
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
Nedeľa Krista Kráľa 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
26.11.2018 

Pondelok 34. Týždňa 
v Cezročnom období 

17:00 Pravenec 
+ rodina Barancová a 

Mravcová 

18:00 Nedožery-Brezany 
Poďakovanie Pánu Bohu za 
ochranu a prosba o Božiu 
pomoc pre syna a nevestu 

Utorok 
27.11.2018 

Zjavenia 
Nepoškvrnenej Panny 

Zázračnej medaily 

17:00 Poluvsie 
+ Svokrovcov Jaromíra a 

Otíliu 

18:00 Nedožery-Brezany 

K úcte a oslave Nepoškvrnenej 
Panny a k vďake za všetky milosti 

prostredníctvom kaplnky a 
zázračnej medaily 

Streda 
28.11.2018 

Streda 34. Týždňa 
v Cezročnom období 

17:00 Nedožery-Brezany 
+ Jaroslav Mujkoš, dcéra 
Marcela Mujkošová a zať 

Jozef Súlovský 

18:00 Pravenec - kolónia 
+ r. Čverhovú, Vaculíkovú, 

Hrubcovú, Dvorskú a Pavla a 
Igora  

Štvrtok 
29.11.2018 

Štvrtok 34. Týždňa 
v Cezročnom období 

17:00 Pravenec 
+ Ján a Alžbeta Majzlanoví 

a ich rodičia 

18:00 Nedožery-Brezany + Martu Pekárovú 

Piatok 
30.11.2018 

Sv. Ondreja, apoštola, 
sviatok 

17:00 Poluvsie + Helenu a Žofiu 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ rodiny Fuleková a 

Šlenherová 

Sobota 
1.12.2018 

Panny Márie v sobotu 

17:00 Pravenec-kolónia + Berta Liktorová 

18:30 Nedožery-Brezany 
Poďakovanie za Božiu pomoc 
pri výkone funkcii a za zdravie 

pre celú rodinu 

Nedeľa 
2.12.2018 

Prvá adventná nedeľa 

7:45 Poluvsie Za dar zdravia 

9:00 Pravenec 
 

Za farnosť a farníkov 
 

10:30 Nedožery-Brezany 
+ Silvester a Erika Slošiarovci 

10.výročie 



OZNAMY:    

  Možnosť adorácie v tomto týždni :                                                               
Nedožery-Brezany: streda od 16:00 do 17:00 a v stredu od 19:00-21:00 k úcte 
a oslave Krista Kráľa 

 Pravenec: štvrtok od 16:00 do17:00 

Poluvsie: štvrtok od 19:00-21:00 zhromaždení v Jeho prítomnosti na Jeho 
poslednej večeri a v Getsemanskej záhrade. Piatok od 16:00-17:00 

Dnes je zbierka na renováciu farnosti. 

Pozývame Vás na farský ples, ktorý sa uskutoční 16. 2. 2019 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 
Šebesta v Poluvsii (tel. č. 0908085978), Petronely Šovčíkovej v Nedožeroch-
Brezanoch (tel. č. 0908225295). vďační..  

Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 

V piatok 30.12 bude detská sv. omša o 18.00 v Nedožeroch-Brezanoch a po nej 
si budeme vyrábať adventné vence na fare, môžete si doniesť nejaké ozdoby.  

V prvú sobotu pozývame na prvosobotnú pobožnosť, ktorá bude v Poluvsí aj 
s komunitou Blahoslavenstiev. Začneme o 9.30 program je na osobitnom 
papieri. Predpokladaní koniec okolo 14:00 a potom pozývame všetkých na 
pohostenie na obecný úrad v Poluvsí.  

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 1.12. pozývame v rámci adventného času večer o 20.00 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 
vyučovanie v rámci slova prvej adventnej nedele keďže sa číta pastiersky list 
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.  

Keby niekto potreboval odvoz z Nedožier-Brezian na adoráciu alebo akúkoľvek 
akciu v sobotu či doobednú alebo poobednú nech sa osobne prihlási 
u farára.Zbierka na kňazský seminár bola 308 Eur. V nedeľu 25.11.pozyvame do 

Poluvsia od 19.00 do 21.00 na modlitbovu adoraciu v rámci hodov v tejto obci 



 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                                                                                                         

 


