
        

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV- FARNOSŤ CÍFER 
Pavetitšova 15, 919 43 Cífer033 / 55 99180 

Webová stránka farnosti: www.ciferfara.wbl.sk 

 

                               Poriadok bohoslužieb 

                                            V týždni od 22. mája do 28. mája 2023 

 

Pondelok   Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky 

Utorok       Féria 

Streda        Féria 

Štvrtok      Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi 

Piatok        Sv. Filipa Neriho, kňaza 

Sobota       Sv. Augustína z Canterbury, biskupa       

Nedeľa     Zoslanie Ducha Svätého- TURÍCE- slávnosť                                             
                                               S v ä t é  o m š e – C í f e r 

Pondelok  18.00          +Marián Minarič a rodičia 

Utorok      18.00          +Šarlota Trnčíková- 1. výročie 

Streda       18.00          +Ján a Antónia Matyášovičovi a syn Ján 

Štvrtok     18.00           Poďakovanie za 55. rokov a prosba o Božiu pomoc 

Piatok       18.00          +Pavol Popluhár, Ondrej Škorvaga a rodičia  

Sobota      10.00           za prvoprijímajúce deti a ich rodičov  

Nedeľa       8.00          +František a Marta Rovenskí 

                 11.00           za farníkov 

                                                          Pác 

Štvrtok     16.30          na úmysel 

Nedeľa       9.30         za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  

- Upratovať kostol by sme prosili z ulice Mlynská a Hajská. Na Páci č. d. 

42,49,83,85,88,147. 

 Birmovanecké stretnutie v piatok bude mať 1 a 2. skupina.   

-V stredu, piatok a sobotu sú letné kátrove dni. Ich obsahom sú prosby za 

duchovné povolanie a jednotu kresťanov. 

-Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary „Pán Boh 

odplať“.  

- Dnes 21.05.2023 o 16.00 hod v kostole Cíferi ,uskutoční sa záverečný koncert 

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

- Sú ešte voľné miesta na farskú víkendovku v stanoch vo farskej záhrade pre 

deti od 7-13 rokov v čase od 28.7-30.7.2023. Prihlásiť sa môžete cez webovú 

stránku farnosti v kolonke „víkendovka“. 

- Sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v piatok 26.05.2023 od 15.30-17.30 

hod., Rodičia a ostatní príbuzní detí sa môžu vyspovedať počas týždňa pred sv. 

omšou.  V stredu o 15.45 hod budú mať deti generálnu skúšku v kostole. Účasť 

všetkých detí je nutná! Obliekanie rovnošiat bude v sobotu od 9.15 hod na fare. 

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

