
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 

                             Tretia veľkonočná nedeľa 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
1.05.2017 

Sv. Jozefa, robotníka, 
ľubovoľná spomienka 

7:30 Pravenec 
+ Jaroným Jozef Hanuska a 

rodičov 

8:30 Nedožery-Brezany Na úmysel celebranta 

Utorok 
2.05.2017 

Sv. Atanáza, biskupa 
a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

17:30 Poluvsie + ujo 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Benedikt a pomoc Božiu 

pre rodinu 

Streda 
3.05.2017 

Sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolov, sviatok 

17:30 Nedožery-Brezany 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

18:30 Pravenec - kolónia 

Za prvopríjimajúce deti 
Emku a Sebastiána 

a pôsobenie Ducha Svätého 
v ich rodinách 

Štvrtok 
4.05.2017 

Sv. Floriána, mučeníka, 
ľubovoľná spomienka 

17:30 Pravenec 
+ Štefánia a Dominik Bakoš 
a pomoc Božiu pre rodinu 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Jozef Šimo, sestra a 

rodičia Na úmysel 
celebranta 

Piatok 
5.05.2017 

Piatok po 
3.veľkonočnej nedeli 

17:00 Poluvsie 
 Za požehnanie rodiny 

a krstných a birmovných 
detí 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Šimko František, rodičov 
a zdravie rodiny Šimkovej 

Sobota 
6.05.2017 

Sobota po 3. 
veľkonočnej nedeli 

8:00 Poluvsie 
Ako zasvätenie farnosti 
Panny Márie fatimskej 

11:00 Nedožery-Brezany 
Dp. Ivan Flimel poďakovanie 

za 25 rokov kňazstva 

17:00 Pravenec - kolónia + Milan 

18:30 Nedožery - Brezany + Jozef Kavka a rodičia 

Nedeľa 
7.05.2017 

Štvrtá veľkonočná 
nedeľa 

7:45 Poluvsie 
+ Jána, rodičov, svokrovcov 

a Emíliu 

9:00 Pravenec Za pomoc Božiu pri operácii 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

 
 



OZNAMY: 

-Možnosť adorácie tento týždeň: Nedožery – Brezany streda 3.5. od 
16.00, Poluvsie utorok 2.5. od 16.00 a Pravenec štvrtok 4.5. od 16.00 
Spovedať v prvopiatkovom týždni budem vždy v čase adorácie.  

-V utorok 2. Mája 2017 pozývam aspoň jedného rodiča 
prvoprímajúcich detí na farský úrad o 19.30. Budeme riešiť veci 
ohľadom prvého svätého prijímania. Účasť je potrebná. 

-Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.  

-V piatok 5.5. máme prvý piatok v mesiaci, chorých budem spovedať 
od 8.00. O 16.30 bude v Pravenci prvopiatková pobožnosť.  

-V sobotu 6.6 je prvá sobota v mesiaci. Pobožnosť  so svätou omšou 
ako zasvätenie farnosti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie bude 
v Poluvsí o 8.00.  

-Tiež v sobotu v Nedožeroch-Brezanoch bude oslavovať 25. výročie 
kňazstva, rodák z tejto farnosti z Nedožier – Brezian, dôstojný pán 
Ivan Flimel. Oslava bude prebiehať počas svätej omše 6.5 o 11.00 na 
ktorú vás srdečne pozývame.  

-Tí ktorí ste sa prihlásili púť do Medzugorjia prosím aby ste prišli za 
mnou do sakristií, alebo na faru. Budem zbierať peniaze za túto púť 
a riešiť aj ďalšie veci súvisiace s touto púťou. 

-Pozývame tiež na kňazskú vysviacku Michala Vrtáka, ktorá sa bude 
konať 17.6. 2016 v Nitre. Na túto akciu pôjde aj autobus. Prihlásiť sa 
môžete u pani Vrtákovej alebo pani Humajovej.  

-  Je tu piata  časť nášho farského deviatnika, respektíve akcie: 
Modlím sa za svoju farnosť. Modliť Novénu ku Kráľovnej pokoja sa 
začneme už tento štvrtok 4.5. 2017. Úmysel: Za odvrátenie zla od 
jednotlivcov, rodín a farnosti. Deviatnik potom zavŕšime 13.5. 2017 
v Pravenci. 

                                                     Štefan Čunderlík – farský administrátor                                             
 


