
Rímsko-katolícka farnosťNedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
5. pôstna nedeľa 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
3.04.2017 

Pondelok po 5.      
pôstnej nedeli 

17:30 Pravenec Na úmysel celebranta 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
+ rodinu Humajovú a 

Gundzovú 

Utorok 
4.04.2017 

Utorok po 5.p.n., Sv. 
Izidora, biskupa a 
učiteľa Cirkvi, sp. 

17:30 Poluvsie 
+z r .Strieženec, Hanuska, Drexler 

a Božiu pomoc pre rodinu 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
Ku cti Ducha Svätého a Jeho 

neobmedzené pôsobenie v našejf 

Streda 
5.04.2017 

Streda po 5.p.n., Sv. 
Vincenta Ferrera, 
kňaza, spomienka 

17:30 
Nedožery-

Brezany 
+ Peter Mokrý, rodičov 

a rodinu Uhrinovú 

18:30 Pravenec-kol. 
Za požeh. a posilnenie viery pre 
deti, krstné deti a birmovné deti 

Štvrtok 
6.04.2016 

Štvrtok po 5.      
pôstnej nedeli 

8:00 
Nedožery-

Brezany 
+starí rodičia Helena a 

Michal 

17:30 Pravenec 
+ Juraj a Rozália Pročková 

a ich deti 

18:30 Poluvsie 
+Otília Pálešová a ostatní + z 

rodiny 

Piatok 
7.04.2017 

Piatok po 5.p.n., Sv. 
Jána Krstiteľa de la 

Salle, kňaza, 
spomienka 

7:30 Poluvsie Na úmysel celebranta 

17:30 Pravenec 
+ Ján Paulíček a jeho živú 

rodinu 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
+ rodičov a súrodencov 

z rodiny Jurišovej a Peticovej 

Sobota 
8.04.2017 

Sobota po 5.      
pôstnej nedeli 

7:30 Poluvsie Na úmysel celebranta 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
+ z rodiny Šujanovej a 

Ďurinovej 

Nedeľa 
9.04.2017 

Kvetná nedeľa, 
nedeľa utrpenia 

Pána 

7:45 Poluvsie 
Poďakovanie za zdravie 

a Božiu pomoc 

9:00 Pravenec Za farnosť a farníkov 

10:30 
Nedožery-

Brezany 
Za prvoprímajúce deti a ich 

rodiny 



OZNAMY: 

- Možnosť adorácie tento  týždeň: Nedožery-Brezany: Stredu 5.4. 2017 o 16.30, 
Poluvsie: Utorok 4.4. o 16.30, Pravenec: Pondelok 3.4. 2017 o 16.30.   

-Krížové cesty tento týždeň Nedožery-Brezany: nedeľa2.4. o 14.00 v kostole, 
piatok po večernej sv. omši v nedeľu 9.4. o 14.00 v kostole.  

-Krížové cesty Poluvsie tento týždeňv nedeľu 2.4. o 14.00. na cintoríne v Poluvsí 
za duše v očistci tých, ktorých telá sú pochované na tomto cintoríne, v piatok 
po rannej sv. omši a v nedeľu 9.4. o 14.00 v kostole 

-Krížové cesty Pravenec tento týždeňv nedeľu 2.4. o 14.00v kostole, v piatok 
pred sv. omšou o 16.50 a v nedeľu 9.4. o 14.00 v kostole 

- Krížové cesty Pravenec – kolónia v stredu po večernej sv. omši za duše 
v očistci tých, ktorých telá sú pochované na tomto cintoríne  

Spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami budem spolu s prvopiatkovými 
a to v piatok 7.4. 2017 od 9.00, prosím nahláste ich v sakristii.  

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

V pondelok po večernej sv. omši budem v Pravenci zapisovať úmysly svätých 
omší. 

Vo štvrtok po večernej sv. omši budem v Poluvsí zapisovať úmysly svätých omší.  

-Budúcu nedeľu bude zbierka na mládež. 

Vyhlasujeme púť do Krakova s Rádiom Lumen. Odchod 6.5. 2017 o 01:00 
z Prievidze, poplatok predbežne 13 EUR, poistenie individuálne, pri spiatočnej 
ceste zastávka v Krivej – rodisko bl.sestry Zdenky. Záujemcovia sa môžu hlásiť 
počas dvoch týždňov u Nedožery-Brezany Anna Šovčíková tel. 0917929108, 
Pravenec Marta Pekárová tel. 0948155518 a Poluvsie plus Pravenec – kolónia 
AlicjaEckhardtová tel. 0902 855 004 
 

- Je tu štvrtá  časť nášho farského deviatnika, respektíve akcie: 
Modlím sa za svoju farnosť. Modliť novénu pred sviatkom 
Milosrdenstva sa začneme na Veľký piatok 14.4. 2017. Úmysel: Ako 
oslava vďaka a prosba o Božie Milosrdenstvo pre našu farnosť. 
Deviatnik potom zavŕšime 22.4. 2017 v Pravenci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


