
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

──────────────────────────────────────────────── 

____________ 

Farské oznamy 
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
3.12.2018 

Sv. Františka 

Xaverského, kňaza, 

sviatok 

17:00 Pravenec 
Za dožitých 60 a 70 rokov 

života 

18:00 Nedožery-Brezany + z rodiny Hromada a Flimel 

Utorok 
4.12.2018 

Sv. Jána 

Damascénskeho, 

kňaza a učiteľa Cirkvi 

17:00 Poluvsie + Irmu Ľahkú 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ rodinu Šimovú a 

Štefánikovú 

Streda 
5.12.2018 

Streda po 1. adventnej 

nedeli 

17:00 Nedožery-Brezany Za rodiny detí a vnukov 

18:00 Pravenec - kolónia 
+ Alfonz Baroš, rodičia 

z oboch strán a pomoc Božiu 
pre rodinu  

Štvrtok 
6.12.2018 

Sv. Mikuláša, biskupa, 

ľubovolná spomienka 

17:00 Pravenec 
+ bratia Anton, Vincent 

Majzlanoví a švagriná Mária 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ z rodiny Šujanovej a 

Ďurinovej 

Piatok 
7.12.2018 

Sv. Ambróza, biskupa 

a učiteľa Cirkvi 

17:00 Poluvsie 
+ rodičia Balúchoví a rodičia 

Pekároví a syn Anton 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Stanislav, rodina Gašparová 

a Tonhauserová 

Sobota 
8.12.2018 

Nepoškvrnené počatie 
Panny Márie, slávnosť 

7:45 Poluvsie 
Poďakovanie za všetky milosti 
obdržané na príhovor Panny 

Márie pre Máriu 

9:00 Pravenec 
Za zdravie a Božiu pomoc pre 

rodinu Krkoškovú 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

17:00 Pravenec - kolónia + Oľga Gašparová 

Nedeľa 
9.12.2018 

Druhá adventná 
nedeľa 

7:45 Poluvsie 
+ Cyril, Anton, Peter, rodičia a 

svokrovci 

9:00 Pravenec 

 
+ syn Marian, rodičia, starí 

rodičia, svokrovci a za zdravie 
a Božiu pomoc pre rodinu 

 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



OZNAMY:    

  Možnosť adorácie v tomto týždni a sv. spovede v prvopiatkovom, teda tomto 
týždni :   

  Nedožery-Brezany: streda od 15:30 do 17:00 plus sv. spoveď v  a v stredu od 
19:00-21:00 na úmysel farnosti 

 Pravenec: štvrtok od 15:30 do17:00 plus sv. spoveď a v utorok od 19:00-21:00 
na úmysel farnosti. Prvopiatková pobožnosť a bohoslužba slova v piatok o 7.30 

Poluvsie: štvrtok od 19:00-22:00 za svätosť kňazov a za nových kňazov – krížová 
cesta a modlitby plus na úmysel farnosti. Piatok od 15:30-17:00 plus sv. spoveď  

Je možnosť zapojiť sa do modlitieb na úmysel farnosti v adventnom období a to 
buď pôst o chlebe a vode zapísať sa vzadu na papier alebo modliť sa pompejskú 
novénu, kto sa bude modliť na úmysel farnosti zapísať sa vzadu na papier, túto 
novénu sa začneme modliť 8.12.  

Spovedať chorých v prvopiatkovom týždni budem v piatok od 8.00. 

Spoveď pred vianočnými sviatkami bude v sobotu 15.12. 

Dnes je zbierka na  charitu. 

Je možné zakúpiť si za dobrovoľný príspevok medovníčky. Celý výťažok 
z predaja bude venovaný na podporu misionárov.  

Stretnutie detí a mladých, ktorí by sa chceli aj tento rok zapojiť do koledovania 
a jasličkovej pobožnosti bude 8.12. o 14.30 na fare.  

V nedeľu 2.12. pozývame všetkých Poluvsianskych členov na večeradlo o 14.00 
a o 15.00 na pohostenie a rokovanie do kultúrneho domu v Poluvsí.  

V sobotu 8.12. pozývame v rámci adventného času večer o 19.00 do Poluvsia na 
akciu ADVENT ČAS PÁNOVHO NAVŠTÍVENIA PRE ČLOVEKA A FARNOSŤ. 
Charakter modlitieb bude kajúcno – oslobodzujúco – uzdravujúci, pre človeka 
a farnosť. Začneme sa modliť pred Eucharistiou potom bude pokračovať a budú 
potom pokračovať modlitby a spevy pred Eucharistiou na konci bude 
individuálne požehnanie každého osobne Eucharistiou. Predpokladaný koniec 
o 23.00. Tieto modlitby budú prebiehať každú adventnú sobotu večer.  

 

 



 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                                                                                                         

 


