
Rímsko-katolícka farnosťNedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
21.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
28.08.2017 

Sv. Augustína, biskupa 
a učiteľa Cirkvi 

7:00 Pravenec Na úmysel celebranta 

8:00 Nedožery-Brezany 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

Utorok 
29.08.2017 

Mučenícka smrť sv. Jána 
Krstiteľa 

15:00 
Poluvsie – dom 

smútku 
+ Anton Pekár - pohrebná 

Streda 
29.08.2017 

Streda 21. Týždňa 
v Cezročnom období 

- - - 

Štvrtok 
31.08.2017 

Štvrtok 21. Týždňa 
v Cezročnom období 

16:30 Pravenec 

+ Ján a Augustína Krčová, Ján 
a Vincent Petráš a za pomoc 
Božiu pre rodinu Ľubomíra 

Janošku 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ z rodiny Šimovej 

a Šlengerovej a za Božiu 
pomoc 

Piatok 
1.09.2017 

Piatok 21. Týždňa 
v Cezročnom období 

18:00 Poluvsie 
+ Margitu, Miriam, Ivanku 

a za zdravie pre otca 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ z rodiny Hromadovej a 

Gandelovej 

Sobota 
2.09.2017 

Panny Márie v sobotu 

6:30 Poluvsie 
Zasvätenie farnosti 

Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie 

9:00 Pravenec Za obec Pravenec 

17:30 Pravenec - kolónia + Alena Králiková 

19:00 Nedožery-Brezany 
Poďakovanie za 89 rokov 

života Mária Šimová 

Nedeľa 
3.09.2017 

22.NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

7:45 Poluvsie + Otília a Jozef Králikoví 

9:00 Pravenec 

+ AnnemarieHanusková a za 
zdravie a pomoc Božiu pre 

rodinu Hanuskovú a 
Šovčíkovú 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



Oznamy: 

- Možnosť adorácie tento týždeň. Vo štvrtok 15:00 Pravenec, 
vo štvrtok 17:30 Nedožery-Brezany, v piatok 16:30 Poluvsie. 

- Od pondelka doobeda až  do štvrtok doobeda budem s 
mladými našej farnosti – za odmenu pomoc pri tábore a inú 
pomoc, na chate v Terchovej, ale keby ste niečo potrebovali 
kludne mi zavolajte na telefónne číslo 0915531162.  

- Máme prvopiatkový týždeň a spovedať budem nasledovne. 
Vo štvrtok od 15.00 – 16.30 Pravenec, vo štvrtok od          
17.30 -19.00 Nedožery-Brezany a v piatok od 16.30 – 18.00 
v Poluvsí. 

- Prvopiatková pobožnosť bude v Pravenci ráno 
o 7.30Spovedať chorých budem v piatok od 8.00. 

- 3.9.2017 v nedeľu o týždeň pozývam všetkých od 
najmenších až po najstarších na farský deň. Začneme o 15.00 
v kostole a budeme pokračovať na farskom dvore.  

- Z deviatnika ktorý sa vo farnosti od januára tento rok 
modlíme a aj z posolstva patrónky kostola a obce sv. Heleny 
nám vzišla modlitbová akcia duchovný boj za farnosť alebo 
modlíme sa za obrátenie a očistenie farnosti. Akcia bude 
pozostávať z ružencového reťazca, ktorý sa začneme modliť 
12.9 - 13.9 v Pravenci budeme pokračovať 13.9 – 14.9 
v Poluvsí a skončíme to celé 14.9 - 15.9 v Nedožeroch-
Brezanoch. Kto sa chce zapojiť prosíme aby sa zapísal na daný 
čas na papier ktorý je na to určený. 

- Dnes máme zbierka na renováciu farnosti.  

- V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci a v Poluvsí budeme 
mať  o 6.30 fatimskú pobožnosť. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


