
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
30. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
29.10.2018 

Pondelok 30. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Pravenec + Peter a Albína Znamenák 

18:00 Nedožery-Brezany 
Za členov ružencového 

bratstva 

Utorok 
30.10.2018 

Utorok 30. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Poluvsie + rodinu Grosovú a Humajovú 

18:00 Nedožery-Brezany 
+  Štefan Záhradník a starí 

rodičia 

Streda 
31.10.2018 

Streda 29. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Pravenec - kolónia 
Prosba o dar viery, lásky 
a pokory pre celú rodinu 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Ema a Alojz Kysel, synovia a 

dcéry  

Štvrtok 
1.11.2018 

Všetkých Svätých, 
slávnosť 

7:45 Pravenec + Eduard Dado 30 výročie 

9:00 Poluvsie Za Božiu pomoc pre synov 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

Piatok 
2.11.2018 

Spomienka na všetkých 

verných zosnulých 

16:00 Pravenec Na úmysel Svätého Otca 

17:00 Poluvsie Za duše v očistci 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ manžel Otto Flimel, jeho 
rodičia a pomoc Božiu pre 

rodinu 

Sobota 
3.11.2018 

Panny Márie v sobotu, 

ľubovoľná spomienka 

7:00 Poluvsie 

Ako zasvätenie farnosti 
Nepoškvrnenému Srdcu P. 
Márie a prosba o pomoc 

P.Márie pre duše v očistci 

17:00 Pravenec - kolónia 

Prosba o dary Ducha Svätého 
pre voličov v komunálnych 

voľbách 
 

18:30 Nedožery-Brezany 
Prosba o dary Ducha Svätého 

pre voličov v komunálnych 
voľbách 

Nedeľa 
4.11.2018 

31. nedeľa v Cezročnom 
období 

7:30 Pravenec 
Poďakovanie za 40 rokov 

manželstva a Božie požehnanie 
do ďalších rokov 

8:45 Poluvsie 

Prosba o dary Ducha Svätého 
pre voličov v komunálnych 

voľbách 
 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



OZNAMY:    

  Možnosť adorácie a svätej spovedi  v prvopiatkovom týždni : Pondelok 15:30 Pravenec, 
utorok 15:30 Poluvsie, utorok po večernej sv. omši od 18:40 do 20:00 Nedožery-Brezany  

V stredu 31.10 pozývam deti na faru od 13.30 budeme si tam vyrábať masky svätých, môžete 
si doniesť nejaké látky. Následne svätá omša o 18:00 v Nedožeroch-Brezanoch bude detská 
kde budeme tieto masky prezentovať. Po svätej omši budeme mať krátky sprievod v týchto 
maskách dedinou a Brezianskym cintorínom a potom pozývame deti na faru na občerstvenie.  

V stredu v Nedožeroch-Brezanoch od 21:00-23:00 moderovano - tichá adorácia za 
birmovancov našej farnosti a od 23:00-00:00 vzývanie Ducha Svätého pred sviatosťou, aby 
vytlačil zlých duchov, ktorí chcú zaplieniť našu farnosť sláveniami Halloweenu . 

Od 1.11 do 8.11 môžeme získať pre duše v očistci úplné odpustky. Podmienky:  Sv. spoveď, 
vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, 
pomodliť sa vyznanie viery, Verím v Boha a nábožne navštíviť cintorín a pomodliť sa za 
zosnulých. 

Pobožnosť na cintorínoch za duše našich zosnulých bude 1.11. a to nasledovne: Pravenec 
o 13.30, Poluvsie o 14.15, Pravenec – kolónia o 15:00 Nedožery o 15.45 a Brezany o 16.30. 

1.11. je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za svätosť povolaní a za nové duchovné 
povolania. Od 19:00-21:00 budeme mať na tento úmysel modlitby v kostole v Poluvsí. 

V piatok 2.11. budem spovedať chorých od 8.00 

2.11. po večernej sv. omši v Nedožeroch-Brezanoch sa budeme do 20:00 modliť za duše 
v očistci pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. 

3.11. je prvá sobota v mesiaci v Poluvsí od 7.00 budeme mať prvosobotnú pobožnosť  
k zasväteniu sa Panne Márii. 

Spovedať birmovancov pred birmovkou ale aj ich rodinných príslušníkov budeme v sobotu 
3.11. od 10:00  

V nedeľu 4.11. je v našej farnosti otcom biskupom Mariánom Chovancom udeľovaná sviatosť 
birmovania našim 24 pripravujúcim sa na túto sviatosť. Prosím aby sme na tejto sv. omši 
o 10.30 dali prednosť rodinám birmovancov. 

Dnes máme zbierku na renováciu farnosti.  

Môžete si zakúpiť sviečky za nenarodené deti. Plus zobrať prospekt k tomu. Malá sviečka 
stojí 1 Euro a veľký kahanec 4 Eurá.  

Stretnutie rodičov prvoprímajúcich detí bude v pondelok 30.10.2018 o 19:00 na farskom 
úrade. 

Zbierka na misie bola 620 Eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.  

 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                                                                                                         

 


