
Rímsko-katolícka farnosť Nedožery-Brezany
────────────────────────────────────────────────

____________

Farské oznamy
33. nedeľa v cezročnom období

Dátum Liturgický kalendár Čas Miesto Úmysel

Pondelok
19.11.2018

Pondelok 33. Týždňa
v Cezročnom období

17:00 Pravenec
Poďakovanie za 80 rokov

života pre Šovčíkovú
Ernestínu

18:00 Nedožery-Brezany Za uzdravenie a oslobodenie
rodu Grznároví

Utorok
20.11.2018

Utorok 33. Týždňa
v Cezročnom období

17:00 Poluvsie + rodičov, starých rodičov,
Kristínu a Alžbetu

18:00 Nedožery-Brezany + rodičov Šimových a rodičov
Trgiňových a ich deti

Streda
21.11.2018

Obetovanie Panny
Márie, spomienka

17:00 Nedožery-Brezany + Anna a Ondrej Hanuska,
súrodenci a synovia

18:00 Pravenec - kolónia
+ z rodiny Šovčíkovej

a Melovej a za zdravie a Božiu
pomoc pre rodinu 

Štvrtok
22.11.2018

Sv. Cecílie, panny a
mučenice spomienka

17:00 Pravenec
+ Karol Brída a rodičov Mária
a Leopold Sláviček a za Božiu

pomoc v rodine

18:00 Nedožery-Brezany + rodinu Ďuricovú vnuka
Zdenka Šimu a Jozefa Minára

Piatok
23.11.2018

Sv. Kolumbána, opáta,
ľubovoľná spomienka

Sobota
24.11.2018

Sv. Ondreja Dung-
Laka, kn.a spol.sp.

Nedeľa
25.11.2018

34. nedeľa
v Cezročnom období

KRISTA KRÁĽA

7:45 Nedožery-Brezany + manžel Benedikt a pomoc
Božiu pre rodinu

9:00 Poluvsie Za farnosť a farníkov

10:30 Pravenec

Prosba o Božiu pomoc
a príhovor Kataríny

Alexandrijske pre tých ktorí
vedú obec Pravenec



OZNAMY:   

 Možnosť adorácie v tomto týždni : 

Stredu o 16:00 Nedožery-Brezany

 Stredu od 8:00 do 21:00 v Pravenci aj v rámci hodov, od 14:00 do 16:00 budem aj 
spovedať a od 19:00 do 21:00 bude moderovaná prosím zapísať sa na stráženie na 
papier vzadu

 Štvrtok od 8:00 do 21:00 Poluvsie aj v rámci hodov od 15:00 do 16:45 budem v rámci 
adorácie aj spovedať a od 19:00 do 21:00 bude moderovaná a prosím zapísať sa na 
rozpis stráženia na papier vzadu.  

Dnes je zbierka na kňazský seminár

Pozývame Vás na farský ples, ktorý sa uskutoční 16. 2. 2019 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 Šebesta 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.. 

Budúcu nedeľu bude zbierka na renováciu farnosti.

Blíži sa advent čas obnovy človeka a prípravy na Jeho príchod. Chcem aby sme tento 
čas využili ako to len pôjde. Príležitosti bude hojne. 1.12 na prvú sobotu v mesiaci 
prídu k nám z komunity Blahoslavenstiev a budeme mať takú dlhšiu prvosobotnú 
pobožnosť program je na nástenke. A vždy večer po sobotnej večernej svätej omši 
v adventnom období začneme 1.12., bude advetným prípravným večerom na Jeho 
príchod a úmysel bude aby bol oslobodený uzdravený človek a aby bola oslobodená 
a uzdravená farnosť aby On mohol prísť. 

Zo Španej Doliny nás opäť prosia o potravinovú pomoc. Tí, ktorí by ste chceli a mohli
prispieť potravinami, ovocím, zeleninou alebo finančne, môžete dary priniesť na 
farský úrad v Nedožeroch-Brezanoch v piatok 23.11. od 10.00 do večernej sv. omše 
a v sobotu 24.11. od 08.00 do 12.00. 
V Poluvsií počas celého pracovného týždňa u p. Júliusa Eckhardta, číslo domu 186.
V Pravenci dedine počas celého pracovného týždňa v poobedňajších hodinách u p. 
Jozefa Majzlana, číslo domu 23

                                                         

                                                                                                                                        


