
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
9. nedeľa v cezročnom období 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
4.06.2018 

Pondelok 9. Týždňa 
v Cezročnom období 

18:00 Nedožery-kaplnka 
+ Margita a Frntišek, 

starých rodičov Márie 
a Jozefa a syna Petra 

19:00 Pravenec 
Za obrátenie syna a Božiu 

pomoc pre rodinu 

Utorok 
5.06.2018 

Sv.Bonifáca, biskupa 

a mučeníka, 

spomienka 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ rodinu Klopanových 

a sestru Danielu 

19:00 Poluvsie Za uzdravenie dieťaťa 

Streda 
6.06.2018 

Sv. Norberta, biskupa, 

ľ. spomienka  

7:30 Pravenec – kolónia Za vnútorné uzdravenie 

8:30 Nedožery-Brezany Za zosnulého – 4.výročie 

Štvrtok 
7.06.2018 

Štvrtok 9. Týždňa 
v Cezročnom období 

18:00 Pravenec 
+ Lidvina Šúňová 

30.výročie 

19:00 Nedožery-Brezany 
Za prvoprímajúce deti a ich 

rodiny 

Piatok 
8.06.2018 

 
Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, slávnosť 

 

17:00 Pravenec Na úmysel celebranta 

18:00 Poluvsie 
Poďakovanie Pánu Bohu za 

pomoc pri operácii 

19:00 Nedožery-Brezany 
+ Anna a Jozef Čičmanec, 

syn Jozef, zať František 

Sobota 
9.06.2018 

Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie, 

spomienka 

7:00 Poluvsie 

Za znovuobjavenie 
tajomstva nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie v našej 

farnosti 

17:00 Pravenec - kolónia  Za Božie požehnanie 

18:30 Nedožery-Brezany 
Za zdravie a Božiu pomoc 

pre rodinu 

Nedeľa 
10.06.2018 

10. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Pravenec 
+ Jána a Annu 

Michalovičových a rodičov 
Ďurinových 

9:00 Poluvsie 
Za Dary Ducha Svätého pre 

rodinu Šebestovú 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 



OZNAMY:  

V rámci oktávy sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježišovej budeme mať tento 
týždeň sväté omše a adorácie trochu inak. V pondelok bude adorácia po sv. 
omši v Pravenci do 22.00. V utorok po sv. omši do 22.00 v Poluvsí a vo štvrtok 
po sv. omši do 22.00 v Nedožeroch-Brezanoch. Úmysel ako pokánie a túžba po 
ustavičnej možnosti uctievania Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.   

Tí, ktorí, ste sa prihlásili na púť do Litavy autobus pôjde niečo po 11.10  v stredu 
6.6. 2018 z Pravenca zo zastávky ako sa odbočuje ku kostolu, v Poluvsí ako stojí 
autobus na odbočke do Poluvsia a v Nedožeroch-Brezanoch bude autobus stáť 
na zastávke oproti pošte.  

Tábor v Liptovskej Štiavnici je už plný. Nedá sa naň už prihlásiť.  Ale je možnosť 
prihlásiť sa na tábor denný na fare v Nedožeroch-Brezanoch, ktorý bude od 
13.8. do 17.8. 2018. Cena bude 25 Eur. A prihlásiť sa môžu prváci až ôsmaci 
navštevujúci základnú školu. Bližšie informácie na prihláške, ktorá bude už 
čoskoro. Prihlášku vypíšte a odovzdajte farskému administrátorovi Štefanovi 
Čunderlíkovi.  

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri stavaní oltárikov pri procesii v rámci 
sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.  

Tiež ďakujem všetkým, ktorí putovali minulú nedeľu poobede do Pravenca ku 
kaplnke, ktorá je tam postavená v hore. Je len otázka času, kedy budeme mať 
možnosť čosi podobné zopakovať.  

Vo štvrtok aj keď je prvý štvrtok v mesiaci nebudeme mať klasickú pobožnosť 
v rámci modlitieb za duchovné povolania, lebo som na rekolekciách, ale pri 
večernej adorácii v Nedožeroch-Brezanoch zahrnieme aj tento úmysel.  

Svätá omša v sobotu večer bude sprevádzaná mládežníckym spevom.  

Aj v rámci prvej nedeli v mesiaci bude v nedeľu 3. 6. 2018 v kostole 
v Nedožeroch-Brezanoch o 15.00 modlitbová pobožnosť pred vyloženou 
sviatosťou oltárnou. 

 

 

                                                                         Štefan Čunderlík – farský administrátor 


