
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
22. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
3.09.2018 

Sv. Gregora Veľkého, 
pápeža a učiteľa Cirkvi, 

spomienka  

17:30 Pravenec 
+ Anna a Ladislav 

Hanuska 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
+ sestra Mária - 

výročná 

Utorok 
4.09.2018 

Utorok 22. Týždňa 
v Cezročnom období 

17:30 Poluvsie 
Poďakovanie za 92 

rokov Márie 
Beňadikovej 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
Za pomoc Božiu v 

rodine 

Streda 
5.09.2018 

Streda 22. Týždňa 
v Cezročnom období 

17:30 
Nedožery-

Brezany 
+ Margita Dobišová 

18:30 
Pravenec-

kolónia 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

Štvrtok 
6.09.2018 

Štvrtok 22. Týždňa 
v Cezročnom období 

17:30 Pravenec + Júlia a Peter Mendel 

18:30 
Nedožery-

Brezany 

+ Máriu Jenčíkovú a rodičia 
a starí rodičia rodiny 

Chudej a Hromadovej 

Piatok 
7.9.2018 

Sv. Marka Križina, 
Melichara 

Grodzieckeho 
a Štefana Pongrácza, 
kňazov, mučeníkov, 

spomienka 
 

7:00 Poluvsie Na úmysel celebranta 

8:00 
Nedožery-

Brezany 

Za pomoc Božiu pre brata 
Štefana v ťažkej chorobe 

a jeho + manželku 

Sobota 
9.09.2018 

Narodenie Panny 
Márie, sviatok 

   

   

Nedeľa 
10.09.2018 

23. nedeľa 
v Cezročnom období 

16:00 Pravenec 
+ Jozef Černák - 

výyročná 

17:15 Poluvsie + rodina Šujanová 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
Za farnosť a farníkov 



OZNAMY:    

                                                                                                                                                                            

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci.  Nevládnych budem spovedať v piatok od  
8.30, začnem v Nedožeroch –Brezanoch. Možnosť adorácie a aj svätej spovedi 
v prvopiatkovom týždni utorok od 16.00 v Poluvsí, v stredu od 16.00 
v Nedožeroch-Brezanoch a vo štvrtok od 16.00 v Pravenci. 

  Mimoriadnu adoráciu budeme mať v stredu večer v Nedožeroch-Brezanoch od 
20.00 – 22.00 na úmysel za birmovaneckú duchovnú obnovu v dňoch 7.9.- 9.9 
2018. Prvá časť bude moderovaná, druhá bude tichá.  

Tento týždeň aj cez víkend Vás prosím o modlitby za birmovaneckú duchovnú 
obnovu aj všetky adorácie nech sú obetované za tento úmysel. 

V zbierke na renováciu farnosti sa vyzbieralo v Poluvsí. 169,86 Eur, Pravenec 
353,68 Eur a v Nedožeroch-Brezanoch 410,11 Eur. Pán Boh zaplať za vašu 
štedrosť.  

Ide nádherná slávnosť Sedembolestnej Panny Márie a škoda by bolo 
nezopakovať minuloročnú reťazovú modlitbu ruženca. Začneme v Pravenci 
v stredu ráno od 7.00 kde sa ja začnem modliť do 7.30 kedy už pôjdete vy až do 
rána 13.9. 7.30 celý čas v kostole aj v noci. V Poluvsí opäť ráno 13.9 začnem 
o 7.00 a od 7.30 pôjdete vy až do rána 14.9. 7.30 a tento deň ráno o 7.00 opäť 
ja začnem v Nedožeroch-Brezanoch a 7.30 idete vy až do 15.9 do svätej omše 
o 10.30. Prosím zapíšte sa do rozpisu.  Úmysel aby Panna Mária nám pomohla 
upratovať vo farnosti. Odhalila všetko čo môže odhaliť a čo nám bráni žiť 
v Božom Duchu a vychutnávať si ovocie Ducha – lásku, radost.... a nech nám to 
pomáha odstrániť.  

V štvrtok 6.9. je prvý štvrtok v mesiaci v Poluvsí od 7.00 do 9.00 budeme mať 
modlitby za zasvätených a za nové duchovné povolania. 

Stále sú ešte nejaké voľné miesta na púť do Censtochovej.  

Môžete si prebrať podielové veci zo spolku svätého Vojtecha a ak chcete aj 
budúci rok byť členom zaplatiť aj členské 5 Eur.  

V mesiaci október na prvú sobotu má na Starých Horách službu náš dekanát, 
konkrétne naša farnosť. Preto chcem, aby sme tento deň išli spolu na Staré 
Hory. Ide o sobotu 6.9. 2018. Odchod by bol tento deň o 6.30 a príchod do 
14.00. Prosím zapíšte sa čím skôr, najlepšie tento týždeň v sakristii, aby som 
vedel, aký veľký autobus mám objednať. Rátam, že cena by bola do 5 Eur, podľa 
počtu záujemcov, platilo by sa v autobuse.  



 

                                                                                                                                         

 


