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

Farské oznamy
4. nedeľa v cezročnom období
Dátum

Liturgický kalendár

Čas

Miesto

Úmysel

Pondelok
29.01.2018

Pondelok, cezročné
obdobie 4 . týždňa

7:30
8:15

Pravenec
Nedožery-Brezany

Utorok
30.01.2018

Utorok, cezročné
obdobie 4. týždňa

17:00

Poluvsie

Streda
31.01.2018

Sv. Jána Bosca, kňaza,
spomienka

18:00
17:00

Nedožery-Brezany
Nedožery-Brezany

18:00

Pravenec - kolónia

7:00

Poluvsie

17:00

Pravenec

18:00

Nedožery-Brezany

7:30

Pravenec

17:00

Nedožery-Brezany

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
+ Margita a Peter Ergang
a zať Cyril
+ Mária Kubačna - výročná
+ Jozef Flimel
+ rod. Trgiňová,
Kvočkuliaková, Franková
Poďakovanie za duchovné
povolania a prosba a nové
duchovné povolania
+ Apolónia Majzlanová 3.
výročie
+ Ondrej Čáky, manželka
Veronika a syn Stanislav
Na úmysel celebranta
+ Ján Mokrý, rodičia,
svokrovci, zať

Štvrtok
1.02.2018

Piatok
2.02.2018

Štvrtok, cezročné
obdobie 4. týždňa

Obetovanie Pána,
sviatok
18:00

Sobota
3.02.2018

Nedeľa
4.02.2018

Sv. Blažeja, biskupa a
mučeníka

5. nedeľa v Cezročnom
období

Poluvsie

7:00

Poluvsie

17:00

Pravenec - kolónia

18:30

Nedožery-Brezany

7:45

Pravenec

9:00

Poluvsie

10:30

Nedožery-Brezany

Poďakovanie za 50. Rokov života
Beáty a tiež za 51 rokov
spoločného života manželov
Šujanových a prosba
o požehnanie do ďalšieho života

Ako zasvätenie Panny Márii
všetkých fyzicky, duševne
a duchovne chorých
+ Františka Barošová
Za oslobodenie a
uzdravenie
+ Alojzia Šovčíková a za
zdravie pre Ivana
Poďakovanie za dožitých 80
rokov za zdravie a pomoc
Božiu
Za farnosť a farníkov

OZNAMY:
Možnosť svätej spovede v prvopiatkovom týždni a tiež v tom istom čase
možnosť adorácie: utorok Poluvsie od 15:30, vo štvrtok Pravenec od 15:30
a v piatok Nedožery – Brezany od 15:00.
-V piatok je prvý piatok, chorých budem chodiť spovedať po sv. omši v Pravenci
a je v tento deň aj sviatok Obetovanie Pána, pri vśetkých sv. omšiach budem
požehnávať sviečky.
-V sobotu je aj spomienka na sv. Blažeja, pri všetkých sv. omšiach aj večerných
budem individuálne udeľovať požehnanie hrdla.
-Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci a budeme sa modliť v Poluvsí za duchovné
povolania a to 6.30 krížová cesta. Potom sv. omša a nakoniec modlitby za
povolania pred vyloženou sviatosťou oltárnou.
-V sobotu je prvá sobota mesiaci a v Poluvsí o 7:00 budeme mať prvosobotnú
pobožnosť.
-V utorok o 19:00 pozývam aspoň jedného rodiča prvoprímajúcich detí na
farský úrad.
-V čase jarných prázdnin organizujeme krátky detský tábor na fare. A to v dňoch
21.2. streda až 23.1. v piatok. Cena na všetky dni by bola 10 eur. Každý deň by
ste mohli vaše dieťa doniesť na faru medzi 8.00 - 8.30 a zase prísť po dieťa
medzi 16.00-16.30. Môžu sa prihlasovať deti, ktoré navštevujú prvý až šiesty
ročník základnej školy. Prihlášky budú čoskoro k dispozícii.
-V nedeľu 4.2.prídu do farnosti sestry vincentky z Nitry predstaviť Združenie
Zázračnej medaily a jeho apoštolát, podomovú návštevu Panny Márie.
Pozývame Všetkých, ktorí majú záujem a chcú sa dozvedieť niečo viac. Počas
oznamom sestričky krátko predstavia o čo ide. A kto by chcel o tom vedieť viac
V Nedožeroch – Brezanoch po sv. omši hneď bude možnosť dozvedieť sa viac.V
Poluvsí o 14.00 v kostole a v Pravenci o 15.30 v kostole.
-Birmovankine z Pravenca by radi založili mládežnícko - detský zbor, ktorý by
hral a spieval niekedy na sv. omšiach v Pravenci. Kto by mal záujem spievať
Pánu Bohu nech sa prihlási u Barborky Medovej 0944634901, alebo Vás oslovia
a namotivujú birmovankine a pomôžu vám rozvíjať Váš talent.

Štefan Čunderlík - farský administrátor

