
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
7.05.2018 

Pondelok po 
6.veľkonočnej 

nedeli 

17:30 Pravenec + Tibor Baniar a pomoc B.p.r. 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
Za živých členov z rodiny 

Utorok 
8.05.2018 

Utorok po 
6.veľkonočnej 

nedeli 

7:00 Poluvsie Na úmysel celebranta 

8:00 
Nedožery-

Brezany 

Za uzdravenie a pomoc Božiu 
v chorobe pre pravnuka 

Matúška 

Streda 
9.05.2018 

Streda po 
6.veľkonočnej 

nedeli 

17:30 
Nedožery-

Brezany 
+ Milan Mokrý, jeho rodičia 

a brat Ján 

18:30 
Pravenec - 

kolónia 
+ Elena a manžel Ján 

Štvrtok 
10.05.2018 

Nanebovstúpenie 
Pána 

16:30 Pravenec + Antónia Pročková -2.výr. 

17:30 Poluvsie 
+ Ján, Mária, rodičia a starí 

rodičia  

18:30 
Nedožery-

Brezany 

Poďakovanie za 70 rokov 
života a za zdravie 

a požehnanie pre rodinu 

Piatok 
11.5.2016 

Piatok po 
6.veľkonočnej 

nedeli 

17:30 Poluvsie 
+ rodinu Kubových, 

Čičmanskí 

18:30 
Nedožery-

Brezany 

Poďakovanie Pánu Bohu za 
všetkých dobrodincov plesu 
a prosba o požehnanie pre 

ich životy 

Sobota 
12.05.2018 

Sv. Pankráca, 
mučeníka 

17:00 
Pravenec - 

kolónia 

+rodičov Žulkových 
a Jožových a za zdravie 
a pomoc Božiu pre celú 

rodinu 

18:30 
Nedožery-

Brezany 
Za zdravie a Božiu pomoc pre 

rodinu 

Nedeľa 
13.05.2018 

SIEDMA  
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

7:45 Pravenec 
+ Peter Kmeť a za zdravie 
a Božiu pomoc pre rodinu 

9:00 Poluvsie + rodičov a krstných rodičov 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



OZNAMY:  

Možnosť adorácie : v stredu 16:30 Nedožery-Brezany, pondelok 16.30 Pravenec 
a piatok 16.30 Poluvsie.  

Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá  . 

Už je možné prihlásiť sa na detský letný tábor pre deti od 6 do 13 rokov. 
Prihlásiť sa bude dať pomocou prihlášky. Tábor bude v čase od 15.7 až 21.7. 
v Liptovská Štiavnica. Cena 87 Eur. Prihlášku odovzdajte farskému 
administrátorovi Štefanovi Čunderlíkovi.  

V rámci modlitieb za to, aby nie len inde na svete ale aj na Slovensku boli 
možnosti uctievať a klaňať sa Ježišovi nepretržite, môžete sa zapojiť do 
modlitieb za túto vec. Zoberiete si kartičku ktorá je vzadu na stolíku a deň ktorí 
si zoberiete v Duchu cez daný deň si uctievajte a klaňajte sa Ježišovi plus sa 
môžete pomodliť modlitbu na kartičke .  

Tí, ktorí, ste sa prihlásili na púť do Medzugorjia vzadu je papier s informáciami. 

Tento týždeň vo štvrtok je aj prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána.  

V nedeľu o 10.30 na svätej omši v Nedožeroch-Brezanoch bude prvé sväté 
príjimanie detí z našej farnosti.  

Vo štvrtok sa začneme modliť deviatnik k Duchu Svätému, ktorý si môžete 
zobrať. Úmysel k úcte a oslave Ducha Svätého. Zavŕšenie bude v sobotu 19.5. 
2018 v Nedožeroch-Brezanoch hneď po sv. omši.  

Dekanát Bojnice organizuje púť Ružencového bratstva ľudovo ruženčiarov a to 
19.5. 2018 v Nitrianskom Pravne. Informácie sú na plagáte. Prosím zapíšte sa 
do nedele 13.5. 2018,aby sme Vám v pondelok vedeli povedať spôsob 
prepravy. Odchod by bol okolo deviatej a príchod po dvanástej. 

Farnosť  Tužina nás pozýva s farnosťou Nitrianske Pravno 6.6. 2018 do Likavky 
na jednu časť z deviatnika k Božskému Srdcu odchod by bol o 11.00. Príchod 
v neskorých večerných hodinách. Kto by išiel zapíšte sa vzadu na papier.  

Naša farnosť organizuje pešiu púť a to v nedeľu 27.5. 2018 čas upresníme 
pravdepodobne by sme išli o dvanástej od kostola v Brezanoch cez Nedožery 
a horu do Pravenec –kolónia tam by sa mohli pridať ďalší ľudia a išli by sme 
o Pravenca ku kaplnke, ktorú tam majú tiež v hore. Tam by sme mali o 15.00 sv. 
omšu. Po sv. omši by sme opekali. Odvoz domov, kto by potreboval by sme 
zabezpečili. Úmysel: aby Najsvätejšia Trojica zjednocovala našu farnosť s Ňou 
a aj nás vo farnosti navzájom. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 


