
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
27. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
8.10.2018 

Pondelok 27. 
Týždňa 

v Cezročnom 
období 

15:00 Nedožery 
+ Oľga Gašparová - 

pohrebná 

18:00 Pravenec 
+ rodičov Jána a Máriu 

a starých rodičov z oboch 
strán 

Utorok 
9.10.2018 

Utorok 27. Týždňa 
v Cezročnom 

období 

16:45 Poluvsie 
Za pomoc pri operácii pre 

Antona 

19:00 
Nedožery-

Brezany 
Za uzdravenie a Božie 
požehnanie pre Jána 

Streda 
10.10.2018 

Streda 27. Týždňa 
v Cezročnom 

období 

17:00 
Nedožery-

Brezany 
+  z rodiny Šujanovej a 

Ďurinovej 

18:00 
Pravenec - 

kolónia 
Na úmysel celebranta 

Štvrtok 
11.10.2018 

Štvrtok 27. Týždňa 
v Cezročnom 

období 
   

Piatok 
12.10.2018 

Piatok 27. Týždňa 
v Cezročnom 

období 

   

  
 

Sobota 
13.10.2018 

Panny Márie 
v sobotu, 
ľubovoľná 
spomienka 

   

   

Nedeľa 
14.10.2018 

28. nedeľa 
v Cezročnom 

období 

7:45 Pravenec 
Poďakovanie za 70 rokov 
života a prosba o Božiu 
pomoc do ďalších rokov 

9:00 Poluvsie Za farnosť a farníkov  

10:30 
Nedožery-

Brezany 
+ Františka a Štefan Mokrí 

 



OZNAMY:    

  Možnosť adorácie a spovede v prvopiatkovom týždni: Streda 15:30 Nedožery-
Brezany a v stredu od 20:00-22:00 moderovano tichá adorácia za birmovancov 
našej farnosti tiež v Nedožeroch –Brezanoch.  

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

Tí, ktorí idete do Censtochovej odchádzame vo štvrtok o 6.00 Brezany – kostol, 
potom autobus stojí posledná zastávka Nedožery, Pravenec kolónia, Poluvsie 
rázcestie a zastávka Pravenec. A ak máte od vlani ružence ku Kristovej krvi, tak 
si ich zoberte.  

Môžete si zakúpiť sviečky za nenarodené deti. Plus zobrať prospekt k tomu. 
Malá sviečka stojí 1 Euro aveľký 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 

                                                                       Štefan Čunderlík – farský administrátor 

 

                                                                                                                                         

 


