
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
26. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
1.10.2018 

Sv. Terézie z Lisieux, 

panny a učiteľky Cirkvi, 

spomienka 

17:00 Pravenec 
+ Ján a Petronela, synovia a 

zať 

18:00 Nedožery - kaplnka 
+ Jozef a Anna Stančíkovví 

a Anna Rafaelová 

Utorok 
2.10.2018 

Svätých anjeloch 

strážnych, spomienka 
17:00 Poluvsie 

+ Jozef Hanuska a Máriu 
Drexlerovú 

18:00 Nedožery-Brezany Za milosť pre rodinu 

Streda 
3.10.2018 

Streda 26. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Nedožery-Brezany +  Ľubomír Hanuska – výro. 

18:00 Pravenec - kolónia 

Za animátorku Teréziu Gromovú 
ako poďakovanie za aktívnu 
pomoc pri realizácii táborov 

a prosba o Božiu pomoc a dary 
Ducha Svätého vo všetkých 

sférach života 

Štvrtok 
4.10.2018 

Sv. Františka 

Assiského, spomienka 

17:00 Pravenec + Anton Kmeť - výročná 

18:00 Nedožery-Brezany + Ján Černák - výročná 

Piatok 
5.10.2018 

Sv. Faustíny Kowalskej, 
panny, ľ.sp.  

17:00 Poluvsie 
Za zdravie a dary Ducha 

Svätého pre rodinu 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Jozef Pekár, syn a dcéra 

a rodina Petrášová 

Sobota 
6.10.2018 

Panny Márie v sobotu, 

ľubovoľná spomienka 

17:00 Pravenec - kolónia 

Za animátorku Barboru 
Medovú ako poďakovanie za 
aktívnu pomoc pri realizácii 

táborov a prosba o Božiu 
pomoc a dary Ducha Svätého 

vo všetkých sférach života 

18:30 Nedožery-Brezany + Peter a starí rodičia 

Nedeľa 
7.10.2018 

27. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Pravenec 
+ Jozef Krč a Margita 

Krčová a za ich žijúce deti 

9:00 Poluvsie Za farnosť a farníkov 

10:30 Nedožery-Brezany 
+ Helena Znamenáková – 5. 
Výročie, manžel Ján a syn 

Bohuslav 



OZNAMY:    

  Možnosť adorácie a spovede v prvopiatkovom týždni: Streda 15:30 Nedožery-
Brezany, Štvrtok 15:30 Pravenec a v piatok 15:30 Poluvsie a v stredu od 20:00-
22:00 moderovano tichá adorácia za birmovancov našej farnosti tiež 
v Nedožeroch –Brezanoch. Chorýh budem spovedať v piatok po pobožnosti  
a bohoslužbe slova, ktorá bude v Pravenci o 7:30. 

Budúcu sobotu ideme na Staré Hory, tí ktorí ste sa prihlásili a keby ešte niekto 
chcel mám dve voľné miesta, môže sa u mňa prihlásiť. Cena 5 Eur, platí sa 
v autobuse.  A autobus pôjde 6.30 od kostola Brezany a ďalej bude stáť horná 
zastávka Nedožery, rázcestie Pravenec-kolónia, rázcestie Poluvsie a Pravenec 
zastávka, kde vždy nastupujeme na púte.  

Môžete zaplatiť púť do Censtochovej zobrať si potrebné informácie a dať 
potrebné údaje. 

V piatok bude v Nedožeroch-Brezanoch detská svätá omša po nej pozývame na 
faru.  

V štvrtok je deň zasvätených. Trochu zmeníme spôsob modlitieb za nich. 
Začneme štvrtok večer o 19.00 v kostole v Poluvsí krížovou cestou, Modlitbou 
k Božiemu milosrdenstvu, odprosovaním, ružencom, bohoslužbou slova so 
svätým príjimaním a modlitbou pred vyloženou sviatosťou oltárnou. Potom 
necháme sviatosť k tichej adorácii do 22:30. Úmysel: za svätosť zasvätených 
a za nové duchovné povolania.  

                                                                       Štefan Čunderlík – farský administrátor 

 

                                                                                                                                         

 


