
Rímsko-katolícka farnosťNedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
4. pôstna nedeľa 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
27.03.2017 

Pondelok po 4.      
pôstnej nedeli 

17:30 Pravenec Na úmysel celebranta 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
+ Stanislav Vrták, rodičia, 
svokrovci a starí rodičia 

Utorok 
28.03.2017 

Utorok po 4.      
pôstnej nedeli 

17:30 Poluvsie 
Poďakovanie P.B. za 50 rokov 

života, 30 rokov spoločného m. 
života a za požehnanie celej rod. 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
Ku cti Ducha Svätého a Jeho 

neobmedzené pôsobenie v našejf 

Streda 
29.03.2017 

Streda po 4.      
pôstnej nedeli 

17:30 
Nedožery-

Brezany 
+ r. Drábovú, Beňadikovú, 
synovia, Antónia Babejová 

18:30 Pravenec-kol. Na úmyselcelebranta 

Štvrtok 
30.03.2016 

Štvrtok po 4.      
pôstnej nedeli 

8:00 
Nedožery-

Brezany 
Na úmysel celebranta 

17:30 Pravenec + rodina Mujkošová 

18:30 Poluvsie 
za zdravie a B. požehnanie. 

rodiny Šebestovej 

Piatok 
31.03.2017 

Piatok  po 4.      
pôstnej nedeli 

7:30 Poluvsie Na úmysel celebranta 

17:00 Pravenec za rodiny 

18:00 
Nedožery-

Brezany 
Jozef Humaj - 80 rokov a + 

rodina Humajová a Bošková 

Sobota 
1.04.2017 

Sobota po 4.      
pôstnej nedeli 

7:00 Poluvsie Ako zasvätenie celej našej farnosti 
Nep. Srdcu Panny Márie 

18:30 
Nedožery-

Brezany 

+ Štefan a Paulína Mokrá, 
rodinu Chalákovú a 

Vicianovú 

Nedeľa 
2.04.2017 

5. pôstna   
nedeľa 

7:45 Poluvsie 
Poďakovanie Pánu Bohu za 

všetky obdržané milosti a prosba 
o požehnanie do ďalších rokov 

9:00 Pravenec 
+ rodinu Majzlanovú 

a pomoc Božiu pre rodinu 

10:30 
Nedožery-

Brezany 
Za farnosť a farníkov 



OZNAMY: 

- Možnosť adorácie tento  týždeň: Nedožery-Brezany: Stredu 29.3. 
2017 o 16.30, Poluvsie: Utorok 28.3. o 16.30, Pravenec: Pondelok 
27.3. 2017 o 16.30.   

-Krížové cesty tento týždeň Nedožery-Brezany: nedeľa26.3. o 14.00 
v kostole,piatok po večernej sv. omšiokolo kostola, v nedeľu 2.4. 
o 14.00 v kostole.  

-Krížové cesty Poluvsie tento týždeň v nedeľu 26.3 o 14.00 v kostole  
v piatok po sv. omši, v nedeľu 2.4. o 14.00. na cintoríne v Poluvsí za 
duše v očistci tých, ktorých telá sú pochované na tomto cintoríne  

-Krížové cesty Pravenec tento týždeňv nedeľu 26.3 o 15.00na 
cintoríne v Pravenci za duše v očistci tých, ktorých telá sú pochované 
na tomto cintoríne,v piatok pred sv. omšou o 16.20 a v nedeľu 2.4. 
o 14.00 v kostole 

- Krížové cesty Pravenec – kolónia v stredu po večernej sv. omši. 

Spoločné spovedanie pred Veľkonočnými sviatkami bude budúcu 
sobotu 1.4. Pravenec od 9.00 do 10.00, Poluvsie od 9.00 do 10.00 
a Nedožery-Brezany od 10.30 do 11.30.  

Spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami budem spolu s 
prvopiatkovými a to v piatok 7.4. 2017, prosím nahláste ich v sakristii.  

Pomazanie chorých budem dávať ten posledný týždeň pôstny, 
nazývaný aj veľkým týždňom a to v každej dediny pri sv. omši.  

Pozývam v sobotu 1. apríla o 7.00 do Poluvsia na slávenie fatimskej 
soboty. Kto by chcel ísť a nemá sa ako dostať nech sa nahlási u mňa. 

Budúcu nedeľu 2.4. o 17.30  Vás pozývame do kostola v Nedožeroch - 
Brezanoch na dramatizované pašiové predstavenie. Účinkujúcimi 
budú ochotníci z Lazian.  

V piatok 31.3 o 18.00 bude v Nedožeroch –Brezanoch detská sv. 
omša, po nej sa budeme modliť krížovú cestu okolo kostola.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


