
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
                 17. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
31.07.2017 

Sv. Ignáca z Loyoly, 
kňaza, spomienka 

17:30 Pravenec 
+ Jaroslav Vallo, rodičia 

Valloví a Majzlanoví 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ Emília Pekárová, 

súrodenci a rodičia z oboch 
strán  

Utorok 
1.08.2017 

Sv Alfonza Máriu de 
Liguori, biskupa 

a učiteľa Cirkvi, spom. 

18:00 Poluvsie 
+ rodinu Janovec a Gurtler 

a za zdravie v rodine 

19:00 Nedožery-Brezany 

Za zdravie a Božie 
požehnanie rodiny 

Krajčíkovej, Humajovej a 
Matiaškovej 

Streda 
2.08.2017 

Sv. Euzébia 
Vercellského, biskupa, 
ľubovoľná spomienka 

18:00 Nedožery-Brezany 
Za živých a mŕtvych 

z rodiny Petic a Sitarčík  

19:00 Pravenec - kolónia  
Prosba o dar viery pre syna 

a dcéry s rodinami 

Štvrtok 
3.08.2017 

Štvrtok 17.týždňa 
v Cezročnom období 

18:00 Pravenec + Alfréd Mendel 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ Peter Humaj a Božiu 

pomoc pre rodinu 

Piatok 
4.08.2017 

Sv. Jána Máriu 
Vianneya, kňaza, 

spomienka  

16:00 Poluvsie 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

17:00 Nedožery-Brezany 
+ Marta a Peter Brída, starí 

rodičia 

Sobota 
5.08.2017 

Panny Márie v sobotu 

17:30 Pravenec - kolónia 
Za dar pokánia, obrátenia a 

očistenia 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ členov rodiny 

Humajových, Šimových, 
Dianových 

Nedeľa 
6.08.2017 

Nedeľa Premenenia 
Pána 

7:45 Poluvsie 
+ z rodiny Haviarovej, 

Hepnerovej a Hanuskovej 

9:00 Pravenec 
Poďakovanie za 103 rokov 
života Štefánii Šovčíkovej 

a prosba o požehnanie   

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



Oznamy: 

- Možnosť adorácie tento týždeň. V utorok od 16.30 Poluvsie, 
v stredu 16.30 Nedožery - Brezany a štvrtok 16:30 Pravenec. 

- Tento týždeň je prvý piatok, spovedať chorých budem 
v piatok od 8.00. O 15.30 bude v Pravenci prvopiatková 
pobožnosť.  

- Spovedanie v tomto prvopiatkovom týždni bude v utorok 
Poluvsie od 16.30, v stredu Nedožery – Brezany od 16.30 
a štvrtok Pravenec od 16.30 

- Vzadu na stolíku sa už môžete zapisovať na adoráciu, ktorá 
bude celodenná a to na sviatok svätej Heleny a to v piatok 
18.8.2017.   

-V piatok bude o 17.00 v Nedožeroch – Brezanoch sv. omša 
na záver tábora, ktorý budeme mať celý nasledujúci týždeň, 
po nej pozývame deti a rodičov na faru, kde budeme mať 
zakončenie tábora.  

- 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.  



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


