
Rímsko-katolícka farnosťNedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
23. nedeľa v cezročnomobdobí 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
11.09.2017 

Pondelok 23.týždňa 

v Cezročnom období 
17:30 Pravenec 

Pomoc Božiu pre rodiny 
Majzlanovú a Šujanovú 

18:30 Nedožery-Brezany + sestra Mária 

Utorok 
12.09.2017 

Najsvätejšieho mena 

Panny Márie, 

ľubovoľná spomienka 

7:00 Pravenec 
Ako duchovný boj za našu 

farnosť 

17:30 Poluvsie + rodina Duhajová 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Anna a Tomáš Blaho, 

synovia, dcéry, zaťovia a 
nevesta 

Streda 
13.07.2017 

Sv. Jána Zlatoustého, 

biskupa a učiteľa 

Cirkvi, spomienka  

7:00 Poluvsie 
Ako duchovný boj za našu 

farnosť 

17:30 Nedožery-Brezany 
+ rodina Blahová a 

Flimelová 

18:30 Pravenec - kolónia 
+ Július Gebrlina a rodičov 

z oboch strán 

Štvrtok 
14.09.2017 

Povýšenie svätého 
kríža, sviatok 

7:00 Nedožery-Brezany 
Ako duchovný boj za našu 

farnosť 

17:30 Pravenec + rodina Pekárová 

18:30 Pravenec - kolónia 
+ Mária a Štefan Bača 

a Jozef Medo 

Piatok 
15.09.2017 

Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky 

Slovenska, slávnosť 

7:45 Poluvsie + Jolana Lazorová 

9:00 Pravenec 
Pomoc Božiu pre rodiny 

Pekárovú a Urbanovú 

10:30 Nedožery-Brezany 
Ako zasvätenie farnosti N. 

Srdcu Panny Márie  

Sobota 
16.09.2017 

Sv. Kornélia, pápeža 

a Cypriána, biskupa, 

mučeníkov 

17:30 Pravenec - kolónia Za uzdravenie rodiny 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ rodina Znamenáková a 

Hanusková 

Nedeľa 
17.09.2017 

24. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Poluvsie Na úmysel celebranta 

9:00 Pravenec 
+ rodinu Kmeťovú, 

Urbinčíkovú a Jozefa 
Stupára 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



Oznamy: 

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

- Ďakujem všetkým, ktorí sa zapísali do duchovného boja za našu 
farnosť . Postupovať budeme nasledovne: vždy začneme na danom 
mieste sv. omšou o 7.00 a potomten čo sa modlí, modlí sa na 
klakátku pred vyloženou sviatosťou oltárnou nahlas do mikrofónu bez 
ohľadu na to či niekto je alebo nie je v kostole. Ak ostane ešte čas 
necháme ruženec doznieť v tichu, vždy ďalší ruženec  sa modlíme keď 
nastane ďalšia celá alebo pol hodina.   

- Budúca nedeľa je tretia v mesiaci a máme zbierku na renováciu 
farnosti. 

- Tí ktorí ste sa zapísali na púť do Čenstochovej môžete nosiť do 
konca septembra peniaze a aj vaše údaje, ktoré sú potrebné.  

-Žiaci, ktorí navštevujú tretí ročník základnej školy a starší môžete sa 
prihlásiť vyplnením prihlášky a odovzdaním správcovi farnosti, na 
prípravu na prvé sväté prijímanie. Najneskôr treba prihlášku 
odovzdať do 25.9.  S rodičmi prvoprímajúcich detí sa stretneme 
vo štvrtok 28.9.2017 o 19.30 na farskom úrade, kdesi bližšie povieme 
o spôsobe prípravy.  

- Deviataci a starší aj dospelí sa zase môžete prihlásiť na prípravu na 
sviatosť birmovania a tovyplnenímprihlášky a odovzdaním správcovi 
farnosti. Najneskôr do 25.9.2017. Prvé stretnutie prvých prihlásených 
nie už rodičov ale osobne tých, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania 
v sobotu 30.9 2017 o 19.30 na farskom úrade, kde si bližšie povieme 
o spôsobe prípravy.  

- 14.9 sa začneme modliť 9.časť nášho deviatnika za farnosť. Budeme sa modliť 
deviatnik -  novéna k Duchu Svätému, ten ktorý sme sa modlili v januári ako 
prvý.  Úmysel bude ako úcta a oslava Ducha Svätého a poďakovanie za všetky 
milosti pre našu farnosť. Deviatnik zavŕšime 23.9. 2017 v Nedožeroch-
Brezanoch. 



- Farnosť Nitrianske Pravno Vás pozýva na tradičnú Púť ku sviatku Povýšenia 
Svätého Kríža v nedeľu 17.septembra 2017, viac informácii je na plagáte. 

-Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián 

Chovanec dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. 

septembra 2017 si pripomína 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. 

Prosím Vás, drahí bratia a sestry o modlitby za neho, aby mu Pán Boh 

dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských 

duší. 

Modlime sa, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a sv. 
Františka Xaverského pán biskup Marián stále viac zrastal so svojou 
diecézou, aby v jeho diecéze nikdy nechýbal dostatok služobníkov 
oltára, kňazské a rehoľné povolania a tiež živá viera a horlivosť 
veriacich. 
 

 

 

 

 


