v 9.týždni od: 28.2.2021 - do: 7.3.2021
Deň Dátum
Ne

28.2.

Liturgická oslava
2.pôstna

Čas

Úmysly svätých omší
Poďakovanie a prosba pri 70 rokov života
Prosba o zdravie a Božiu pomoc v rodine
Mária Kucharovicová
z rodiny Šimlovičovej

Bc
TB
Št
NB

Prosba o zdr.a Bož.ochranu rod.Valenčíkovej a Bielikovej Št

Po

1.3.

Ut

2.3.

Str

3.3.

Štv

4.3.

Pia

5.3.

So

6.3.

otec Bedŕich Koukal
Na úmysel

Bc
Bc

Prosba o Božie požehnanie pre rodinu Tinkovú TB
Bc
Pavol a Zuzana Vráblikoví
Bc
Akútny úmysel
Poďak. a prosba za ruženčiarov v Novej Bošáci NB

z rodiny Vojtekovej a Janíčkovej

Bc

Michal Balaj + z rodiny

Bc

Poďakovanie a prosba za ruženčiarov v Bošáci Bc

Ne

7.3.

3.pôstna

rodičia Emil a Pavlína

TB

Emil a Ľudmila Mihaloví
Poďakovanie a prosba pri 60 rokoch života

Št

Miesto a čas svätých omší: V súvislosti so súčasnou situáciou, súvisiacou s opakovanými
vládnymi obmedzeniami, budú aj v nastávajúcom období vyššie uvedené úmysly sv. omší slávené
neverejne. Podrobnosti si môžeme ujasniť s tými, ktorí daný úmysel nahlasovali, aspoň deň
vopred, s prosbou, aby sa v daný deň, cez nebo, spojili s úmyslom slávenej sv. omše. Odovzdanie
milodaru za sv. omšu ponechávam na svedomí tých, ktorí intenciu (úmysel) nahlasovali.
Ak bude možné, v Ne/7.3./ o 8.h. budeme vysielať svätú omšu cez náš internetový nosič.
Podrobnosti v tejto veci nájdete vopred na našej web stránke http://www.bosaca.fara.sk/.
Vyššie uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na prijímanie ktorejkoľvek sviatosti.
V prípade záujmu, splnenia patričných podmienok a vzájomnej dohode o mieste a čase je možné
tú, ktorú sviatosť prijať.

__________________

Kontakt: *osobne: pred/po svätej omši; pri stretnutí; podľa dohody – kedykoľvek;
*telefonicky: +421948 687 868 (f.); +421909 226 997(k.).
* písomne: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bošáca, č. 17; 913 07
* elektronicky (mail): bosackafara@gmail.com
Bankový účet: SK62 0900 0000 0000 416 93 173

IČO: 340 74 856

DIČ: 202 105 8193

farár Jankovič

NB

