
Rímsko-katolícka farnosťNedožery-Brezany 

──────────────────────────────────────────────── 
____________ 

Farské oznamy 
26. nedeľa v cezročnomobdobí 

 
Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
2.10.2017 

Svätých anjelov strážcov, 

spomienka 

17:30 Pravenec 
+ z rodiny Mendelovej, 
Ertelovej a Uhrínovej 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Jozef Kubačný, rodičia, 

svokrovci, zaťovia Anton a Ján 

Utorok 
3.10.2017 

Utorok 26. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:30 Poluvsie Za odpustenie 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Annu Mišenkovú a jej 
rodičov a súrodencov 

Streda 
4.10.2017 

Sv. Františka Assiského, 

spomienka 
17:30 Nedožery-Brezany K úcte a oslave Ducha Svätého 
18:30 Pravenec - Kolónia + Jozef 

Štvrtok 
5.10.2017 

Sv. FaustínyKowalskej, 

panny, ľ.sp.  

7:30 Poluvsie 

Poďakovanie za dar kňazských 
a rehoĺných povolaní a prosba 

o nové povolania aj z našej 
farnosti 

17:30 Pravenec 
+ Peter a Anna Rendek, deti 
a za pomoc Božiu pre rodinu 

18:30 Nedožery-Brezany 
Za zdravie a Božiu pomoc pre 

rodinu 

Piatok 
6.10.2017 

Sv. Bruna, kňaza, ľ.sp. 

17:30 Poluvsie + Milan Mokrý a Anton Pekár 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ rodina Polášeková, 

Hanusková a Blahová a pomoc 
Božiu v rodine 

Sobota 
7.10.2017 

Ružencovej Panny Márie 

7:00 Poluvsie 
Ako zasvätenie farnosti 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie 

17:00 Pravenec - Kolónia Na úmysel celebranta 

18:30 Nedožery-Brezany 
Za všetkých živých a zosnulých 

členov spolku sv. ruženca 

Nedeľa 
8.10.2017 

27. nedeľa v Cezročnom 
období 

7:45 Poluvsie + z rodiny Čičmanských 

9:00 Pravenec 
+ Jozef Černák a za zdravie 
a pomoc Božiu pre Vierku 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



Oznamy: 
- Možnosť adorácie tento týždeň. V stredu 16:00 Nedožery – Brezany, v piatok 
15:00 Poluvsie, vo štvrtok 16:00 Pravenec. 

-Máme prvopiatkový týždeň a spovedať budem v stredu od 16.00 v Nedožeroch 
–Brezanoch, vo štvrtok od 16.00 v Pravenci a v piatok od 15.00 v Poluvsí, vždy 
a všade dosv. Omše. 

- Pobožnosť na prvý piatok bude v Pravenci o 7.30 a spovedať chorých budem 
od 8.00 

-Tí, ktorí ste sa prihlásili na púť do Čenstochovej môžete si prísť do sakrestii 
zobrať papier s informáciami ohľadom púte. 

- Prišli nám už podielové veci zo spolku sv. Vojtecha, môžete si ich prebrať 
v sakristii a tiež zaplatiť členské na rok 2018 je to 5 Eur ak by chcel niekto nový 
sa stať členom vtedy je poplatok 6 Eur.  

- Kto by chcel odoberať časopis posol aj v roku 2018 nahláste sa v sakristii 
a hneď môžete zaplatiť aj celoročné predplatné 8,50.  

- Prvý štvrtok v mesiaci je vždy dňom modlitieb za duchovné povolania. Preto 
mi budeme mať tento deň možnosť modliť sa za tento úmysel a to tak, že 
o 7.00 bude krížová cesta ďalej sv. omša a potom pred vyloženou sviatosťou sa 
budeme modliť ruženec a ruženec Božieho milosrdenstva keďže tento deň má 
sviatok  aj sv. FaustínaKowalská.  Ďakujem všetkým, ktorí sa prídu modliť na 
tento úmysel a takúto možnosť budeme mať vždy každý štvrtok v mesiaci.  

- Sobota je prvá v mesiaci v Poluvsí bude prvosobotná pobožnosť  trochu 
predĺžená. Tento deň je aj Ružencovej Panny Márie preto sa pomodlíme všetky 
štyri ružence. Na začiatku tri a na konci jeden. Začneme o 7.00 a skončíme 
približne o 10.00 

- Zo Španej doliny nás opäť prosia o potravinovú pomoc. Tí, ktorí by ste chceli 
a mohli prispieť nejakými potravinami, tak v piatok od 10.00 – 18.30 môžete 
doniesť potraviny na farský úrad v Nedožeroch – Brezanoch, v Poluvsí ten istý 
deň a čas k pánovi Júliusovi Eckhartovi číslo domu 186 a v Pravenci  k pánovi 
Jozefovi Majzlanovi číslo domu 23 a to od stredy 4.10 do piatka 6.10. 
v poobednajších hodinách.   

Štefan Čunderlík - farský administrátor 

 



 

 

 


