
Prvá adventná nedeľa (27.november 2022) 

Pondelok 
28.november Lukáčovce 6.30 Poďakovanie za dar života 40 rokov pre Martina

Utorok 
29.november Alekšince 17.00 +Anton Majtán 1.výročie

Streda  
30.november Lukáčovce 17.00 +Anastázia a Emil Režoví a rodina

Štvrtok 
1.december Alekšince 17.00 +Stanislav Babulic a rodičia z oboch strán

Piatok 
2.december Lukáčovce 17.00 Za dôchodcov našej farnosti 

Sobota 
3.december Andač 16.00 Na úmysel

Nedeľa 
4.december

Lukáčovce 7.30 +Štefan a Oľga Oravcoví a syn Jozef

Lukáčovce 10.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ondreja

Alekšince 9.00 +Mária a Anton Paukoví a starí rodičia

Počas Adventu budeme mať v pondelky rorátne sv. omše ráno 6.30 hod. Zvlášť pozývam aj 
deti, ktoré po skončení sv. omše sú pozvané na faru na raňajky a potom do školy..... 

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 16.00 do 17.00 
Alekšince štvrtok: 10.00 do 11.00 a popoludní od 15.30 do 17.00 hod.  
Starých a chorých po domoch budem spovedať v Alekšinciach vo štvrtok od 8.00, 
v Lukáčovciach v piatok od 8.00 hod. Pre starých a chorých to bude už predvianočná sv. 
spoveď. Starí a chorí, ktorí chcú, aby som ich vyspovedal doma, nech sa nahlásia. 

V sobotu ráno o 8.00 bude večeradlo. 

Vo štvrtok 1.decembra Komunita Emanuel pripravuje v Nitre v kostole na Klokočine 
„Večer milosrdenstva“. Začína sa 18.00 sv.omšou a potom je duchovný program 
s chválami, svedectvami a modlitbami príhovoru. Doprava je individuálna. 

 

 Národná transfúzna služba uskutoční v našej obci mobilný odber krvi. Bude to v piatok 
2.decembra od 8:00 - 11:00 v kultúrnom dome. 

Dnes sa koná zbierka na charitu. Dobrodincom nech je sám Pán odmenou. 

Ďakujem za upratovanie skupinke č. 8 na budúcu sobotu prosím skupinku č. 9



Dnes podvečer o 17.00 požehnám adventný veniec, ktorý je pri obchode. 


