
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
                  19.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
14.08.2017 

Sv. Maximiliána Máriu 
Kolbeho , kňaza a 

mučeníka 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ rodinu Beňadikovú, 
Borkovú a Svitkovú 

19:00 Pravenec - kolónia + rodičov Jozefa a Veroniku 

Utorok 
15.08.2017 

Nanebovzatie Panny 
Márie, slávnosť 

17:00 Poluvsie 

Poďakovanie za 30 rokov 
života Moniky a prosba 
o dary Ducha Svätého v 

manželstve 

18:00 Pravenec + z rodiny Podskočovej 

19:00 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

Streda 
16.08.2017 

Sv. Štefana 
Uhorského, ľubovoľná 

spomienka 
7:30 Nedožery-Brezany  

K úcte a oslave Ducha 
Svätého 

Štvrtok 
17.08.2017 

Štvrtok 19. týždňa 
v Cezročnom období 

18:00 Pravenec 
Za obrátenie syna a pomoc 

Božiu v rodine 

19:00 Nedožery-Brezany + Jozef Blaho a zať Jozef 

Piatok 
18.08.2017 

Sv. Heleny, sviatok  

7:30 
Nedožery-Brezany 

starý kostol 
Za obec Nedožery-Brezany  

18:00 Poluvsie 
+ rodinu Grosovú a 

Humajovú 

Sobota 
19.08.2017 

Panny Márie v sobotu 
17:30 Pravenec - kolónia + rodičov Františka a Máriu 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ Štefan Záhradník a starí 

rodičia 

Nedeľa 
20.08.2017 

2O.NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7:45 Poluvsie 
+ rodinu Šujanovú, syn 

Emil a dcéra Otília a rodinu 
Gromovú 

9:00 Pravenec 

Poďakovanie za 40. rokov 
života a prosba 

o požehnanie do ďalších 
rokov 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

 



Oznamy: 

- Možnosť adorácie tento týždeň. V pondelok 17:00 Nedožery 
– Brezany, v utorok 16:00 Poluvsie, vo štvrtok 17:00 
Pravenec. 

- V utorok je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. 

- Tento týždeň je tu aj mimoriadna možnosť celodennej 
adorácie v piatok v starom kostole v Nedožeroch-Brezanoch 
pri príležitosti sviatku sv. Heleny. Adorácia začne po skončení 
rannej sv. omši a o 17:00 bude ukončenie adorácie.  

- V nedeľu 20.8. kedy sú v našej farnosti ľudovo – povedané 
hody, o 15.30 pozývame na modlitbu na farský dvor, k soche 
Panny Márie a po modlitbách pozývame všetkých opekať.  

- 17.8 sa začneme modliť 8.časť nášho deviatnika za farnosť. 
Budeme sa modliť deviatnik k fatimským deťom s úmyslom za 
deti a mladých našej farnosti. Deviatnik zavŕšime 26.8. 2017 
v Nedožeroch-Brezanoch. 

- Informácie na tábor pre tých, ktorí sú prihlásení na turnus 
14.8 – 18.8. 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 stredu pôjdeme na celý deň 
preč a tento deň si doneste spacáky a karimatky, lebo bude 
možnosť prespať na fare do štvrtka rána.  

 



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


