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                               Poriadok bohoslužieb 

                                            V týždni od 15. mája do 21. mája 2023 

 

Pondelok   Féria 

Utorok       Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka  

Streda        Féria 

Štvrtok      Nanebovstúpenie Pána- slávnosť/ cirkevne prikázaný sviatok/ 

Piatok        Féria 

Sobota       Sv. Bernardína Sienského, kňaza        

Nedeľa     Siedma veľkonočná nedeľa                                             
                                               S v ä t é  o m š e – C í f e r 

Pondelok  18.00          +Alojz a Mária Tibenskí 

Utorok      18.00          +Anna Križanová- 30 dňová 

Streda       18.00          +Štefan a Mária Birásovi, Augustín a Jozef 

Štvrtok       7.00          + Jozef a Mária Krivosudskí 

                 18.00           za farníkov 

Piatok       18.00          +Marta Fudalyová- 30 dňová  

Sobota      13.00           Poďakovanie za 60.rokov od ukončenia Základnej školy  

                 15.00           sobášna sv. omša: Andrej Vidovič- Adriána Jedličková 

Nedeľa       8.00          +Vladimír Pálenik a z rodiny Papšovej 

                 11.00           za farníkov 

                                                          Pác 

Štvrtok     16.30         +Jozefína Gašparovičová- 1. výročie 

Nedeľa       9.30         +Terézia Vyroubalová- 1. výročie  

- Upratovať kostol by sme prosili z ulice M.Sch. Trnavského. 

 Birmovanecké stretnutie v piatok bude mať 3 a 4. skupina.   

-Zbierka na kostol činila v Cíferi 1503 a na Páci 190 eur .Za vaše milodary  P.B. 

odplať.  

- Obec Cífer a Farský úrad usporiadajú  dnes 14.5.2023 od 14.00 hod,  Deň 

rodiny a Deň matiek . Nakoľko nie je priaznivé počasie, podujatie sa uskutoční 

v Dome kultúry. Program je na nástenke. Budeme radi, ak prinesiete sladké 

a slané pečivo na túto udalosť. Ďakujeme. 

 -V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Pri sv. omši v stredu vykonám 

pobožnosť za úrodu a požehnám siatiny. 

- Pobožnosť k sv. Jánovi Nepomuckému, bude v utorok po sv. omši v kostole. 

 Na budúcu nedeľu bude sa konať zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše 

milodary „Pán Boh odplať“.  

- V nedeľu 21.05.2023 / o týždeň/ o 16.00 hod uskutoční sa záverečný koncert 

na ktorom sa predstaví cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave.  

http://www.ciferfara.wbl.sk/

