
Rímsko-katolícka farnosťNedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
24. nedeľa v cezročnomobdobí 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
18.09.2017 

Pondelok, cezročné 

obdobie 17. týždňa 

17:30 Pravenec + Jozef Kmeť 

18:30 Nedožery-Brezany 
+manžel /otca????/ 

a rodičov a Božiu pomoc 
pre rodinu 

Utorok 
19.09.2017 

Sv. Januára, biskupa 

a mučeníka, ľ.sp. 
17:30 Poluvsie + Jozefa, Jána a rodičov 

18:30 Nedožery-Brezany + Anna a Lukáš Šimo 

Streda 
20.09.2017 

Sv. Ondreja 

KimaTaegona, kňaza, 

a Pavla 

ChongaHasanga 

a spoločníkov, 

mučeníkov, sp. 

17:30 Nedožery-Brezany 
Poďakovanie za 70 rokov 
života a prosba o pomoc 
Božiu do ďalších rokov 

18:30 Pravenec - Kolónia 

+ rodinu Čverhovú, 
Vaculíkovú, Hrubcovú, 
Dvorskú,+ Pavla, Igora 

a Božiu pomoc pre celú 
rodinu 

Štvrtok 
21.09.2017 

Sv. Matúša, apoštola 
a evanjelistu, sviatok 

17:30 Pravenec 
+ z rodiny Talianovej a 

Maršálovej 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Ema a Alojz Kysel, synovia 

a dcéry 

Piatok 
22.09.2017 

Piatok, cezročné 

obdobie 17. týždňa 

17:00 Poluvsie 
Za obrátenie srdca 
a zlepšenie života 

18:00 Nedožery-Brezany 
Za živých a mŕtvych členov 

rodiny Krchová a Ergangová 

Sobota 
23.09.2017 

Sv. Pia z Pietrelciny, 

kňaza, spomienka 

17:00 Pravenec - Kolónia 

Poďakovanie za 80 rokov 
života manželke Božene 

Olbertovej a za Božiu 
pomoc pre rodinu 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Jozef Humaj a Marta 

Chudá 

Nedeľa 
24.09.2017 

25. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Poluvsie 
Poďakovanie Pánu Bohu za 
všetko čo dal nám, našim 

rodinám, farnosti 

9:00 Pravenec Na úmysel rodina Kmeťová 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



 

Oznamy: 

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

- Ďakujem všetkým, ktorí sa v týždni zúčastnili modlitbovej 
akcie – ružencového reťazca, duchovného boja za našu 
farnosť . Ovocie tejto modlitby nech dopadne na Vás i na celú 
farnosť.  

- Matky a otcovia z komunity Útecha Vás pozývajú na 
spoločné modlitby, ktoré sa uskutočnia: v Poluvsí v piatok 
22.9 o 16.00 čiže hodinu pred sv. omšou, v sobotu 23.9. do 
domu nádeje v Pravenci –Kolónia tiež o 16.00 a v nedeľu 
24.9.v kostole v Poluvsí po sv. omši.  

- V piatok 22.9 bude v Nedožeroch-Brezanoch o 18.00 detská 
sv. omša, po nej pozývame na faru na tvorivé dielne a inú 
zábavu. Kto by chcel prísť na hudobný nácvik tak bude tiež v 
piatoko 17:15 na farskom úrade.  

- V sobotu 23.9.pozývam o 9.00 do kostola v Nedožeroch – 
Brezanoch na zavŕšenie septembrového deviatnika.  Na 
osobitnom papieri je program.   

-Stále môžete nosiť peniaze a údeje tí, ktorí ste sa prihlásili na 
púť do Čenstochovej. Podrobné informácie o púti vám do 
konca septembra určite dáme.  

-Tí ktorí sa chcú pripravovať a aj pristúpiť k sviatosti 
Eucharistie, sviatosti zmierenia a sviatosti birmovania tento 
školský rok nech mi prihlášku odovzdajú najneskôr do 25.9. 
2017. 

- Dnes je zbierka na renováciu farnosti.  



DEVIATNIK 

 
Farnosť Nedožery-Brezany 

deviata časť – september 2017 

Nedožery - Brezany - kostol 23.9. o 9.00-12.00 

 

 

Úmysel:   K úcte a oslave Ducha Svätáho 

 

Program: 

 

9:00 – ruženec pred vyloženou Sviatosťou oltárnou 

 

9:40– vyučovanie na témuDuch Svätý 

 

10:30 – svätá omša na úmysel: k úcte a oslave Ducha Svätáho.   

 

11:15– moderovaná adorácia. 

 


