
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

Farské oznamy 
                 30. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
30.10.2017 

Pondelok 30. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Pravenec 
+ Peter a Albína Znamenák 

a Blažej Tisaj 

18:00 Nedožery-Brezany 
Prosba za uzdravenie pre 

sestru 

Utorok 
31.10.2017 

Utorok 30. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Nedožery-Brezany + Viktor Pekár 

18:00 Pravenec - kolónia 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

Streda 
1.11.2017 

Všetkých svätých, 
slávnosť  

7:45 Poluvsie 
+ rodičov Fabiánových 

a Jozefa Fabiána 

9:00 Pravenec  + Anna a Jozef Majzlan  

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

Štvrtok 
2.11.2017 

Spomienka na 

všetkých verných 

zosnulých 

7:30 Poluvsie 

Poďakovanie za dar 
kňazských a rehoĺných 

povolaní a prosba o nové 
povolania aj z našej farnosti 

17:00 Pravenec + Tibor Baniar 

18:00 Nedožery-Brezany Za duše v očistci 

Piatok 
3.11.2017 

Sv. Martina de Pores, 

rehoľníka 

17:00 Poluvsie Za Božiu pomoc pri pôrode 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ manžel, brat, rodičov, 

svokrovcov, švagrov 

Sobota 
4.11.2017 

Sv. Karola 

Boromejského, kňaza 

7:00 Poluvsie 
Ako zasvätenie farnosti 
Nepoškvrnenému Srdcu 

Panny Márie 

17:00 Pravenec - kolónia Na úmysel celebranta 

18:30 Nedožery-Brezany + Emília Šticajová 

Nedeľa 
5.11.2017 

30. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Poluvsie 
+ rodina Drexlerová, 

Groschmidtová a Rendeková 

9:00 Pravenec Za pomoc Božiu pri operácii 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



Oznamy: 
- Možnosť adorácie tento týždeň. V pondelok 15:30 Pravenec, v utorok 15:30 
Nedožery - Brezany, v piatok 15:00 Poluvsie. 

-Možnosť sv. spovede tento týždeň v pondelok od 15:30 Pravenec, v utorok od 
15:30 Nedožery – Brezany a v piatok od 15:00 Poluvsie. Spovedať chorých 
v prvopiatkovom týždni budem v piatok od 8.00 a prvopiatková pobožnosť 
bude v Pravenci v piatok o 7:30. 

- Zbierka na misie bola 442,77. 

- V stredu je prikázaný sviatok všetkých svätých. 

-Fórum života organizuje známu akciu sviečka za nenarodené deti. Sviečky si 
môžete zakúpiť vzadu na stolíku za 1 EURO.  

-Od 1.11 do 8.11 môžeme získať pre duše v očistci úplné odpustky. Podmienky:  
Sv. spoveď, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, sv. prijímanie, modlitba na 
úmysel sv. Otca, pomodliť sa vyznanie viery, Verím v Boha a nábožne navštíviť 
cintorín a pomodliť sa za zosnulých. 

-Pobožnosť na cintorínoch za duše našich zosnulých bude 1.11. a to 
nasledovne: Pravenec o 13.30, Poluvsie o 14.15, Pravenec – kolónia o 15:00 
Nedožery o 15.45 a Brezany o 16.30. 

-V Poluvsí máme 12.11. hody. V rámci toho budeme mať celodennú adoráciu 
10.11. od 7.00 do večernej sv. omše. Zapíšte sa prosím na papier k jednotlivým 
časom kto príde adorovať. 

- 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 a samozrejme 
nezabudneme pri modlitbe  ani na našich zosnulých.    

- Sobota je prvá v mesiaci. V Poluvsí bude mať prvosobotná pobožnosť  
začneme 7:00 a trvať bude približne dve hodiny. 

- Tí čo ste boli v Čenstochovej prídite si najlepšie ešte dnes po sv. omši zobrať 
10 EUR – sú to peniaze, ktoré zostali z púte.  

 

                                                           Štefan Čunderlík - farský administrátor 



 

 

                                                             

 

 

 

 

 


