
Prvá pôstna nedeľa (26.február 2023) 

Pondelok 

27.február
Lukáčovce 17.00 Na úmysel

Utorok 

28.február
Alekšince 17.00 +Pavol a Albína Skokanoví a vnuk Peter

Streda  

1.marec
Lukáčovce 17.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Timeu

Štvrtok 

2.marec
Alekšince 17.00

+Štefan Macháč a manželka Emília a rodičia 

z oboch strán

Piatok 

3.marec
Lukáčovce 17.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru

Sobota 

4.marec
Andač 16.00 Na úmysel

Nedeľa 

5.marec

Lukáčovce 7.30 +František a Paulína Chudých a rodičia z oboch 

strán

Lukáčovce 10.30 +Juraj a rodičia

Alekšince 9.00 +Mária Knapová

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 sobotu 15.30 do 16.00 

Starých a chorých po domoch budem spovedať o dva týždne v Alekšinciach 16.marca 

a v Lukáčovciach 17.marca, v Andači 18.marca. Prosím, aby ste mi nahlásili chorých, ktorých 

treba navštíviť, aby sa mohli duchovne pripraviť na slávenie Veľkej Noci. Tých, ktorých 

navštevujem pravidelne na prvý piatok nemusíte nahlasovať.  

Spoločná svätá spoveď v kostole bude v 26.marca a pomazanie chorých v kostole budem 

vysluhovať v Lukáčovciach v pondelok 27.marca a v Alekšinciach v utorok 28.marca. 

V Andači 25.marca 15.30 spoveď, 16.00 sv. omša s pomazaním chorých. 

V sobotu ráno o 8.00 bude večeradlo.

Krížovú cestu sa budeme modliť v piatok pred večernou sv. omšou. Začiatok krížovej cesty o 

16.20 hod. a v nedeľu taktiež pred sv. omšou začiatok krížovej cesty 9.50 hod. V Alekšinciach 

bude Krížová cesta popoludní o 15.00 hod. 

Počas pôstneho obdobia budú v soboty večer v kostole v Lukáčovciach modlitby chvál, piesní

a adorácie s úmyslom stráviť jednu hodinu s Pánom Ježišom, namiesto sedenia pred 

televízorom. Každý je vítaný... Začíname v sobotu 4.marca 19.30 hod. 

Dnes sa koná zbierka na charitu. Naša katolícka charita sa angažuje aj v pomoci núdznym 

v Turecku po ničivom zemetrasení. Všetkým dobrodincom, nech je Pán odmenou. 



Drahí veriaci z farnosti Lukáčovce! V mene chudobných a celej vincentskej rodiny, sa chceme

úprimne a zo srdca poďakovať za Vašu štedrosť. Na zmiernenie biedy vo svete ste prispeli 

finančnou sumou: 2.340,30,- €. 
Nech Pán, ktorý prisľúbil odmenu aj za pohár vody podaný z lásky, na príhovor sv. Vincenta de

Paul požehná Vašu dobročinnosť i každé Vaše úsilie pri šírení dobra. Sv. omša za dobrodincov 

bola slúžená  13.2. 2023

Ďakujem za upratovanie skupinke č. 10 na budúcu sobotu prosím skupinku č. 11


