
Trinásta nedeľa v cezročnom období (26.jún 2022) 

Pondelok 
27. jún Lukáčovce 18.00 Poďakovanie Pánovi za jeho dobrodenia a prosba 

o Božiu pomoc a zdravie

Utorok 
28.jún Alekšince 18.00 +Ján a Oľga Glendoví

Streda  
29.jún

Andač 16.00 Na úmysel

Alekšince 17.00 +Peter Kavuliak, manželka Helena a rodičia 
z oboch strán

Lukáčovce 18.00 +Peter Melovič

Štvrtok 
30.jún Alekšince 18.00 +Cyril Kubáň a rodičia z oboch strán

Piatok 
1.júl Lukáčovce 18.00 +Jozef Skokan a syn Jozef

Sobota 
2.júl Andač 18.00 Na úmysel

Nedeľa 
3.júl

Alekšince 9.00 +Mária Hrubá a brat Karel

Lukáčovce 7.30 Za farnosť

Lukáčovce 10.30 +Peter a Vojtech Babulicovi a rodičia z oboch 
strán

V stredu je prikázaný sviatok Svätých Petra a Pavla, apoštolov. 

Vo štvrtok v Alekšinciach pri večernej sv. omši bude Te Deum, teda poďakovanie na konci 
školského roka. Pozmývam zvlášť žiakov, študentov a učiteľov príďte sa poďakovať Pánovi za 
uplynulý školský rok

V piatok v Lukáčovciach pri večernej sv. omši bude Te Deum, teda poďakovanie na konci 
školského roka. Pozmývam zvlášť žiakov, študentov a učiteľov príďte sa poďakovať Pánovi za 
uplynulý školský rok.



V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. V Lukáčovciach budem spovedať v pondelok 
a v stredu pol hodinu pred sv. omšou a v piatok od 17.00 do 18.00 
Alekšince štvrtok: 10.00 do 11.00 a popoludní od 16.30 do 18.00 hod.  
Andač v stredu 15.30 do 16.00 
Povzbudzujem zvlášť žiakov a najmä prvoprijímajúce deti a birmovancov, aby sa prišli 
vyspovedať. 
Starých a chorých po domoch budem spovedať v Alekšinciach vo štvrtok od 8.00, 
v Lukáčovciach v piatok od 8.00 hod. 
V sobotu ráno o 8.00 bude večeradlo.

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 9 a nasledujúcu sobotu prosím skupinku č. 10

V stredu pri svätých omšiach sa koná zbierka na dobročinné diela svätého Otca. Peniaze budú 
zaslané do Vatikánu, ktoré svätý Otec rozdeľuje medzi chudobných. Všetkým dobrodincom 
Nech Sám Pán odmenou. 


