
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 

                             Štvrtá veľkonočná nedeľa 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
8.05.2017 

Pondelok po 
4.veľkonočnej nedeli 

17:30 Pravenec 
+ rodičia Peter a Mária 

Majzlanová 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Mária Šimová a manžel 

Ignác Šimo 

Utorok 
9.05.2017 

Utorok po 
4.veľkonočnej nedeli 

17:30 Poluvsie + Augustín Šujan a rodinu 

18:30 Nedožery-Brezany 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

Streda 
10.05.2017 

Streda po 
4.veľkonočnej nedeli 

17:30 Nedožery-Brezany 
+ Radič Ľudovít a manželka 

Emília 

18:30 Pravenec - kolónia Na úmysel celebranta 

Štvrtok 
11.05.2017 

Štvrtok po 
4.veľkonočnej nedeli 

17:30 Pravenec 
Za zdravie a Božiu pomoc 

pre rodinu Kmeťkovú 

18:30 Nedožery-Brezany Na úmysel celebranta 

Piatok 
12.05.2017 

Piatok po 
4.veľkonočnej nedeli 

17:30 Poluvsie 
 + Jozef Ďurica a Kamil 

Šovčík 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Helena a Ján Znamenák, 
rodičia a súrodenci a zať 

Silvester 

Sobota 
13.05.2017 

Blahoslavenej Panny 
Márie Fatimskej 

17:00 Pravenec - kolónia 
Poďakovanie za 80 rokov 

života 

18:30 Nedožery - Brezany 
+ Anna a Ján Šimo, 
súrodenci a rodičia 

Nedeľa 
14.05.2017 

Piata veľkonočná 
nedeľa 

7:45 Poluvsie 
+ z rodiny Šujanovej a 

Strečanskej 

9:00 Pravenec + Peter Kmeť 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

 

 

 

 



OZNAMY: 

-Možnosť adorácie tento týždeň: Nedožery – Brezany streda 10.5. od 
16.00, Poluvsie utorok 9.5. od 16.00 a Pravenec štvrtok 11.5. od 
16.00.  

-Dnes je zbierka na seminár.  

-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.  

-  Pozývame na zakončenie deviatnika a to 13.5. 2017 o 9.00 do 
Pravenca. Tento deň je presne sto rokov od prvého Mariánskeho 
Fatimského zjavenia. V rámci deviatnika budeme požehnávať aj sochu 
Fatimskej Panny Márie, ktorá bude putovať po farnosti a pri ktorej 
budeme mať pobožnosti spojené z rôznymi milosťami, ktoré môžeme 
získať špeciálne tento rok. Viac informácii o zakončení piatej časti 
deviatnika na samostatnom papieri.  

- V rámci tohto mariánskeho roku organizujeme ešte jednu púť a to 
do Czenstochovej 19.10-21.10 v cene 75 EUR. Viac informácii bude na 
plagáte. Prihlasovať sa môžete osobne u mňa.  

- Tiež v lete organizuje naša farnosť denné letné tábory. Prvý od 31.7-
4.8 pre 7 až 11 ročných a druhý od 14.8. do 18.8. pre 11 až 14 
ročných. Informácie priebežne alebo na plagáte alebo na prihláške, 
ktorú ak chcete dieťa prihlásiť treba vyplniť a odovzdať mne.  

 

                                           Štefan Čunderlík – farský administrátor      

 

 



DEVIATNIK 
                   Farnosť Nedožery-Brezany 

Piata časť – máj 2017 

Pravenec - kostol 13.5. o 9.00-12.00 

 

Úmysel:   za odvrátenie zla od jednotlivcov, rodín, farnosti 

 

Program: 

 

9:00 – úvodná modlitba a požehnanie sochy Fatimskej Panny Márie 

 

9:15  – vyučovanie na tému Prečo práve Panna Mária ??? 

 

10:00 – svätá omša na úmysel: za odvrátenie zla od jednotlivcov, 
rodín, farnosti 

 

10:45 – pobožnosť  pred sochou Fatimskej Panny Márie spojená 
s mnohými milosťami.  

 

12: 00 – koniec 

 

 

Urobte všetko čo vám povie... 



                                        
 


