
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy  

                    TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
18.12.2017 

Pondelok po 
3.adventnej nedeli 

16:30 Nedožery-Brezany 
+ Margita a Michal Grom 

a ich rodičia 

18:00 Pravenec + Jozef Mendel  

Utorok 
19.12.2017 

Utorok po 
3.adventnej nedeli 

16:30 Poluvsie 
Za zdravie a pomoc Božiu pre 
rodinu Gromovú, Solárovú a 

Richterovú 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Pavel Pekár, rodičov, 

svokrovcov a B. p. p.rodinu 

Streda 
20.12.2017 

Streda po 
3.adventnej nedeli 

16:30 Pravenec -kolónia Na úmysel celebranta 

18:00 Nedožery-Brezany Na úmysel uzdravenia rodiny 

Štvrtok 
21.12.2017 

Štvrtok po 
3.adventnej nedeli 

16:30 Pravenec  + Imelda Kmeťová 

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

Piatok 
22.12.2017 

Piatok po 
3.adventnej nedeli 

17:00 Poluvsie 
+ rodinu Belákovú 

a Karwackú a za starých 
rodičov 

18:00 Nedožery-Brezany + Anastázia a Ján Znamenák 

Sobota 
23.12.2017 

Sobota po 
3.adventnej nedeli 

6:00 Poluvsie 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

17:00 Pravenec - kolónia Na úmysel celebranta 

18:30 Nedožery-Brezany + Peter Ďuriš 

Nedeľa 
24.12.2017 

ŠTVRTÁ 
ADVENTNÁ 

NEDEĽA 

7:45 Pravenec 
+ Jozef a Ladislav a ostatní + 

členovia r. Šovčíkovej 

9:00 Poluvsie 
+ rodičia Hromadoví a za 
zdravia a p. B. pre rodinu 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

Nedeľa 
24.12.2017 

NARODENIE PÁNA 

17:00 Pravenec - kolónia Na úmysel celebranta 

22:00 Pravenec 
Za zdravie a pomoc Božiu pre 

rodinu Majzlanovú 

23:00 Poluvsie 
Za zdravie a pomoc Božiu pre 

rodinu 

00:00 Nedožery-Brezany 
Ako poďakovanie za rehoľné 

sestry z N-B. 



OZNAMY: 

-Možnosť  adorácie tento týždeň v pondelok Nedožery - Brezany od 15.30,  
utorok Poluvsie od 15.30,  streda Pravenec - kolónia od 15.30 a vo štvrtok 
Pravenec od 15.30. 

- Počas adorácii budem vždy spovedať čiže aj avizované spovedanie v Pravenec 
– kolónia bude v stredu od 15.30. 

-Možnosť prijať sviatosť pomazania chorých v pondelok na sv. omši o 16.30 
Nedožery – Brezany, v utorok na sv. omši o 16.30 Poluvsie, v stredu o 16.30.na 
sv. omši Pravenec – kolónia a vo štvrtok na sv. omši o      16.30.na sv. omši 
v Pravenci. 

-Stretnutie detí a mladých, ktorí sa chcú tento rok zapojiť do koledovania 
a jasličkovej pobožnosti bude v nedeľu 17.12.2017 o 14.00 na fare. 

-Dnes je zbierka na renováciu farnosti. 

- V sobotu 23.12. o 6.00 bude v Nedožeroch-Brezanoch  sv. omša pri sviečkach.  

-V sobotu 23.12. v rámci adventu budeme mať v Nedožeroch-Brezanoch 
o 20.00-22.00 moderovanú adoráciu.   

-Spovedať chorých pred Vianocami budem chodiť vo štvrtok 21.12. od ôsmej 
hodiny a začnem v Nedožeroch -Brezanoch.   

-V starom kostole na stolíku je papier, na ktorý sa môžete zapísať, ak chcete, 
aby Vás v tomto roku navštívili koledníci. Koledovanie sa uskutoční v pondelok 
25.12. 2017 po jasličkovej pobožnosti.  

- 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. 

 -Betlehemské svetlo si môžete prísť zobrať 24.12.: Pravenec-dedina - ráno po 
sv. omši v kostole alebo v priebehu dňa u p. kostolníčky Evy Kmeťovej 
Pravenec-Kolónia - od 9:00 do 17:00 u p. Heleny Mačuhovej 
Poluvsie - ráno po sv. omši alebo v priebehu dňa u p. kostolníčky Alicje 
Eckhardtovej, č. 186 
Nedožery-Brezany - po sv. omši v kostole alebo v priebehu dňa - Nedožery - u p. 
Anny Šovčíkovej, Nedožerského 152, Brezany - u p. Dany Škultétyovej, 
Tajovského 569 
-Sväté omše na Božie na rodenie a na sviatok svätého Štefana budú ako 
v nedeľu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


