
 
Úmysly svätých omší 

 

          Je prirodzené a duchovne osožné, keď prichádzame na sv. omšu a pristupujeme ku 

sv. prijímaniu s konkrétnym úmyslom. Je dobré, keď vždy povieme Ježišovi: „Drahý 

Ježiš, ja ti dnes obetujem túto svätú omšu a toto sväté prijímanie za....(otca, matku, 

dieťa, za Svätého otca, za kňaza, za konkrétnu dušu zosnulého, za obrátenie, za 

uzdravenie, za pokoj v rodine atď.) Najlepšie a najkrajšie je, keď Mu poviem: „Drahý 

Ježiš, ja Ti dnes touto sv. omšou a svojim sv. prijímaním nechcem predkladať žiadnu 

prosbu, len Ti chcem jednoducho poďakovať za....) 

       Každý správca farnosti má povinnosť (uloženú Cirkvou) obetovať každú nedeľu 

a na prikázaný sviatok jednu sv. omšu za všetkých farníkov. Je to okolo 70 sv. omší do 

roka. Pokiaľ má kňaz v nedeľu rezervované súkromné úmysly sv. omší, o ktoré ste 

prosili, musí sv. omšu za farníkov odslúžiť čo najskôr, napríklad v pondelok.  

 

Milodar za sv. omšu 
 

        Keď prosíte o odslúženie svätej omše na Váš súkromný alebo rodinný úmysel, či už 

za žijúcich alebo zosnulých, dávate kňazovi nejaký milodar a potom zvyknete 

konštatovať: „Dal(-a) som na svätú omšu“.  

- Tento milodar nie je „zaplatením“ za svätú omšu, ktorá je sprítomnením Ježišovej 

obety na kríži, a táto Jeho obeta je predsa Darom, bez našich zásluh a bez nášho 

„platenia“.  Za Kristovu obetu nezaplatíme ani pokladmi celého vesmíru.  

- Tento milodar nie je „na kostol“, ako si niektorí myslia. Je určený pre súkromné 

potreby kňaza. Keď teda „dávate na sv. omšu“, podporujete kňaza(-ov), ktorý(-í) 

tieto úmysly odslúži(-ia).  

- Podľa Kódexu cirkevného práva , keby kňaz v priebehu dňa odslúžil aj dva 

úmysly (napr. sv. omša o 8.00 a 11.00 hod.), môže si ponechať peniaze iba za 

jeden z úmyslov a druhý  musí odoslať na Biskupský úrad.  

- Výška milodaru je dobrovoľná. Je ťažko určiť konkrétnu sumu- tá by „zaváňala“ 

obchodom (5,-Є). Potom by sme už nemohli hovoriť o dobrovoľnom milodare. Z 

hľadiska chudobného darcu je aj 1,-Є na 1 omšu veľa. Zase z hľadiska 

zámožnejšieho darcu je aj 10,-Є na 1 omšu málo.  



- Tieto vaše súkromné úmysly sv. omší zapisuje pani kostolníčka v sakristii na 

špeciálne tlačivo.  

 

 

 

Termín odslúženia 
 

      Často vás zaujíma dátum, kedy bude tá-ktorá sv. omša odslúžená. Každý kňaz alebo 

každá farnosť má v tejto oblasti svoje špecifiká. Nejestvuje v tejto oblasti jednotný 

systém. V niektorých farnostiach kňaz prijíma všetky úmysly sv. omši na konkrétny 

dátum. Takto sa farníkom ujde v priebehu roka iba okolo 300 sv. omší. Keby sme 

praktizovali takýto systém v Novej Bystrici, ušiel by sa jeden úmysel sv. omše raz do 

roka iba každej tretej rodine. A obrovská väčšina by sa cítila byť sklamaná, že kňaz 

nedokáže prijať a odslúžiť viac úmyslov. Preto prosíme darcov omšového milodaru, aby 

sa na dátum odslúženia nikdy nepýtali. Sv. omše „za uzdravenie“, „za šťastnú  operáciu“ 

alebo „za obrátenie“ sú odslúžené prioritne v priebehu týždňa- dvoch, ale nikomu 

nepovieme dátum. Rodinu však prosíme, aby na tento úmysel obetovala svoje sv. 

prijímanie čo najskôr. Keď ide o bežné sv. omše na ostatné úmysly, tie sa, samozrejme, 

v Novej Bystrici nestihnú odslúžiť (možno iba každá piata). Ostatné sú odosielané 

v krátkom čase prostredníctvom Biskupského úradu na odslúženie iným kňazom, ktorí 

na sv. omše nedostávajú milodary, najmä na našich „Dolniakoch“, v Českej republike 

a na Ukrajine. Aj keď teda väčšina nie je odslúžená v našom kostole, dávame vám však 

záruku, že bude odslúžená každá. Majte v tomto istotu.  

 

 

         Na konkrétny dátum rezervujeme len tieto úmysly: 
- 1. výročie smrti 

- Okrúhle výročie sobáša 

- Okrúhle životné jubileum 

V týchto troch prípadoch neberieme peniaze vopred. Tieto úmysly si poznačíme 

v sakristii v omšovom kalendári, a milodar za tieto sv. omše prijímame až tesne po 

odslúžení.   

 

 

 
 


