
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
6. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
12.02.2018 

Pondelok, cezročné 
obdobie 6. týždňa 

17:00 Pravenec 
Za zdravie a pomoc Božiu pre 

ozvučovateľov 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ rodičov Peter a Františka 

Flimeloví a ich rodičov a synovia 
Jaroslav a Peter 

Utorok 
13.02.2018 

Utorok, cezročné 
obdobie 6. týždňa 

17:00 Poluvsie 
Prosba za Božiu pomoc pri 

operácii a uzdravenie 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ r. Vargovú, Sochovú, Revickú 

a Farenga a p. o B. p.p.r. 

Streda 
14.02.2018 

Popolcová streda 

15:00 Pravenec -kolónia + Pavla, Igora, Emíliu, Emila a Antona 

16:00 Pravenec 
+ Anton Kmeť a zdravie a Božiu 

pomoc pre Irenku 

17:00 Poluvsie + Otília Pálešová 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Anna a Ján Mokrí, rodičov a 

súrodencov 

Štvrtok 
15.02.2018 

Štvrtok po popolcovej 
strede 

17:00 Pravenec 
Poďakovanie za 80 rokov života 

a za pomoc Božiu pre rodinu 

18:00 Poluvsie Na úmysel celebranta 

Piatok 
16.02.2018 

Piatok po popolcovej 
strede 

17:00 Poluvsie Za oslobodenie a uzdravenie 

18:00 Nedožery-Brezany Na úmysel  

Sobota 
17.02.2018 

Sobota po popolcovej 
strede 

 
17:00 

Pravenec -kolónia 
Poďakovanie za 55 rokov 

spoločného života a prosba 
o Božiu pomoc do ďalších r. 

18:30 Nedožery - Brezany + Ján Flimel, rodičia a starí rodičia 

Nedeľa 
18.02.2018 

PRVÁ PôSTNA NEDEĽA 

7:45 Pravenec 
Za zdravie a Božiu pomoc rodiny 

Krkoškovej 

9:00 Poluvsie 
Za zdravie a pomoc Božiu v 

rodine 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



OZNAMY: 

Možnosť adorácie: utorok Poluvsie od 16:00, v pondelok Pravenec od 16:00. 

Pobožnosti krížových ciest v Nedožeroch – Brezanoch v stredu a v piatok po sv. 
omši a v nedeľu 15:00 na cintoríne v Brezanoch. 

Pobožnosti krížových ciest v Pravenci vo štvrtok o 16:15 a v nedeľu o ....... 

Pobožnosti krížových ciest v Poluvsí v piatok o 16:15 a v nedeľu o ...... 

V Nedožeroch –Brezanoch dnes 11.2. o 14.00 budeme mať pobožnosť pri Panny 
Márie Lurdskej . 

Dnes je zbierka na charitu. 

Môžete sa zapisovať na možnosť podomovej Panny Márie a to až dokonca 
februára. 

Stále sa môžete prihlásiť na púť do meďzugorjia, informácie sú na plagáte. 

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. Prihlásiť sa dá 
do piatku do 16.2. ak budú ešte voľné miesta. 

Púť do Kalwarie Zebrzydowskej a Lagiewnikov 27. - 28.4.2018. Cena 
46,- eur/os.    V cene je zahrnuté - doprava, 1 x večera, 1 x raňajky, 1 x 
ubytovanie + poistenie 
 
V sobotu 17.2. v Poluvsí budeme mať zavŕšenie deviatnika a to v čase 
20:00-22:00 
  
Budúci týždeň je národným týždňom manželstva. Vo štvrtok v Poluvsí 
bude možnosť obnoviť si manželské sľuby a po sv. omši budeme mať 
moderovanú adoráciu za manželov našej farnosti. 
 
Budúcu nedeľu bude zbierka na renováciu farnosti. 
 
 

                                                                        Štefan Čunderlík - farský administrátor 

 


