
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
29. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
22.10.2018 

Sv. Jána Pavla II. . 

pápeža,  ľubovoľná 

spomienka 

17:00 Pravenec Za dar zdravia pre dieťatko 

18:00 Nedožery-Brezany Za uzdravenie rodu Košovský 

Utorok 
23.10.2018 

Sv. Jána 

Kapistránskeho, 

kňaza, ľubovoľná 

spomienka  

16:00 Poluvsie + Marienku 

17:00 Nedožery-Brezany 
+  Jozef Gandel, rodičia, 

svokrovci a za Božiu pomoc 
pre žijúcich z rodiny 

Streda 
24.10.2018 

Sv. Antona Máriu 

Clareta biskupa, 

ľubovoľná, spomienka 

17:00 Nedožery-Brezany +  Ján a Petronela Černák 

18:00 Pravenec - kolónia 

Za animátora Tomáša 
Súlovského ako poďakovanie 

za aktívnu pomoc pri 
realizácii táborov a prosba 

o Božiu pomoc a dary Ducha 
Svätého vo všetkých sférach 

života 

Štvrtok 
25.10.2018 

Sv. Maura, biskupa, 

ľubovoľná spomienka 

17:00 Pravenec + Blažej, Gizela Tisaj a brat 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ rodina Humajová 

a Gundzová a pomoc Božiu v 
rodine 

Piatok 
26.10.2018 

Piatok 29. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Poluvsie + rodinu Ondriskovú 

18:00 Nedožery-Brezany + rodina Pračková a Kupčová 

Sobota 
27.10.2018 

Panny Márie v sobotu, 

ľubovoľná spomienka 

17:00 Pravenec - kolónia 

Za animátorku Eriku Urikovu 
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 
+ Pavel a Viera Gromoví 
a ostatní členovia rodiny 

Nedeľa 
28.10.2018 

30. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Pravenec 
Prosba o Dary Ducha Svätého 

v komunálnych voľbách 

9:00 Poluvsie Na úmysel a Božiu pomoc 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



OZNAMY:    

  Možnosť adorácie v týždni: Streda 16:00 Nedožery-Brezany , štvrtok 16:00 
Pravenec, piatok 16:00 Poluvsie v stredu od 20:00-22:00 moderovano tichá 
adorácia za birmovancov našej farnosti tiež v Nedožeroch –Brezanoch, vo 
štvrtok v Poluvsí od 19:00-21:00 ako prosba za možnosť ustavičnej poklony 
a uctievania Najsvätejšej Eucharistii.  

Dnes máme zbierku 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 o 19.00na fare v Nedožeroch-Brezanoch. 

Budúcu nedeľu bude zbierka na renováciu farnosti. 

 

                                                                       Štefan Čunderlík – farský administrátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 

 

                                                                                                                                         

 


