
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
10.12.2018 

Pondelok po 2. 

advetnej nedeli 
17:00 Pravenec + Antónia Glesková 

18:00 Nedožery-Brezany + z Heinz Breidler 

Utorok 
11.12.2018 

Sv. Damaza I., pápeža, 

ľubovoľná spomienka 

17:00 Poluvsie 
+ rodinu Pálešových, 
Timkových a Terezku 

18:00 Nedožery-Brezany + Jozef Mokrý-výročná 

Streda 
12.12.2018 

Preblahoslavenej 

Panny Márie 

Guadalupskej, ľ.sp. 

17:00 Nedožery-Brezany 
+ Dominik Hromada - 

výročná 

18:00 Pravenec - kolónia 
Ako prosba a požehnanie 

všetkých pútnikov  

Štvrtok 
13.12.2018 

Sv. Lucie, panny 

a mučenice, 

spomienka 

6:15 Nedožery-Brezany 

Poďakovanie Pánu Bohu za 
kňaza v našej farnosti 

a vyprosujume dary Ducha 
Svätého 

17:00 Pravenec + Ján a Mária Richteroví 

Piatok 
14.12.2018 

Sv. Jána z Kríža, kňaza 

a učiteľa Cirkvi 

6:15 Poluvsie 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

18:00 Nedožery-Brezany Za duše v očistci 

Sobota 
15.12.2018 

Sobota po 2. Advetnej 

nedeli 

17:00 Pravenec - kolónia 

Poďakovanie za 70 rokov 
života pre Irenku Vaculíkovú 

za trpezlivosť v chorobe 
a Božiu pomoc v rodine 

18:00 
 

Nedožery-Brezany 
 

+ kňazov, ktorí pôsobili 
v našej farnosti alebo 

pochádzali z našej farnosti 

Nedeľa 
16.12.2018 

Tretia adventná 
nedeľa 

7:45 Poluvsie + Štefániu Šujanovú -výročná 

9:00 Pravenec 
 

Za farnosť a farníkov 
 

10:30 Nedožery-Brezany 
+ Ján Petic, rodičia a 

súrodenci 



OZNAMY:    

  Možnosť adorácie v   tomto týždni :   

  Nedožery-Brezany:  streda od 16:00 do 17:00   a v stredu od 19:00-21:00 na 
úmysel farnosti 

 Pravenec: štvrtok od 16:00 do17:00  a v utorok od 19:00-21:00 na úmysel 
farnosti.  

Poluvsie: utorok od 16:00 do17:00  a vo štvrtok od 19:00-21:00 na úmysel 
farnosti.  

Spoveď pred vianočnými sviatkami bude v sobotu 15.12. Poluvsie a Pravenec 
od 9:00 do 10:00 a Nedožery-Brezany od 10:30 do 11:30 

Spovedať chorých pred Vianocami budem vo štvrtok 20.12 od 8.00 a začnem 
v Nedožeroch-Brezanoch. Zapíšte ich prosím v sakristii.  

Zbierka na charitu bola 311 Eur. 

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

Vzadu v Nedožeroch-Brezanoch sa môžu zapisovať tí, ktorí chcú prijať 
koledníkov 25.12. 

V piatok o 18:00 v Nedožeroch-Brezanoch bude detská sv. omša. Po nej 
pozývame na faru budeme zdobiť medovníky.  

V sobotu 15.12. pozývame v rámci adventného času večer o 19.30 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.  

Kto v Poluvsí chce prijať do svojho domu koledníkov s Dobrou novinou v deň narodenia nášho Pána, 
prosíme, aby sa zapísal do zoznamu na zadnej lavici. 
  
15.12. sa v Poluvsí začíname modliť deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. 
Všetkých vás pozývame, aby ste sa doň zapojili. Začíname o 17.00 hod. v Poluvsí u 
p. Anny Fuňákovej, č.d. 155. 

 



 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                                                                                                         

 


