
Rímsko-katolícka farnosťNedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
31. nedeľa v cezročnomobdobí 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
6.11.2017 

Pondelok 31. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Pravenec + Eduard Dado a rodičia 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ kňazov, ktorí pôsobili v našej 

farnosti Nedožery -Brezany 

Utorok 
7.11.2017 

Utorok 31. Týždňa 

v Cezročnom období 

17:00 Poluvsie + Peter Solár – 50 rokov 

18:00 Nedožery-Brezany 

Poďakovanie za rehoľné sestry, 
ktoré boli z dedinyNedožery -
Brezany z obdobia do 30 tich 
rokov 20.storočia a aj za ich 

zosnulé duše  

Streda 
8.11.2017 

Streda 31. Týždňa 

v Cezročnom období 
17:00 Nedožery-Brezany 

+ Ján Pekár, rodičia, rodina 
Vabcová, rodina Čičmancová 

18:00 Pravenec - kolónia Na úmysel celebranta 

Štvrtok 
9.11.2017 

Výročie posviacky 

Lateránskej Baziliky, 

sviatok 

17:00 Pravenec Za požehnané tehotenstvo 

18:00 Nedožery-Brezany K úcte a oslave Ducha Svätého 

Piatok 
10.11.2017 

Sv. Leva Veľkého, 

pápeža a učiteľa Cirkvi 

17:00 Poluvsie 
+ rodinu Belákovú a Karwackú a 

za starýh rodičov 

18:00 Nedožery-Brezany 
+ Vierka Kankulová, Alojz Tóth, 
Michal a Helena Znamenáková 

Sobota 
11.11.2017 

Sv. Martina z Tour, 

biskupa 

17:00 Pravenec - kolónia Na úmysel celebranta 

18:30 Nedožery-Brezany 
+ Mária a Vojtech Bunda, rodičia 

a syn Pavel 

Nedeľa 
12.11.2017 

32. nedeľa 
v Cezročnom období 

7:45 Nedožery-Brezany 
+ Anna a Ján Hromada a starká 

Anna 

9:00 Pravenec 
+ z rodiny Šimo, Opatovský, 
Hanuska a za zdravie a Božiu 

pomoc pre rodinu 

10:30 Poluvsie Za farnosť a farníkov 

 



Oznamy: 
- Možnosť adorácie tento týždeň. V utorok 16:00 Poluvsie, v stredu 16:00 
Nedožery - Brezany, vo štvrtok o16:00 Pravenec. 

-Od 1.11 do 8.11 môžeme získať pre duše v očistci úplné odpustky. Podmienky:  
Sv. spoveď, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť khriechu, sv. prijímanie, modlitba na 
úmysel sv. Otca, pomodliť sa vyznanie viery, Verím v Boha a nábožne navštíviť 
cintorín a pomodliť sa za zosnulých. 

- Tí, ktorí už v Nedožeroch – Brezanoch nemôžete odhŕňať sneh a ste boli 
minulú sezónu v rozpise prídite sa do sakrestie odhlásiť. 

-V piatok o 18.00 bude v Nedožeroch –Brezanoch detská sv. omša po nej 
pozývame na tvorivé dielne na faru.  

- Budúcu nedeľu budeme mať zbierku na renováciu farnosti. 

- Pozývame vás na farský ples, ktorý sa uskutoční 10. 2. 2018 so začiatkom o 
18:00 v Kostole sv. Kataríny v Pravenci sv. omšou. Cena vstupenky je 20 €. 
Zakúpiť si ich môžete u Martina Pekára v Pravenci (tel. č.0910160505 ), Martina 
Šebestu v Poluvsii (tel. č. 0908085978), Petronely Šovčíkovej v Nedožeroch-
Brezanoch (tel. č. 0908225295). Ak by chcel niekto podporiť ples akoukoľvek 
formou (modlitbou, finančne, materiálne...) organizátori plesu vám budú 
vďační. 

- 10.11.bude v Poluvsí celodenná adorácia začne ráno o 7.00 a bude až do sv. 
omše. Následne v nedeľu 12.11.  budeme mať v Poluvsí hody svätá omša bude 
o 10.30. 

- Hody v Pravenci budú v nedeľu 19.11. a celodenná adorácia bude na Katarínu 
Alexandrijskú a to 25.11.  

 

Štefan Čunderlík - farský administrátor 

 

 

 

 



 

 

 

 


