
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 

28. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 

15.10.2018 

Sv. Terézie od Ježiša – 

Avilskej, spomienka 

17:00 Pravenec 
+ Tibor Baniar, rodičia a 

súrodenci 

18:00 Nedožery-Brezany + Stanislav Mokrý – 2. Výr. 

Utorok 

16.10.2018 

Sv.Gála kňaza, 
ľubovoľná spomienka  

17:00 Poluvsie Za pomoc v chorobe 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Vladimír Pekár, rodičia, 
svokrovci a starí rodičia 

Streda 

17.10.2018 

Sv. Ignáca 

Antiochijského, 

biskupa a mučeníka, 
spomienka 

17:00 Nedožery-Brezany 

+  Jozef Gandel, rodičia, 
svokrovci a za Božiu pomoc 

pre žijúcich z rodiny 

18:00 Pravenec - kolónia 

Za animátorku Chiaru Lehotskú 

ako poďakovanie za aktívnu 
pomoc pri realizácii táborov 

a prosba o Božiu pomoc a dary 

Ducha Svätého vo všetkých 
sférach života 

Štvrtok 

18.10.2018 

Sv. Lukáša, evanjelistu, 
sviatok 

17:00 Pravenec 
+ Jaroslav Hanuska, zdravie 

a Božiu pomoc pre rodinu 

18:00 Nedožery-Brezany + Ján Šimo - výročná 

Piatok 

19.10.2018 

Sv. Pavla z kríža, 
kňaza, ľ.sp. 

17:00 Poluvsie 
+ Margitu, Miriam, Ivanku a za 

zdravie otca 

18:00 Nedožery-Brezany + Anna a Lukáš Šimo 

Sobota 

20.10.2018 

Panny Márie v sobotu, 

ľubovoľná spomienka 

17:00 Pravenec - kolónia 

Za animátora Mareka Ondriseka 

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 

+ Filoménu Juricovú – výročná 
a vnuka Branislava Balucha 

a B. pomoc p. rod. 

Nedeľa 

21.10.2018 

29. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Pravenec 
+ Jána Klimanta, rodičov 

a rodinu Filkornovú 

9:00 Poluvsie 

Ako poďakovanie manželom 
Eckhartovým za sprevádzanie na 

púti v Censtochovej a prosba pre 

nich o ďalśie požehnanie  

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



OZNAMY:    

  Možnosť adorácie týždni: Streda 16:00 Nedožery-Brezany , štvrtok 16:00 
Pravenec, utorok 16:00 Poluvsie v stredu od 20:00-22:00 moderovano tichá 

adorácia za birmovancov našej farnosti tiež v Nedožeroch –Brezanoch, vo 

štvrtok od 19:00-21:00 ako prosba za možnosť ustavičnej poklony a uctievania 

Najsvätejšej Eucharistii.  

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.  

Môžete si zakúpiť sviečky za nenarodené deti. Plus zobrať prospekt k tomu. 

Malá sviečka stojí 1 Euro a veľký kahanec 4 Eurá.  

Tí, ktorí chcete odoberať časopis Posol cez farnosť nahláste sa v sakristii 

a zaplaťte 8,50 celoročné predplatné.  

Tí, ktorí chcete odoberať cez farnosť časopis Hlasy nahláste to v sakristii 

a zaplaťte 12 Eur. Celoročné predplatné.  

K dispozícii sú už prihlášky na prvé sväté prijímanie.  Dieťa, ktoré je tretiakom 
a vyššie sa môže nad prihlásiť vypísaním prihlášky a odovzdaním správcovi 

farnosti a to do 25.10. 2018. Prvé stretnutie s rodičmi prvoprímajúcich detí 
bude 29.10 2018 

V piatok 19.10 bude detská sv. omša v Nedožeroch-Brezanoch po nej pozývame 

na faru.  

V pondelok po sv. omši v Pravenci budem zapisovať sv. omše na ďalšie obdobie. 

 

                                                                       Štefan Čunderlík – farský administrátor 

 

                                                                                                                                         

 


