
Rímsko-katolícka farnosťNedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
25. nedeľa v cezročnomobdobí 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
25.09.2017 

Pondelok, cezročné 

obdobie 25. týždňa 

17:30 Pravenec 
+ Mária Majzlanová a 

rodičia 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Jozef Gandel, rodičia 
a svokrovci a za zdravie 

celej rodiny 

Utorok 
26.09.2017 

Sv. Kozmu a Damiána, 

mučeníkov,ľ.sp.  

17:30 Poluvsie 
Za živých a mŕtvych kňazov 

našej farnosti 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Ján a Gizela Mokrých, syn 

František a starí rodičia 

Streda 
27.09.2017 

Sv. Vincenta de Paul, 

kňaza, sp. 

17:30 Nedožery-Brezany 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

18:30 Pravenec - Kolónia 
Za šťastnú hodinu smrti pre 

pani Milku 

Štvrtok 
28.09.2017 

Sv. Václava, mučeníka 

17:30 Pravenec 
+ rodičov Peter a Mária 

Majzlanová 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Alfonza Pračku, rodičov, 
svokrovcov a pomoc Božiu 

Piatok 
29.09.2017 

Sv. Michala, Gabriela, 
Rafaela, Archanjelov, 

sviatok 

7:00 Pravenec 
Prosba o pomoc a ochranu 

archanjeľov pre našu 
farnosť 

17:00 Poluvsie Na úmysel celebranta 

18:00 Nedožery-Brezany 
Za zdravie a Božiu pomoc 

pre manžela 

Sobota 
30.09.2017 

Sv. Hieronyma, kňaza 

a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

17:00 Pravenec - Kolónia Na úmysel celebranta 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Jozef a Margita Zbiňovec, 

rodičia a dcéra Margita a 
Katarína 

Nedeľa 
1.10.2017 

26. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Poluvsie +Vincent Šujan 

9:00 Pravenec 
+ Katarína Hanusková – 

výročná 

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. 

- V piatok 28.9 bude v Nedožeroch-Brezanoch o 18.00 detská 
sv. omša, po nej pozývame na faru na tvorivé dielne /doneste 
si staré tričko budeme modelovať z hliny/  a inú zábavu. Kto 
by chcel prísť na hudobný nácvik tak bude tiež v 
piatoko 17:15 na farskom úrade.  

-Stále môžete nosiť peniaze a údaje tí, ktorí ste sa prihlásili na 
púť do Čenstochovej.  

-Rodičov detí, ktorí sa prihlásili na prvé sväté prijímanie 
prosíme, aby prišli vo štvrtok  28.9. 2017 o 19.30 na farský 
úrad. 

- Tí ktorí sa prihlásili na sviatosť birmovania prosíme, aby prišli 
29.9.2017 o 19.30 na farský úrad.  

- V utorok po večernej sv. omši budem zapisovať úmysly sv. 
omší v Nedožeroch -Brezanoch 

 

 

 Štefan Čunderlík - farský administrátor 


