
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
 

16. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
24.07.2017 

Sv. Sarbela Makhlufa, 

kňaza, ľ,sp. 

18:00 Pravenec + Štefan a Lidvina Šuň 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ Juraj a Margita Uhrin 

a zať Vladimír Novák 

Utorok 
25.07.2017 

Sv. Jakuba, apoštola, 
sviatok 

18:00 Poluvsie + Štefan a syn Ján Beňadik 

19:00 Nedožery-Brezany + Jozef Pekár, syn a dcéra 

Streda 
26.07.2017 

Sv. Joachima a Anny, 

rodičov Panny Márie 

18:00 Nedožery-Brezany 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého  

19:00 Pravenec - kolónia  
+ starých rodičov 
Znamenákových 

Štvrtok 
27.07.2017 

Sv. Gorazda 

a spoločníkov, sp. 

18:00 Pravenec + Jozef Majzlan 

19:00 Nedožery-kaplnka 

+ rodičov Františka 
a Margitu Hyských 

a starých rodičov Máriu 
a Jozefa a syna Petra 

Piatok 
28.07.2017 

Piatok 16. týždňa 

v Cezročnom období  

18:00 Poluvsie 
+ rodina Šovčíková a 

synovia 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ Tibor Ivanka, rodičov a 

svokrovcov 

Sobota 
29.07.2017 

Sv. Marty, spomienka 

17:30 Pravenec - kolónia + manžel, rodičia a sestra 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ z rodiny Vrták, Šimo, 

Majzlan a Gregor a Božiu 
pomoc pre rodinu 

Nedeľa 
30.07.2017 

17. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Poluvsie 
+ Valentína Šovčíková, 
rodičov Šovčíkových 
a rodičov Chudých 

9:00 Pravenec + Ľudovít Petráš - výročná  

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

 



Oznamy: 

 

- Možnosť adorácie tento týždeň. V utorok od 17.00 Poluvsie, 
v stredu 17.00 Nedožery - Brezany a štvrtok 17:00 Pravenec. 

- Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na druhý turnus do tábora 
a to od 14.8. do 18.8. Prvý turnus je už plný.  

-Tiež je tu stále možnosť prihlásiť sa na púť do Čenstochovej, 
ktorá bude 19.10 – 21.10. Ostatné informácie na plagáte. 

- V pondelok 24.7. v Pravenci po sv. omši budem zapisovať sv. 
omše na ďalšie obdobie.  

- V utorok 25.7. v Poluvsí po sv. omši budem zapisovať sv. 
omše na ďalšie obdobie.  

- Informácie na tábor pre tých, ktorí sú prihlásení na turnus 
31.7 – 4.8. 2017 : 

Príchod  medzi 8.00 – 9.00 

Odchod  medzi 16.00 – 16.30 

Zabezpečený je obed a pitný režim. V pondelok prosíme 
doniesť kartičku poistenca a odovzdať, ktorú si prefotíme 
a následne poobede vrátime. V piatok 4.8. posledný deň 
tábora pozývame aj rodičov na sv. omšu s deťmi ktoré 
chodili na tábor a po sv. omši tiež aj rodičov pozývame na 
faru kde tábor zakončíme a kde budeme  opekať.  

 

 

                                           Štefan Čunderlík- farský administrátor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


