
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
2. Pôstna Nedeľa 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
26.02.2018 

Pondelok po 
2.pôstnej nedeli  

17:00 Pravenec 
+ rodinu Kmeťovú, 

Urbinčíkovú a Jozefa 
Stupára 

18:00 
Nedožery-

Brezany 
+ Jozef Šimo, sestra a 

rodičia 

Utorok 
27.02.2018 

Utorok po 
2.pôstnej nedeli 

17:00 Poluvsie Na úmysel celebranta 

18:00 
Nedožery-

Brezany 

+ manželov 
Grambličkových Gabriela a 
Beňadik a za Božiu pomoc 

pre rodinu 

Streda 
28.02.2018 

Streda po 
2.pôstnej nedeli 

17:00 
Nedožery-

Brezany 
Ako poďakovanie sv. 

Tadeášovi 

18:00 
Pravenec - 

kolónia 

+ starých rodičov 
a ostatných zosnulých rod. 

Dubovskej a Čverhovej 

Štvrtok 
1.03.2018 

Štvrtok po 
2.pôstnej nedeli 

8:00 Poluvsie Za duchovné povolania 

17:00 Pravenec 
+ Anton Kmeť - 

arcidekan 

18:00 
Nedožery-

Brezany 
+ rodičov, súrodencov 

a švagra 

Piatok 
2.03.2018 

Piatok po 2.pôstnej 
nedeli 

6:30 Poluvsie Na úmysel celebranta 

7:15 
Nedožery-

Brezany 
Na úmysel celebranta 

Sobota 
3.03.2018 

Sobota po 
2.pôstnej nedeli 

17:00 Pravenec  Za farnosť a farníkov 

18:30 Poluvsie + Margita Zajačková 

Nedeľa 
4.03.2018 

3. Pôstna Nedeľa 
   

   
11:00 

Nedožery-
Brezany 

+ rodičov Júlia, Viliam 
Pekár a jeho rodičia 

 



OZNAMY: 

Možnosť sv. spovede a aj adorácie: utorok Poluvsie od 15:30, v stredu 
Nedožery – Brezany od 15:30 a vo štvrtok Pravenec od 15:30 . 

V piatok, ktorý je prvým piatkom bude pobožnosť v Pravenci o 8.00 a spovedať 
chorých budem od 8.20 do 10.00, lebo potom odchádzam na púť do Talianska 
a vrátim sa vo štvrtok 8. Marca. Zastupovať ma budú kňazi z Nitrianskeho 
Pravna kontakt 0902 345 323.  

Pobožnosti krížových ciest v Nedožeroch – Brezanoch  v nedeľu 25.2. 
v Nedožeroch na cintoríne a v utorok po večenej sv. omši 

Pobožnosti krížových ciest v Pravenci v pondelok o 16:15 a v nedeľu o ....... 

Pobožnosti krížových ciest v Poluvsí vo štvrtok o 7:30 v piatok o 6:00 a v nedeľu 
o ...... 

Pravenec – kolónia v stredu po sv. omši.  Najbližšia sv. omša okrem vyhlásených 
bude v Pravenci na kolónii v sobotu 10.3. o 17.00. 

Môžete sa zapisovať na možnosť podomovej Panny Márie a to až dokonca 
februára. 

Stále sa môžete prihlásiť na púť do meďzugorjia, informácie sú na plagáte. 

Púť do Kalwarie Zebrzydowskej a Lagiewnikov 27. - 28.4.2018. Cena 46,- eur/os.    
V cene je zahrnuté - doprava, 1 x večera, 1 x raňajky, 1 x ubytovanie + 
poistenie. Môžete sa prihlasovať u mňa. 
 
1.Marca sa začíname modliť celomesačnú pobožnosť k sv. Jozefovi v Poluvsí 
v Pravenci aj v Nedožeroch –Brezanoch sa ju pomodlíme spolu prvého marca 
vždy po sv. omšiach, potom už individuálne.  Hlavný úmysel: aby sme oplývali 
čnosťami, ktoré mal sv. Jozef. Vedlajší: za hmotné dobrá pre nás a našu farnosť. 
17. 3. budeme mať spoločné modlitby v Poluvsí v rámci tejto pobožnosti a to od 
20.00 do 22.00. 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Štefan Čunderlík - farský administrátor 

 


