
10. ROČNÍK PÚTE K SVÄTEJ FILOMÉNE  3. - 11. august 2022 

Farský kostol Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí 
 
  

Novéna  3. - 11. august 2022 
každý večer po sv. omši so začiatkom o 18.00 hod. 

VYSIELANÉ  RÁDIOM  MÁRIA 
 

Streda  10. august 2022 

  9.00 – modlitba sv. ruženca ulicami mesta  
  a krížová cesta so sv. Filoménou. 

15.00 - modlitba - korunka k Božiemu milosrdenstvu. 
16.00 - prednáška - Počiatky úcty k svätej Filoméne 

 v Spišskom Podhradí: Vsdp. Ľuboslav HROMJÁK. 

17.00 – adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
  za pútnikov k svätej Filoméne v Spišskom Podhradí 

18.00 - sv. omša - hlavný celebrant: 
Vdp. Martin JARÁBEK, riaditeľ Rádia Mária Slovensko. 
Po sv. omši - Ruženec sv. Filomény, Litánie a Novéna 

20.00 - modlitba sv. ruženca so sviečkovým sprievodom Mariánskym námestím 
v Spišskom Podhradí a s ukončením pri Immaculate. 
vedie: Vdp. Jozef PALENČÁR, farár v Kluknave 

 

Štvrtok  11. august 2022 

15.00 - Korunka k Božiemu milosrdenstvu a adorácia pred  
  Najsvätejšou sviatosťou oltárnou - vedie: Dp. Denis ČUCHRAN, diakon 

15.30 – prednáška o živote sv. Filomény - vedie: Vsdp. Ľuboslav HROMJÁK 

16.10 - možnosť vydania svedectva o úcte k svätej Filoméne 

16.45 - spievané vešpery k sv. Filoméne spojené s požehnaním s relikviou sv. Filomény 

 – vedie: Vsdp. Ľuboslav HROMJÁK, reprezentant Arcibratstva sv. Filomény pre Slovensko 

17.00 - modlitba sv. ruženca - vedie: Vdp. Jozef PALENČÁR, farár v Kluknave 

17.40 - Arcibratstvo sv. Filomény – história a podmienky vstupu  

18.00 - SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA  
spojená s prijímaním nových členov slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény 
hlavný celebrant: Vsdp. Ľuboslav HROMJÁK, reprezentant Arcibratstva  
  sv. Filomény pre Slovenskú republiku a delegát pre Českú republiku  
slávnostný kazateľ: Vdp. Ján PIATAK, kňaz pôsobiaci ako misionár v Bolívii. 

19.30 – slávnostné prinesenie procesiového obrazu sv. Filomény, modlitba Ruženca ku cti 
sv. Filomény spojená s litániami k sv. Filoméne a sviečkový sprievod okolo kostola. 

Po skončení sviečkového sprievodu v kostole pomazanie olejom sv. Filomény, požehnanie 
náboženských predmetov a záverečná hymna Spoj nás v jedno Pane. 

 

Počas celého duchovného programu bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia 


