
Rímskokatolícka farnosť Nedožery-Brezany 
──────────────────────────────────────────────── 

Farské oznamy 
                             Piata veľkonočná nedeľa 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

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 

Pondelok 
15.05.2017 

Pondelok po 

5.veľkonočnej nedeli 

17:00 Pravenec Na úmysel celebranta 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Anna a Jozef Gurka a za 

rodičov 

Utorok 
16.05.2017 

Sv. Jána 

Nepomuckého, kňaza 

a mučeníka,spomienka 

17:30 Poluvsie 
Prosba za Božiu pomoc 
Martinovi pri skúškach 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ r. Uhrínovú a Melušovú 
a Božiu pomoc v rodinách 

Streda 
17.05.2017 

Streda po 

5.veľkonočnej nedeli 
17:30 Nedožery-Brezany 

+ Štefan, Jozefína Mokrí, 
Radoslav, rodičia, starí 

rodičia a pomoc Božiu pre 
rodiny a vnučkám 

18:30 Pravenec - kolónia Na úmysel celebranta 

Štvrtok 
18.05.2017 

Sv. Jána I., pápeža 

a mučeníka, ľ.s. 

17:30 Pravenec 
+ Emília a Ján Klimant 

a rodičia 

18:30 Nedožery - kaplnka 
K oslave a úcte Ducha 

Svätého 

Piatok 
19.05.2017 

Piatok po 

5.veľkonočnej nedeli 

17:00 Poluvsie  Na úmysel celebranta 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ rodičov a súrodencov 

Vlasákových 

Sobota 
20.05.2017 

Sv. Bernardína 

Sienského, kňaza, ľ.s. 

10:00 Pravenec - kaplnka Na úmysel celebranta 

17:00 Pravenec - kolónia 
+ starých rodičov, rodičov a 

sestru 

18:30 Nedožery - Brezany 
+ Matúš a Dorota Brída 

a Božiu pomoc v rodinách 

Nedeľa 
21.05.2017 

Šiesta veľkonočná 
nedeľa 

7:45 Poluvsie 
+ Alojza, rodičov a 

svokrovcov 

9:00 Pravenec 

Poďakovanie za 70 rokov 
života Milana 

Dobrovedského a pomoc 
Božiu pre rodinu 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



 

OZNAMY: 

- Možnosť adorácie tento týždeň: Nedožery-Brezany streda 17.5. od 
16.30, Poluvsie utorok 16.5. od 16.30 a Pravenec štvrtok 18.5. od 
16.30.  

- Zbierka na seminár bola 255,23 €.  

- Tí, ktorí ste sa prihlásili na 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. 2017 v Nitre. Na túto akciu pôjde aj autobus. Prihlásiť sa 
môžete u pani Vrtákovej alebo pani Humajovej.  

- V rámci tohto mariánskeho roka organizujeme ešte jednu púť a to 
do Czenstochovej 19.10. - 21.10. 2017 v cene 75 EUR. Viac informácií 
bude na plagáte. Prihlasovať sa môžete osobne u mňa.  

- Tiež v lete organizuje naša farnosť denné letné tábory. Prvý od 31.7. 
do 4.8. 2017 pre 7- až 11-ročných a druhý od 14.8. do 18.8. 2017 pre 
11- až 14-ročných. Informácie priebežne alebo na plagáte alebo na 
prihláške, ktorú treba vyplniť a odovzdať mne do 10.7. 2017. 

- Vo štvrtok bude sv. omša v kaplnke v časti Nedožery, kde po nej 
budeme mať pobožnosť so sochou Fatimskej Panny Márie.  

- V sobotu 20.5. 2017 budeme mať v kaplnke v Pravenci o 10.00 sv. 
omšu. Po nej budeme mať pobožnosť k Panne Márii Fatimskej. 

- Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Margaréta Šovčíková a Rastislav 
Bencel a to 20.5.2017 o 15.30. Ak by vedel niekto o prekážke, nech to 
nahlási na farskom úrade.  

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na renováciu farnosti.  

- Budúci piatok 19.5. o 18.00 v Nedožeroch-Brezanoch bude detská 
sv. omša.  


