
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
                VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
2.04.2018 

VEĽKONOČNÝ 
PONDELOK 

7:45 Pravenec + rodinu Mendeľovú a Dadovú 

9:00 Poluvsie 
za zdravie a pomoc Božiu pre 

rodinu Šujanovú 

10:30 Nedožery-Brezany K úcte a oslave Ducha Svätého 

Utorok 
3.04.2018 

VEĽKONOČNÝ 
UTOROK 

16:30 Pravenec 
+ Milan a Ľubomír Mendel, 

rodinu Šuňovú a p.B.p.r. 

17:30 Poluvsie Poďakovanie Bohu za všetko 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ rodinu Solárikovú a 

Gatialovú 

Streda 
4.04.2018 

VEĽKONOČNÁ 
STREDA 

8:00 Pravenec - kolónia 
+ Jána a Máriu Čeklovskí 

a syna Jána 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ Alfonza Pračku, rodičov, 

svokrovcov a starých rodičov 

Štvrtok 
5.04.2018 

VEĽKONOČNÝ 
ŠTVRTOK 

7:30 Poluvsie 
Ako prosba o duchovné 

povolania 

17:00 Pravenec 
+ Štefan, Mária Majzlan, 
rodičia a sestry Šimové 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ rodičov, starých rodičov, r. 

Chudú a Hromadovú 

Piatok 
6.4.2018 

VEĽKONOČNÝ 
PIATOK 

7:30 Pravenec Na úmysel celebranta 

17:00 Poluvsie 
Poďakovanie za 92 rokov 

života a za zdravie 

18:00 Nedožery-Brezany Na úmysel celebranta 

Sobota 
7.04.2018 

VEĽKONOČNÁ 
SOBOTA 

7:00 Poluvsie 
Ako zasvätenie farnosti 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie 

17:00 Pravenec - kolónia 
+ Jozef Matiaško a + rodina 

Šinková 

18:30 Nedožery-Brezany + z r. Humajovej a Ďuračkovej 

Nedeľa 
8.04.2018 

DRUHÁ 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA – 
NEDEĽA 

BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA 

7:45 Pravenec Za farnosť a farníkov 

9:00 Poluvsie 
Poďakovanie Pánu Bohu za 90 
rokov života a prosba o zdravie 
a požehnanie do ďalších rokov 

10:30 Nedožery-Brezany 

Poďakovanie za dožitie sa 
životného jubilea a prosba 

o Božiu pomoc a zdravie do 
ďalších rokov života pre celú r.  



Oznamy: 
Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem a zároveň možnosť adorácie 
bude v Nedožeroch – Brezanoch v stredu od 18.00 v Pravenci vo štvrtok od 
16.00 a v Poluvsí v piatok od 15.30. Chorých budem spovedať  v piatok od 8.00 

Dnes o 15.00 pozývame do kostola v Nedožeroch – Brezanoch na hudobno 
moderovanú veľkonočnú adoráciu.   

V piatok bude v Nedožeroch –Brezanoch detská sv. omša. Po nej pozývam na 
faru na tvorivé dielne.  

Budúca nedeľa je aj nedeľou Božieho milosrdenstva. V nedeľu v Nedožeroch- 
Brezanoch adoráciu od 14.30do 15.30. 

V sobotu 14.4. o dva týždne tiež aj v rámci veľkonočného obdobia k nám prídu 
z komunity Blahoslavenstiev. Ich duchovný program bude trvať tento deň od 
9.00 do 14.00. Program podrobnejší bude v ďalších oznamoch. 

Vo štvrtok je prvý štvrtok deň modlitieb za duchovné povolania. V Poluvsí 
budeme mať od 7.00 modlitby na tento úmysel. Začneme cestou svetla potom 
bude sv. omša a nakoniec modlitby pred sviatosťou. 

V sobotu je prvá sobota aj keď je veľkonočný týždeň budeme mať prvosobotnú 
pobožnosť, ktorá začne v Poluvsí od 7.00. 

Tí, ktorí ste sa prihlásili na púť do Poľska v dňoch 27.-28.4.môžete mi nosiť 
peniaze 46- eur a údaje dátum narodenia, rodné číslo a číslo preukazu 
totožnosti. 

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom v týchto dňoch pomohli pri 
slávení sviatkov Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Nech Vás za to 
Zmŕtvychvstalí veľmi odmení.  

Celý týždeň je slávností veľkonočný, akoby každý deň bola nedeľa, preto veľmi 
pozývam v týždni aj na sv.omše. 

 

 

 
 



 

                                                                                                                                         

 


