
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy  

              DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
11.12.2017 

Sv. Damaza I., 

pápeža 

17:00 Pravenec 
+ Milan, Kornélia a Lýdia 

Kmeťoví a za zdravie a pomoc 
Božiu pre rodinu 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Antóniu Pálešovú, rodičov, 

svokrovcov a švagrov a za 
Božiu pomoc pre rodinu 

Utorok 
12.12.2017 

Preblahoslavenej 

Panny Márie 

Guadalupskej 

17:00 Poluvsie 
Za požehnanie matky a 

dieťaťa 

18:00 Nedožery-Brezany + Benedikt Šimo - výročná 

Streda 
13.12.2017 

Sv. Lucie, panny a 

mučenice 
17:00 Nedožery-Brezany 

+ rodina Ďuricová a vnuk 
Zdenek Šimo 

18:00 Pravenec - kolónia  Na úmysel celebranta 

Štvrtok 
14.12.2017 

Sv. Jána z Kríža, 

kňaza a učiteľa 

Cirkvi 

17:00 Pravenec  Za pomoc Božiu v chorobe 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Jaroslav Mujkoš, dcéra 
Marcela Mujkošová a zať 

Jozef Súlovský 

Piatok 
15.12.2017 

Piatok po 

2.adventnej nedeli 
17:00 Poluvsie 

+ rodinu Fuňákovú a jej 
príbuzných 

18:00 Nedožery-Brezany Na úmysel 

Sobota 
16.12.2017 

Sobota po 

2.adventnej nedeli 

6:00 Poluvsie 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

17:00 Pravenec - kolónia Na úmysel celebranta 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Valent Šimo a rodičov 

a za Božiu pomoc pre 
rodinu 

Nedeľa 
17.12.2017 

TRETIA ADVENTNÁ 
NEDEĽA 

7:45 Pravenec 
Prosba o pomoc Božiu 

a dary Ducha Svätého pre 
syna 

9:00 Poluvsie Za farnosť a farníkov 

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

súrodenci 

 



OZNAMY: 

-Možnosť  adorácie tento týždeň v stredu Nedožery - Brezany od 
16.00,  štvrtok Pravenec od 16.00 a v utorok Poluvsie od 16.00 

-Zbierka na charitu bola 275 Eur.  

- V sobotu 15.12. o 6.00 bude v Poluvsí rorátna sv. omša. Doneste si sviečky. 

-V sobotu 15.12. v rámci adventu budeme mať v Pravenci o 20.00-22.00 
moderovanú adoráciu.  

-Spovedanie pre Vianocami bude v sobotu 16.12. Pravenec a Poluvsie Od 9.00 
do 10.00 a Nedožery – Brezany od 10.30 do 11.30. 

-V Pravenci časť kolónia budem spovedať pred Vianocami v stredu 20. 12.   

-Chorých pred Vianocami budem spovedať vo štvrtok 21.12. od 8.00.Nahláste 
ich prosím v sakristii. 

-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 

-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. 

 -15.12. sa začíname modliť deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. 
Všetkých vás pozývame, aby ste sa doň zapojili. Kto má záujem pripojiť sa 
k deviatniku, nech sa prihlási     v Poluvsí u pani kostolníčky a   v Pravenci–Kolónii 
u pani Heleny Mačuhovej.  

-V piatok bude v Nedožeroch – Brezanoch detská sv. omša, po nej tvorivé 
dielne na fare – pečenie a zdobenie medovníčkov.  

-Budúcu nedeľu bude zbierka na renováciu farnosti. 

 

 

 



 

 

 

 

 


