
Rímsko-katolícka farnosťNedožery-Brezany 

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

____________ 

Farské oznamy 
33. nedeľa v cezročnomobdobí 

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel 

Pondelok 
20.11.2017 

Pondelok 33. Týždňa 

v Cezročnom období 

7:30 Pravenec Na úmysel celebranta 

8:15 
Nedožery-

Brezany 
Na úmysel celebranta 

Utorok 
21.11.2017 

Obetovanie Panny Márie 
- - - 

- - - 

Streda 
22.11.2017 

Sv. Cecílie, panny a 

mučenice 
- - - 
- - - 

Štvrtok 
23.11.2017 

Sv. Klementa I. pápeža a 

mučeníka 

- - - 

- - - 

Piatok 
24.11.2017 

Sv. Ondreja Dung-Laka, 

kňaza 

a spoločníkov,mučeníkov 

17:00 Poluvsie 
+ rodina Zajková a 

Bišoková 

18:00 
Nedožery-

Brezany 
Na úmysel 

Sobota 
25.11.2017 

Sv. Kataríny 

Alexandrijskej, panny a 

mučenice 

7:30 Pravenec 
K úcte a oslave Ducha 

Svätého 

17:00 
Pravenec-

kolónia 

+ Mercek Milan 
a Mercek Róbert 

a rodičov 
Mercekových a 
Bunčekových 

18:30 
Nedožery-

Brezany 

+ z rodiny Čičmanec a 
Jeluš 

Nedeľa 
26.11.2017 

34. nedeľa v Cezročnom 
období – Krista Kráľa 

7:45 Poluvsie 

Za všetkých baníkov, 
ktorí tragicky zahynuli 
v Hornonitrianskych 

baniach 

9:00 Pravenec 
+ rodičia Frederika 

a Emil Šovčík 

10:30 
Nedožery-

Brezany 
Za farnosť a farníkov 



OZNAMY: 

-Možnosť adorácie tento týždeň v piatok od 16:00 Poluvsie. 

-V nedeľu 19.11.bude v Pravenci o 15:00 pobožnosť pri príležitosti 
hodov.  

-Dnes je zbierka na seminár. 

-Budúci týždeň od pondelku doobeda 20.11. do piatku poobede 
24.11. tu nebudem. V prípade potreby kontaktujte Rímskokatolícku 
farnosť Nitrianske Pravno, tel. číslo: 0902 345 323. 

-Je tu možnosť objednať si svätovojtešský katolícky kalendár ma rok 
2018. Stolový dvojtýždenný 1,36 Eur, stolový kalendár týždenný 2,00 
Eur a nástenný kalendár 0,80 Eur. Kalendár si môžete objednať 
v sakristii.  

-Budúcu nedeľu na nedeľu Krista Kráľa bude po každej sv. omši krátke 
zasvätenie Kristovi Kráľovi. 

-Ďakujem všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k rozlúčke s našim rodákom kňazom Michalom Vrtákom.  

-25.11v sobotu bude po sv. omši v Pravenci o 7.30 na sviatok sv. 
Kataríny Alexandrijskej v kostole vystavená sviatosť až do 16.30. 

- 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. 

 

 
                                                         Štefan Čunderlík – farský administrátor 

 

 



 

 

 

 

 


