
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
KVETNÁ NEDEĽA 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
26.03.2018 

PONDELOK 

VEĽKÉHO TÝŽDŇA   

17:00 Pravenec 
+ rodičov a starých 

rodičov Šujan a Hubina 

18:30 Nedožery-Brezany 
Za zdravie pre deti zaťov a 

nevestu 

Utorok 
27.03.2018 

UTPROK VEĽKÉHO 

TÝŽDŇA   

17:00 Poluvsie 
+ Imelda Janovcová - 

výročná 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Helena a Peter Pekár, 

Mária a Lukáč Šimo 

Streda 
28.03.2018 

STREDA VEĽKÉHO 

TÝŽDŇA   

17:00 Pravenec - kolónia 

+ rodičov, starých rodičov 
Podskočových 

a Trepáčových a za Božiu 
pomoc v rodine 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Ema a Alojiz Kysel, 

synovia a dcéry a pomoc 
Božiu pre rodinu 

Štvrtok 
29.03.2018 

ZELENÝ ŠTVRTOK 

PÁNOVEJ VEČERE 
19:00 Nedožery-Brezany 

+ manžel Oto a jeho 
rodičov 

Piatok 
23.03.2018 

VEĽKÝ PIATOK   15:00 Nedožery-Brezany Obrady veľkého piatku 

Sobota 
30.03.2018 

BIELA SOBOTA 19:30 Nedožery-Brezany Na úmysel celebranta 

Nedeľa 
1.04.2018 

VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA PÁNOVHO 

ZMŔTVYCHVSTANIA 

7:45 Pravenec 
Za zdravie Jána a pomoc 

Božiu pre rodinu 

9:00 Poluvsie 
Za pomoc Božiu pre 

rodinu 

10:30 Nedožery-Brezany Za farnosť a farníkov 

12:00 Pravenec - kolónia Za obrátenie detí a vnúčat 

 



OZNAMY: 

Možnosť adorácie tento týždeň, pondelok 16.00 Pravenec, utorok 16:00 
Poluvsie a v stredu 15:30 Pravenec - kolónia. 

Pobožnosti krížových ciest v Nedožeroch – Brezanoch , na Kvetnú nedeľu 25.3. 
o 13.30 začneme na cintoríne v Nedožeroch pôjdeme dedinou a skončíme na 
cintoríne v Brezanoch. 

Sviatosť pomazania chorých budem udeľovať v pondelok pri večernej sv. omši 
V Pravenci, v utorok pri večernej sv. omši v Poluvsí a v Nedožeroch –Brezanoch 
a v stredu budem od 15. 30 spovedať v Pravenci na kolónii a pri sv. omši 
o 17.00 budem udeľovať sviatosť pomazania chorých.  

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. Môžete sa prihlasovať u mňa. 
 
 Zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov 561 
Eur. 
 
Spovedať chorých pre Veľkou nocou budem v pondelok 26.3. od 8.00. Začnem 
v Nedožeroch-Brezanoch. Nahláste ich v sakristiach. Automaticky budem chodiť 
spovedať tých ku ktorým chodím na prvý piatok. 
 
Počas nasledujúcich sviatkov bude možné: - vo štvrtok sv. omša o 19.00 
autobus pôjde o 18.30 z Pravenca, v tento deň bude možné po sv. omši 
v starom kostole zotrvať do 23.00 ako bdenie s Ježišom v Getsemanskej 
záhrade. 
-V piatok autobus z Pravenca o 14.30, obrady začnú o 15.00 po nich bude 
krížová cesta. Boží hrob v piatok bude k poklone otvorený do 22.00 a na Bielu 
sobotu od 8.00 do večerných obradov. Zapíšte sa na rozpis na stráženie Božieho 
hrobu.  
-Velkonočná Vigília začne v sobotu o 19.30 autobus z Pravenca pôjde o 19.00, 
doneste si sviečky, budeme mať aj sprievod dedinou. 
Na veľkonočnú nedeľu Vás pozývame do kostola do Nedožier – Brezian na 
15.00 na hudobno – moderovanú adoráciu ako radosť a oslavu z Pánovho 
zmŕtvychvstania. 
Na veľkonočný pondelok budú sv. omše ako v nedeľu. 
V Pravenci – kolónii bude Boží hrob v piatok od 18.00 do 21.00 a na bielu 
sobotu od 9.00 do 12.00. 
Dnes je zbierka na mládež. 



 
 
                                                                           

 


