok je prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie
- Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, je dňom modlitieb za zasvätené osoby –
nové duchovné povolania. V Poluvsí budeme mať ráno o 7.00 krížovú cestu
potom sv. omšu a potom modlitby pred vyloženou sviatosťou oltárnou – všetko
obetované za zasvätené osoby.
-Tiež, kto by chcel odoberať časopis Hlasy aj v roku 2018 ročné predplatné je 12
EUR nech si ich objedná v sakristii u našich kostolníkov a hneď aj zaplatí
patričnú sumu –do konca týždňa
- V pondelok bude v Nedožeroch-Brezanoch v kostole od 17:15 večeradlo
s Pannou Máriou.
- V sobotu o 6.00 bude v Pravenci rorátna sv. omša.
-V sobotu v rámci adventu budeme mať v Poluvsí o 20.00-22.00 moderovanú
adoráciu.
-Spovedanie pre Vianocami bude až o dva týždne v sobotu 16.12.
-V Pravenci časť kolónia budem spovedať pred Vianocami v stredu 20. 12. Po
sv. omši.
-Chorých pred Vianocami budem spovedať vo štvrtok 21.12. od 8.00.Nahláste
ich prosím v sakristii.
- Pozývame vás na farský ples, ktorý sa uskutoční 10. 2. 2018 so začiatkom o
18:00 v Kostole sv. Kataríny v Pravenci sv. omšou. Cena vstupenky je 20 €.
Zakúpiť si ich môžete u Martina Pekára v Pravenci (tel. č.0910160505 ), Martina
Šebestu v Poluvsii (tel. č. 0908085978), Petronely Šovčíkovej v NedožerochBrezanoch (tel. č. 0908225295). Ak by chcel niekto podporiť ples akoukoľvek
formou (modlitbou, finančne, materiálne...) organizátori plesu vám budú
vďační.

