
Plánované úmysly svätých omší slávených v Bošáci 

 
Január ´21 Plánovaný úmysel 
01. /Pia/ Za celú farnosť                                                             Bohorodička 

02 /So/ Prosba o Božie požehnanie pre syna Oliverka 

03. /Ne/ Poďakovanie a prosba za ruženčiarov v Bošáci 

04. /Po/ otec Ondrej + prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rod.Uríkovú 

05. /Ut/ Ľudmila Kopuncová – po pohrebe 

06. /Str/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Mareka s rod.  Zjavenie Pána 

07. /Štv/ Akútny úmysel 

08. /Pia/ Ján Slimák a rodičia z oboch strán 

09. /So/ Poďakovanie a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rod.Ševelovú  

10. /Ne/ Za celú farnosť                                                                  Krst Pána 

11. /Po/ Ľudovít a Mária Brezovákoví 

12. /Ut/  

13. /Str/ Ľudovít a Pavlína Naďoví + synovia Jozef a Ivan 

14. /Štv/ Akútny úmysel 

15. /Pia/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre syna a dc.s rodinou    

16. /So/ Jozef a Elena Kukučoví + prosba za členov žijúcej rodiny 

17. /Ne/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Jána                            

18. /Po/ Emília Popovičová 

19. /Ut/  

20. /Str/  

21. /Štv/ Akútny úmysel 

22. /Pia/  

23. /So/ mž.Kukučoví,brat Ján a st.rodičia z oboch strán             

24. /Ne/ Za celú farnosť                                                               

25. /Po/ Milan a Mária Malecoví, syn Jozef, Milan a zať Anton 

26. /Ut/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Richarda 

27. /Str/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Pavla a Janu Kukučových 

28. /Štv/ Akútny úmysel 

29. /Pia/ Prosba o Božie požehnanie pre rodinu Kolarovičovú a Šišanovú 

30. /So/ Stanislav a Anna + syn Pavol 

31. /Ne/ Prosba o Božiu pomoc pre deti s rodinami                  

 

 

Pri prázdnom riadku je možné nahlásiť svoj úmysel farárovi. 
Uvedené úmysly sú plánované našimi, ľudskými  predstavami. 
Podliehajú však Božiemu rozhodnutiu, príp. vážnym zmenám okolností, 
ktoré môžu nastať. 
Prípadné opravy alebo úpravy uvedených úmyslov nahláste, prosím, 
farárovi s dostatočným predstihom. 
 

 



Plánované úmysly svätých omší slávených v Bošáci 

 
 

Február ´21 Plánovaný úmysel 
01. /Po/ Prosba o zdravie a dary D. Svätého pre deti                 

02. /Ut/ Prosba o Božiu milosť a požehnanie pre Radovana      

03. /Str/ Ján, Katarína, Mária Kozáčkoví + Augustín Burian 

04. /Štv/ Akútny úmysel 

05. /Pia/ z rodiny Mizerákovej a Kročilovej                                

06. /So/ Ľudmila Kopuncová 

07. /Ne/ Poďakovanie a prosba za ruženčiarov v Bošáci 

08. /Po/ z rodiny Ševčíkovej 

09. /Ut/ Prosba o Božiu milosť pre rodičov a súrodencov       

10. /Str/ Ján a Emília Surovčíkoví + syn Ján a zať Pavol 

11. /Štv/ Mária Kukučová – po pohrebe 

12. /Pia/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc v rodine Vojtekovej a Černej 

13. /So/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dubcovú 

14. /Ne/ z rodiny Janegovej + syn Igor 

15. /Po/ Ján a Mária Naďoví + z rodiny Naďovej a Zámečníkovej 

16. /Ut/  

17. /Str/ z rodiny Poláčkovej                                                       Popolcová                                                         

18. /Štv/ Irena Janegová – po pohrebe 

19. /Pia/ Prosba o dary D.Sv. pre Jozefa a Simonku                    

20. /So/ z rodiny Bogárovej a Václavíkovej                                   

21. /Ne/ Poďakovanie a prosba pri 50 života rokoch Renáty 

22. /Po/ Pavel Kukuča (nedožitých 100 r.) + manželka Mária    

23. /Ut/  

24. /Str/ Ján Beňo – po pohrebe 

25. /Štv/ Prosba o Božiu pomoc pri pôrode pre Moniku 

26. /Pia/ Miroslav Imrich – nedožitých 60 rokov 

27. /So/ Adrika Zámečníková – po pohrebe 

28. /Ne/ Poďakovanie a prosba pri 70. r. života                                 
 

 
 
 

Pri prázdnom riadku je možné nahlásiť svoj úmysel farárovi. 
Uvedené úmysly sú plánované našimi, ľudskými  predstavami. 
Podliehajú však Božiemu rozhodnutiu, príp. vážnym zmenám okolností, 
ktoré môžu nastať. 
Prípadné opravy alebo úpravy uvedených úmyslov nahláste, prosím, 
farárovi s dostatočným predstihom. 
 
 
 



Plánované úmysly svätých omší slávených v Bošáci 

 
 

Marec  ´21 Plánovaný úmysel 
01. /Po/ otec Bedŕich Koukal 

02. /Ut/  

03. /Str/ Pavol a Zuzana Vráblikoví                           

04. /Štv/ Akútny úmysel 

05. /Pia/ z rodiny Vojtekovej a Janíčkovej 

06. /So/ Michal Balaj + z rodiny 

07. /Ne/ Poďakovanie a prosba za ruženčiarov v Bošáci 

08. /Po/ Jozef a Anna Beroví + synovia                                  

09. /Ut/  

10. /Str/  

11. /Štv/ Akútny úmysel 

12. /Pia/  

13. /So/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Juraja s rodinou          

14. /Ne/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinami         

15. /Po/ manžel Ján Hodál + rodičia  a brat Ján 

16. /Ut/ Na úmysel 

17. /Str/ rodičia, súrodenci a svokrovci                                      

18. /Štv/ Prosba o Božiu pomoc v mž.Antona a Viery 

19. /Pia/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa s rodinou         

20. /So/ Jozef Jurovic + prosba o Božiu pomoc v rodine 

21. /Ne/ Za celú farnosť                                                               

22. /Po/ Jozef Mizerák 

23. /Ut/ Jaroslav Křenek a súrodenci z oboch strán 

25. /Štv/ Akútny úmysel 

26. /Pia/ Jozef, Anton a Klára                                                   

27. /So/ Jozef Katrinec 

28. /Ne/ Poďakovanie a prosba pri 45. r. života Moniky              

29. /Po/ z rodiny Janegovej a Ševčíkovej 

30. /Ut/ Agnesa Vojteková – 1. výročie 

31. /Str/ Prosba o zdravie pre 4.roč.Sebastiána a prosba za deti a vnúčatá 

 

 

Pri prázdnom riadku je možné nahlásiť svoj úmysel farárovi. 
Uvedené úmysly sú plánované našimi, ľudskými  predstavami. 
Podliehajú však Božiemu rozhodnutiu, príp. vážnym zmenám okolností, 
ktoré môžu nastať. 
Prípadné opravy alebo úpravy uvedených úmyslov nahláste, prosím, 
farárovi s dostatočným predstihom. 
 
 



Plánované úmysly svätých omší slávených v Bošáci 

 
 

Apríl ´21 Plánovaný úmysel 
01. /Štv/ Na úmysel                                                                             

04. /Ne/ Poďakovanie a prosba za dobrodincov chrámu            Veľkonočná 

05. /Po/ Katarína Kozáčková rod.Mihalková 

06. /Ut/ Na úmysel 

07. /Str/ Ján a Margita + starí rodičia z oboch strán 

08. /Štv/ Akútny úmysel 

09. /Pia/ Prosba o zdravie a dary D. Svätého pre deti a vnukov     

10. /So/ Prosba o dary D. Svätého pre Vanesu pri skúškach 

11. /Ne/ Poďakovanie a prosba za ruženčiarov v Bošáci 

12. /Po/ rodičia Čačíkoví a syn Ján                                      

13. /Ut/ Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rod.Kubicovú 

14. /Str/ Poďakovanie a prosba pri 60. r. života                            

15. /Štv/ Stanislav Hanáček – po pohrebe 

16. /Pia/ Prosba o BP a ochranu PM v rod. Kaššovicovej a Gebaverovej   

17. /So/ Rudolf Herman 

18. /Ne/ Za celú farnosť                                                               

19. /Po/ rodičia a starí rodičia Michalcoví + ich deti                     

20. /Ut/ manžel Pavol Petruš 

21. /Str/ Pavol a Klára Dolníkoví 

22. /Štv/ Akútny úmysel 

23. /Pia/ rodičia Jozef a Katarína Malecoví 

24. /So/ rodičia Martiškoví + deti a starí rodičia z oboch strán 

25. /Ne/ Rudolf – nedožitých 60 rokov + rodičia 

26. /Po/ Jozef Janeček – 1.výročie + z rodiny Janečkovej a Behulovej    

27. /Ut/ Mária Hanáčková 

28. /Str/ Peter Vaktor 

29. /Štv/ Akútny úmysel 

30. /Pia/ Prosba o dary D.Sv. pri skúškach pre Moniku a Martina 

 

 

 

Pri prázdnom riadku je možné nahlásiť svoj úmysel farárovi. 
Uvedené úmysly sú plánované našimi, ľudskými  predstavami. 
Podliehajú však Božiemu rozhodnutiu, príp. vážnym zmenám okolností, 
ktoré môžu nastať. 
Prípadné opravy alebo úpravy uvedených úmyslov nahláste, prosím, 
farárovi s dostatočným predstihom. 
 

 



Plánované úmysly svätých omší slávených v Bošáci 

 
 

Máj ´21 Plánovaný úmysel 
01. /So/  

02. /Ne/ Poďakovanie a prosba za ruženčiarov v Bošáci 

03. /Po/ Poďak. za dožitých 50. r. života Romana + prosba o BP pre rod.   

04. /Ut/  

05. /Str/ Jozef Bagin, brat a rodičia z oboch strán 

06. /Štv/ Akútny úmysel 

07. /Pia/ Ján a Irena Kravárikoví+z rod.Kravárikovej a Hedrichovej 

08. /So/ Prosba o dary D. Sv. pri skúškach pre vnúčatá                

09. /Ne/ rodičia Štefan a Helena + súrodenci 

10. /Po/ Ľudovít a Mária Brezovákoví 

11. /Ut/  

12. /Str/ Poďakovanie a prosba pri 70 r.života Stanislava + za celú rodinu 

13. /Štv/ Prosba o Božiu pomoc pre krstné deti s rod.       Nanebovstúpenie  

15. /So/ Prosba o B.pomoc a ochranu P.M. v rod.Maruškovej a Szarazovej 

16. /Ne/ Za celú farnosť                                                               

17. /Po/ rč.Ján a Júlia Kozáčkoví,st.rč.+ ich deti 

18. /Ut/  

19. /Str/ Janka Jašková – 1. výročie 

20. /Štv/ Akútny úmysel 

21. /Pia/ rč.Ján a Pavla Ertloví + Ľudovít a Mária Brezovákoví 

22. /So/ Poďakovanie a prosba pri 18. rokoch Alžbety 

23. /Ne/ Jozef a Anna                                                                        Turíce 

24. /Po/ Za Bož.pomoc a ochranu P.M.pre dc.Michaelu a Danielu s rodinami 

25. /Ut/  

26. /Str/ Pavol a Mária + z rodiny Čaňovej a Kukučovej 

27. /Štv/ Akútny úmysel 

28. /Pia/ z rodiny Šišanovej a Kolarovičovej 

29. /So/ Pavol a Anna Kucharovicoví  + rodičia z oboch strán        

30. /Ne/ Poďakovanie a prosba za prvoprijímajúcich s rodinami 

31. /Po/ Jozef a Anna Beroví + syn                                         

 

 
Pri prázdnom riadku je možné nahlásiť svoj úmysel farárovi. 
Uvedené úmysly sú plánované našimi, ľudskými  predstavami. 
Podliehajú však Božiemu rozhodnutiu, príp. vážnym zmenám okolností, 
ktoré môžu nastať. 
Prípadné opravy alebo úpravy uvedených úmyslov nahláste, prosím, 
farárovi s dostatočným predstihom. 

 

 



Plánované úmysly svätých omší slávených v Bošáci 

 
 

Jún  ´21 Plánovaný úmysel 
01. /Ut/  

02. /Str/  

03. /Štv/ Za celú farnosť                                                                 Božie Telo 

04. /Pia/  

05. /So/ Poďakovanie a prosba pri 60. r. života Pavla                     

06. /Ne/ Poďakovanie a prosba za ruženčiarov v Bošáci 

07. /Po/ Poďakovanie a prosba pri 60.rokoch života Marty      

08. /Ut/  

09. /Str/  

10. /Štv/ Akútny úmysel 

11. /Pia/  

12. /So/ Anna – 1.výročie smrti 

13. /Ne/ Za celú farnosť                                                               

14. /Po/  

15. /Ut/  

16. /Str/ manžel Pavol + rodičia                                           

17. /Stv/ Akútny úmysel 

18. /Pia/  

19. /So/ rodičia Naďoví, syn Dominik + prosba o BP pre rod. Naďovú 

20. /Ne/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Jána s rodinou            

21. /Po/ Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Černú 

22. /Ut/ z rodiny Moravčíkovej a Beňovej 

23. /Str/  

24. /Štv/ Akútny úmysel 

25. /Pia/ z rodiny Kaššovicovej                                            

26. /So/ z rodiny Haviernikovej, Mikulcovej a Šamákovej              

27. /Ne/ Za celú farnosť                                                               

28. /Po/ Poďakovanie a prosba pri 70.r.života Márie                     

29. /Ut/                                                                              Svv.Peter a Pavol 

30. /Str/  

 

 

Pri prázdnom riadku je možné nahlásiť svoj úmysel farárovi. 
Uvedené úmysly sú plánované našimi, ľudskými  predstavami. 
Podliehajú však Božiemu rozhodnutiu, príp. vážnym zmenám okolností, 
ktoré môžu nastať. 
Prípadné opravy alebo úpravy uvedených úmyslov nahláste, prosím, 
farárovi s dostatočným predstihom. 
 


