
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
9.04.2018 

Zvestovanie Pána, 
slávnosť 

17:00 Pravenec 
+ rodičov Štefana, Annu, 

Michala a Emíliu 

18:00 Poluvsie 
Poďakovanie Pánu Bohu za 
všetky milosti zoslané počas 
tridsiatich rokov manželstva 

19:00 Nedožery-Brezany Na úmysel celebranta 

Utorok 
10.04.2018 

Utorok po druhej 
veľkonočnej nedeli 

17:00 Poluvsie 
Poďakovanie za 94 rokov 

života a prosba o pomoc do 
ďalších rokov 

18:30 Nedožery-Brezany 

+ rodičov Mária a Augustín 
Pekár, Mária a Michal 

Hanko a za pomoc Božiu pre 
rodinu 

Streda 
11.04.2018 

Sv. Stanislava, biskupa 
a mučeníka, spomienk. 

17:00 Nedožery-Brezany 
+ syn a rodičov a Božiu 

pomoc pre rodinu 

18:00 Pravenec - kolónia + starých rodičov a sestru 

Štvrtok 
12.04.2018 

Štvrtok po druhej 
veľkonočnej nedeli 

17:00 Pravenec 
+ Jozef Kmeťko a pomoc 

Božiu v rodine 

18:30 Nedožery-Brezany + Valent a Mária Pekár 

Piatok 
13.4.2016 

Sv. Martina I., pápeža 
a mučeníka, ľ.sp. 

17:00 Poluvsie 
+ Zita Fornádeľová, manžel 

a otec Anton Janovec 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Helena a Ján Vrták, ich 

rodičia, syn a nevesty 

Sobota 
14.04.2018 

Sobota  po druhej 
veľkonočnej nedeli 

17:00 Pravenec - kolónia Za farnosť a farníkov 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Jozef Humaj, Marta Chudá 

a Božiu pomoc 

Nedeľa 
15.04.2018 

TRETIA VEĽKONOČNÁ 
NEDELA 

7:45 Pravenec + Vierka 

9:00 Poluvsie 
Poďakovanie za 18 rokov 

života 

10:30 Nedožery-Brezany 
Poďakovanie za 70 rokov 

života Pavla Petica a prosba 
o požehnanie do ďalších rokov 



OZNAMY:  

                                                                                                                                                                       

Možnosť adorácie tento týždeň: streda 16:00 Nedožery-
Brezany, štvrtok 16:00 Pravenec, v piatok 16:00 Poluvsie. 

Zbierky v mesiaci marec  na prenasledovaných kresťanov 
a vojnových utečencov 561 eur, na mládež 275 eur a na Svätá 
zem – Jeruzalem, Boží hrob 571 eur.  

Ešte stále sa môžete prihlásiť na púť do Poľska 27.-28.4.2018 
plus zaplatiť 46-Eur a doniesť údaje dátum narodenia, rodné 
číslo a číslo preukazu totožnosti.  

Od budúceho týždňa sa bude dať prihlásiť na detský letný 
tábor tábor pre deti od 6 do 13 rokov. Prihlásiť sa bude dať 
pomocou prihlášky. Tábor bude v čase od 15.7 až 21.7. 
v Liptovské Sliače. Cena 87 Eur. Prihlášku odovzdajte 
farskému administrátorovi Štefanovi Čunderlíkovi.  

V nedeľu druhú veľkonočnú, ktorá je aj nedeľou Božieho 
milosrdenstva bude od 14.30 do 15.30 duchovný program 
v kostole v Nedožeroch-Brezanoch v rámci tohto sviatku. 

Máme stále veľkonočný čas a aj preto prídu k nám z komunity 
blahoslavenstiev ich program bude v sobotu od 9.00 do 
12.00. Vedie ich rehoľná sestrička a podrobný program je na 
osobitom papieri. Po programe pozývame všetkých na faru na 
občerstvenie.  

O týždeň bude zbierka na renováciu farnosti. 

V pondelok bude v kostole v Nedožeroch-Brezanoch od 18.15 
večeradlo s Pannou Máriou.  

 

 



Komunita Blahoslavenstiev 

14.4.2018 

Kostol Nedožery-Brezany 

9.00-12.00 

 

Téma: 

Vzkriesený Kristus v našom živote 

 

Čo pre mňa znamená, že Ježiš je, podľa Jeho slov, "vzkriesenie a život"? 
Ako žiť kríže života vo svetle vzkriesenia - tu a teraz? V čom spočíva 
kresťanská radosť a nádej? 

 

 

Program: 

 

9.00 – Začiatok: predstavenie Komunity Blahoslavenstiev, čas 
modlitby  
9.30 - Prednášky s prestávkou 
11.00 - Adorácia (animujeme my modlitbou a spevom) 
12.00 - predpokladaný koniec obnovy 

Po skončení, všetkých, ktorí prídu pozývame na faru na 
občerstvenie.  

 

Možnosti: 
 
Bude možnosť zakúpiť si výrobky z dielne Komunity: zdobené 
sviece, knihy a prednášky na CD nosičoch. 

  

 

                                                                                                                                         



 


