STRETNUTIA CTITEĽOV
SV. FILOMÉNY
Každý mesiac desiateho (od októbra do mája)
(májové mesačné stretnutie sa uskutoční 25. mája)
sa uskutoční stretnutie ctiteľov sv. Filomény
v Rímskokatolíckom farskom kostole
Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí.
AK DESIATEHO V MESIACI PRIPADNE NA PRACOVNÝ DEŇ,
PROGRAM JE NASLEDOVNÝ:
16.00 – prednáška o sv. Filoméne
a o počiatkoch úcty k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí
( v prípade záujmu väčšej skupiny o prednášku sa odporúča kontaktovať: hromjak@kapitula.sk
17.00 – modlitba sv. ruženca
(v prípade záujmu predmodlievať sa desiatok ruženca dostaviť sa o 16.45 v sakristii)
17.45 – vzývanie Ducha Svätého
18.00 – sv. omša ( v kázni formácia členov Arcibratstva, tohtoročná téma: čnosti)
19.00 – vešpery (vhodné mať v mobile aplikáciu z www.breviar.sk)
19.20 – ruženec ku cti sv. Filomény
19.30 – uctievanie relikvie sv. Filomény, spojené s pomazaním olejom sv. Filomény
(v čase od 17.00 – 17.45 – možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia)
V prípade organizovania autobusu je odporúčané kontaktovať na hromjak@kapitula.sk
alebo na tel. č. pani kostolníčky 0918 333 367

AK DESIATEHO PRIPADNE NA VÍKEND, PROGRAM JE NASLEDOVNÝ:
9.20 – prednáška o sv. Filoméne
9.45 – modlitba sv. ruženca
(v prípade záujmu predmodlievať sa desiatok ruženca dostaviť sa o 9.30 v sakristii)
10.20 – vzývanie Ducha Svätého
10.30 – sv. omša ( v kázni formácia členov Arcibratstva, tohtoročná téma: čnosti)
11.30 – ruženec ku cti sv. Filomény
11.40 – uctievanie relikvie sv. Filomény, spojené s pomazaním olejom sv. Filomény
STRETNUTIA CTITEĽOV SV. FILOMÉNY BUDE PRAVIDELNE VYSIELAŤ
V PRIAMOM PRENOSE INTERNETOVÉ RÁDIO MÁRIA
V pamätné dni sv. Filomény 10. januára, 25. mája
a predovšetkým 11. augusta sa konajú púte k sv. Filoméne.
Program je rovnaký a podľa rovnakých pravidiel ako počas stretnutí ctiteľov sv. Filomény.
V čase od 3. – 10. augusta sa modlí novéna k sv. Filoméne vždy po skončení sv. omše o 18.00,
v čase hlavnej púte k sv. Filoméne 11. augusta sa modlitba novény modlí po skončení slávnostnej sv. omše.
Program hlavnej púte je možné nájsť na facebookovej stránke Arcibratstva
https://www.facebook.com/Svata-Filomena-1395177887185036/
alebo na farskej stránke farnosti Spišské Podhradie http://podhradie.kapitula.sk/

