
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
3.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
22.01.2018 

Sv. Vincenta, diakona 

a mučeníka 

17:00 Pravenec Za oslobodenie a uzdravenie 

18:00 Nedožery-Brezany 
Za zdravie a Božiu pomoc pri 

operácii 

Utorok 
23.01.2018 

Utorok 3.týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Poluvsie 
Za zdravie pre Dominika 

a Božiu pomoc celej rodine 

18:00 Nedožery-Brezany 
Za živých a + z rod. Peticovej 

a Sitarčíkovej 

Streda 
24.01.2018 

Sv. Františka 

Saleského, biskupa 

a učiteľa Cirkvi, sp. 

17:00 Nedožery-Brezany 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

18:00 Pravenec - kolónia 
+ Milan, Vladimír, Karol, Ivan 

s rodinami 

Štvrtok 
25.01.2018 

Obrátenie Sv. Pavla, 

apoštola, sviatok 

17:00 Pravenec 
+ Mária a Emília Kmeťkové a 

rodičia 

18:00 Nedožery-Brezany 
Za uzdravenie a obrátenie 

pre dieťa 

Piatok 
26.01.2018 

Sv. Timoteja a Títa, 

biskupov, spom.  

17:00 Poluvsie +Mária Drexlerová -výročná 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ r. Hubinová, Ertelová a 

Bartakyová 

Sobota 
27.01.2018 

Sv. Angely Merici, 

panny, ľ. sp.  

17:00 Pravenec - kolónia + Milan Šifalovič - výročná 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ brat Peter 15. Výročie a za 

Božiu pomoc pre rodinu 

Nedeľa 
28.01.2018 

4.NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7:45 Pravenec 
+ Dušan, Miška, rodičov 

a pomoc Božiu pre rodinu 

9:00 Poluvsie Za farnosť a farníkov 

10:30 Nedožery-Brezany 
+ Stanislav, r. Gašparová a 

Tomhauserová 

 



OZNAMY: 

-Možnosť adorácie tento týždeň  streda 16.00 Nedožery – Brezany, vo štvrtok 
16.00 Pravenec a utorok 16.00 Poluvsie.  

- Zbierka na renováciu farnosti bola: Pravenec 341,12, Poluvsie: 137,63 
a Nedožery – Brezany 496,46. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť. 

- Môžete sa zapojiť do modlitbovej akcie modlíme sa za našich birmovancov. 
Vytiahnete si jedno meno z našich 24 pripravujúcich sa na birmovku a budete 
sa za neho modliť až do birmovky.   

-Taktiež sa môžete zapojiť do akcie modlíme sa za prvoprímajúce deti a ich 
rodičov. Vytiahnete si jedno meno z našich 21 pripravujúcich detí na prvé sv. 
príjimanie a budete sa za neho a jeho rodičov modliť až do prvého sv. 
prijímania.  

- Vo sobotu 27.1. v Poluvsí budú o 20.00 -22.00 modlitby pred vyloženou 
sviatosťou Oltárnou. Bude to aj ako zavŕšenie deviatnika, ktorý sa vo farnosti 
modlíme. 

-Aj tento rok organizuje z farnosti púť do Meďzugoria a to v dňoch 26.6 vo 
večerných hodinách odchod a 3.7.v  ranných hodinách príchod. Cena ako vlani 
207 Eur. Môžete sa prihlasovať osobne u mňa. – 

- V utorok 30.1.2017 o 19.00 bude na fare v Nedožeroch –Brezanoch stretnutie 
 aspoň s jedným rodičom prvoprímajúcich detí.      

-V piatok 26.1. v Nedožeroch –Brezanoch bude o 18.00 detská sv. omša.   

-V čase jarných prázdnin organizujeme krátky detský tábor na fare. A to v dňoch 
21.2. streda až 23.1. v piatok. Cena na všetky dni by bola 10 eur. Každý deň by 
ste mohli vaše dieťa doniesť na faru medzi 8.00 - 8.30 a zase prísť po dieťa 
medzi 16.00-16.30. Môžu sa prihlasovať deti, ktoré navštevujú prvý až šiesty 
ročník základnej školy. Prihlášky budú čoskoro k dispozícii. 

- V dňoch 2.3. až 8.3.2018 budem na jednej púti hlavne ide o miesta, ktoré sa 
týkajú sv. pátra Pia. Tento rok je 50 rokov od jeho smrti. Ak by niekto chcel ísť 
nech si pozrie na čiernom papieri sú podrobnosti, alebo sa opýta mňa. Keby 
chcel niekto ísť musel by sa do stredy 24.1. u mňa prihlásiť. Cena je 207 Eur.  

.      

 

                                                                                    Štefan Čunderlík – farský administrátor 


