ARCIBRATSTVO SVÄTEJ FILOMÉNY
Centrum pre Slovensko v Spišskom Podhradí

Životopis sv. Filomény
O živote tejto malej veľkej svätice, ktorej telo spočíva vo svätyni v Mugnano
del Cardinale počnúc od 10. augusta 1805 až dodnes, vieme pomerne málo.
O svätej Filoméne až do 19. storočia neexistovala žiadna biografia. Aj napriek
tomu, že sa o nej 1500 rokov vôbec nič nevedelo, za veľmi krátky čas si získala
srdcia mnohých. Medzi jej hlavných ctiteľov patrili Paolina Jaricot, zakladateľka
Diela Propagandy viery a blízka priateľka arského farára, mladý Giovanni Maria
Mastai Ferretti, ktorý sa neskôr stal pápežom a prijal meno Pius IX., sv. Peter
Julián Eymard, zakladateľ Kongregácie kňazov adorátorov, sv. Peter Chanel,
sv. Jozef Damian de Veuster z ostrova Molokai a predovšetkým sv. Ján Mária
Vianney, arský farár, ktorého pápež sv. Pius X. určil za hlavného garanta
existencie sv. Filomény. Keď dekrétom Posvätnej kongregácie rítov zo 14.
februára 1961 bola liturgická spomienka sv. Filomény odstránená z liturgického kalendára, ctitelia sv. Filomény sa obrátili na pápeža Pavla VI., aby ich
usmernil ako ďalej postupovať. Ten im odporúčal, aby naďalej slávili jej sviatok
vo svojich farnostiach. Sv. Filoména je totiž ohňom kresťanskej zbožnosti, ktorý
čím viac je potláčaný, tým viac naberá na sile a veľkosti.
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Objavenie hrobu sv. Filomény
Životopis sv. Filomény sa nespomína v žiadnych starých historických
prameňoch. Prvá zmienka o existencii sv. Filomény siaha do roku 1802, kedy
počas prieskumu pohrebísk mučeníkov a odstraňovaní nánosov v Katakombách sv. Priscily na Via Salaria v Ríme bol 24. mája 1802 v strede katakomb
v blízkosti Gréckej kaplnky objavený hrob tzv. loculus, vytesaný do steny z tufu.
Náhrobný kameň, ktorý bol nápadný už svojim vzhľadom, bol trojdielny z hliny
(teracotta). Hrobové miesto bolo uzavreté tromi vedľa seba uloženými tehlami;
každá z nich bola široká 50 cm (dohromady mali 1,74 m). Na týchto troch
tehlách archeológ objavil latinský nápis v červenej farbe LUMENA. PAXTE.
CUMFI. V logickom poriadku získame nápis PAX TECUM FILUMENA
(t.j. „pokoj s tebou, Filoména“). Okrem nápisu sa na tehlách nachádzali symboly
jej mučeníctva (dve kotvy, tri šípy a palma) a panenstva (ľalia). Na základe
týchto znakov sa dalo predpokladať, že ide o hrob panny a mučenice menom
Filoména. Archeológ, ktorý objavil tento vzácny hrob, podľa pokynov Giacinta
Ponzettiho, kustóda pápežských relikvií, prerušil práce a svoj objav šiel ihneď
oznámiť druhému správcovi vatikánskych relikvií kňazovi Filippovi Ludovicimu.
Ten hneď na druhý deň 25. mája 1802, za prítomnosti viacerých svedkov, podľa
protokolu zišiel do katakomb sv. Priscily a pred jeho očami archeológ otvoril
hrob. V samotnom hrobe boli objavené nielen vzácne pozostatky mladého
dievčaťa, ale taktiež malá rozbitá hlinená nádoba tzv. ampulka, na stenách
ktorej sa nachádzali zvyšky zoschnutej krvi. Tento nález opäť potvrdil, že ide
o telo mučenice. V Ríme panovala mienka, že ak sa v hrobe nachádza nádoba
s krvou, iste je to krv mučeníka.

Relikvie sv. Filomény boli uložené do drevenej truhličky a za splnení
všetkých formalít a potvrdení autenticity relikvií slávnym talianskym archeológom Giovannim Battistom De Rossi, boli prenesené do Pokladnice relikvií
a odovzdané správcovi pápežských relikvií v Ríme. Tri hlinené tehly s nápisom
darovali jezuitskému kolégiu Collegio Massimo v Ríme, ktoré neskôr boli
premiestnené do Múzea kresťanského staroveku vo Vatikáne. Dňa 14. augusta
1827 pápež Lev XII. relikvie sv. Filomény daroval Svätyni sv. Filomény
v Mugnano del Cardinale, kde sú uchovávané dodnes. S hlinenou nádobkou,
v ktorej bola od raného kresťanstva uchovávaná krv mučeníkov bol uskutočnený pokus – šupinky údajné krvi zachytiť do kryštálovej nádoby. Okamžite
došlo k obdivuhodnej premene: krvné čiastočky ako náhle sa ocitli v nádobe sa
zaleskli ako najčistejšie zlato, iné ako striebro a iné ako drahokam. (Porov.
Žalm: Lebo v jeho očiach je vzácna krv jeho svätých). Svedkovia tejto premeny
boli vnútorne hlboko pohnutí a ďakovali Bohu za oslávenie neznámej svätice
Filomény. Kardinál Ruffo Scillo vyhlásil: „Videli sme všetci ako sa krv zmenila
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na niekoľko vzácnych diamantov rôznych farieb, na striebro a zlato.“ O tejto
udalosti svedčil aj dominikánsky kňaz z Lisabonu Paul Sillvan. Prítomní
cirkevní hodnostári boli presvedčení, že objavením tela sv. Filomény 25. mája
1802 vyšla nová hviezda na nebi medzi oslávenými.
Prenesenie relikvie sv. Filomény do Mugnana del Cardinale
V rámci ďalšieho vývoja úcty k sv. Filoméne zohrali významnú úlohu dve
osobnosti: farár farnosti Maria SS. delle Grazie v Mugnane del Cardinale
(diecéza Nola) Francesco de Lucia a biskup z Noly Bartolomeo de Cesare, ktorý
bol v roku 1805 menovaný za biskupa do diecézy Nola (pri Neapole). Don
Francesco sprevádzal biskupa do Ríma s túžbou, aby získal pre svoju domácu
kaplnku v Mugnano del Cardinale relikvie nejakého ranokresťanského
mučeníka, s úmyslom duchovne oživiť svoju farnosť. Biskup Cesare ho v tejto
iniciatíve podporil a jeho zásluhou mu pápež Pius VII. v roku 1805 daroval
relikvie sv. Filomény. Don Francesco de Lucia keď v auguste 1805 prevážal
relikvie do svojej farnosti bol svedkom viacerých neobyčajných udalostí
a zázrakov a o výnimočnosti tejto svätice. Na jednom mieste započul kňaz
klopanie, ktoré prichádzalo zo schránky, v ktorej boli uložené relikvie sv.
Filomény. Vzhľadom k tomu, že klopanie pokračovalo Francesco de Lucia si
uvedomil, že relikvie svätice neuložil vo svojom voze na dôstojnom mieste. Keď
ich uložil na vhodné miesto klopanie prestalo. 10. augusta 1805 relikvie svätej
Filomény zásluhou miestneho kňaza Don Francesca De Lucia preniesli do
chrámu Chiesa di Maria SS. delle Grazie v Mugnane del Cardinale pri Neapole
(diecéza Nola) a vystavili ich verejnej úcte. Don Francesco De Lucia pôvodne
chcel uložiť tieto relikvie do svojho oratória, avšak keď počet zázrakov na
príhovor sv. Filomény narastal, miestny biskup Vincenzo Torussio požiadal
Dona Francesca De Lucia, aby relikvie sv. Filomény premiestnil do kaplnky
chrámu Chiesa di Maria SS. delle Grazie. Don Francesco De Lucia na podnet
biskupa premiestnil 29. septembra 1805 jej telo do jedného z oltárov
spomínaného chrámu, kde spočíva až dodnes. Don Francesco de Lucia, ktorý
sa stal prvým rektorom svätyne a prvým kustódom tela sv. Filomény, vydal
v roku 1824 knihu Relazione Istorica della traslazione del Corpo di S. Filomena
(Historický výklad premiestnenia tela sv. Filomény), v ktorej verejnosti
predstavil okolnosti objavenia a presunu relikvií do Svätyne sv. Filomény
v Mugnano del Cardinale. V roku 1827 pápež Lev XII. daroval kostolu tri
keramické dlaždice s venovaním, ktoré aj dnes ešte vidno na dlaždiciach. O
niekoľko rokov neskôr rektor tohto kostola opísal život a mučeníctvo sv.
Filomény. Urobil tak na základe zjavení jednej horlivej ctiteľky sv. Filomény
rehoľnej sestry dominikánky Márie Lujzy od Ježiša, ktorá 3. augusta 1833 po
svätom prijímaní v okamihu vďakyvzdania kľačiac pred sochou sv. Filomény
započula jej nežný hlas, ktorý jej hovoril tieto slová: „Moja najmilšia dcéra. 10.
august je deň, keď som zakončila svoj pozemský život a vošla som do neba, kde
ma môj Ženích uviedol do vlastníctva večných diel, ktorých požívanie nedokáže
žiaden ľudský intelekt pochopiť. Jeho múdrosť spôsobila, že prenesenie relikvií
do Mugnana, bez ohľadu na plány kňaza, ktorý ich získal, sa neuskutočnilo 5.
augusta, ako si to zaumienil on, ale práve 10. augusta. A to všetko sa odohralo
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nie v tichosti, ale za veľkého jasania a výkrikov radosti, keď prenášali moje
relikvie do chrámu v meste, kde som teraz uctievaná. Čiže deň mojej
mučeníckej smrti sa pre mňa mimoriadnym spôsobom stal po 1500 rokoch
dňom mojej oslavy na zemi“. Potom ďalej jej vyrozprávala celý životný príbeh.
Mystička sestra Mária Lujza od Ježiša, blízka priateľka pápeža Pia IX., získala
21. decembra 1833 od Kongregácie Posvätného Ofícia dovolenie vydať tieto jej
súkromné zjavenia sv. Filomény. Popudom Dona Francesca de Lucia na
napísanie vôbec prvého životopisu sv. Filomény, už okrem zjavení daných sestre
Márii Lujze od Ježiša, bolo objavenie nevysvetliteľných alegorických malieb,
ktoré sa objavili na doskách vedľa pápežovho venovania.
Meno Filomena, v latinskej reči Filumena znamená „dcéra svetla“, čiže po
slovensky Svetlana. V gréčtine Filomena znamená „milovaná“. Podľa zjavení
blahoslavenej sestry Márie Lujzy od Ježiša sv. Filoména bola dcérou gréckeho
kráľa. Matka bola tiež z kráľovskej krvi. Jej rodičia pretože nemali žiadne deti
a ešte boli pohania, neúnavne obetovali pohanským bohom, aby sa im narodilo
dieťa. Lekár z Ríma, istý Publius, ktorý slúžil v ich rodine a býval spoločne
s nimi v paláci, bol kresťanom. Videl zármutok jej rodičov, preto inšpirovaný
Duchom Svätým im postupne objasňoval pravdy kresťanstva a sľúbil im, že keď
sa stanú kresťanmi, narodí sa im dieťa. Rodičia sv. Filomény urobili ako im
povedal Publius a skutočne sa im narodila jediná dcéra, ktorej meno dali
LUMENA (t.j. Svetlana, lumen znamená svetlo), aby tým vyjadrili, že ich dieťa
bolo plodom svetla viery, ktorú prijali. Sv. Filoména vyrastala v harmonickej
kresťanskej rodine a bola obdarovaná veľkou rodičovskou láskou. K prvému sv.
prijímaniu pristúpila v piatich rokoch a v 11. roku sa zasvätila sľubom svätej
čistoty Kráľovi svätých, ktorému zostalo jej srdce verné. Pokojnú atmosféru
rodiny narušil najväčší prenasledovateľ kresťanov v staroveku cisár Dioklecián,
ktorý hrozil jej otcovi vojnou. Z týchto dôvodov sa vybral so svojou rodinou do
Ríma za cisárom, aby ho odhovorili od vojenského útoku. Vtedy mala sv.
Filoména len 13 rokov. Cisár ich prijal vo svojom paláci a bol očarený krásou
sv. Filomény. Zatúžil ju urobiť svojou cisárovnou a sľuboval jej otcovi všetko,
aby mohol získať jej ruku. Rodičia Filomény naliehali, aby prijala túto ponuku.
Lenže ona z dôvodu sľubu panenstva v zasvätení Ježišovi Kristovi tento návrh
odmietla. Cisár ju strašil všelijakými nástrahami. Rozkázal ju spútať a vrhnúť
do väzenia. Tam ju denne navštevoval, aby ju presvedčil a získal jej súhlas k
svadbe. Počas 40-denného väzenia bola len o chlebe a vode. Na tridsiaty siedmy
deň od jej uväznenia sa jej zjavila Panna Mária a predpovedala jej
nadchádzajúce mučeníctvo. Prisľúbila, že jej pošle sv. Gabriela, aby jej pomáhal
a posilňoval ju. V štyridsiaty deň cisár ju dal ukrutne zbičovať. Sv. Filoména
bola ako jedna živá rana. No Boh jej zoslal dvoch anjelov, ktorí jej oblievali rany
nebeským balzamom a prinavrátil jej zdravie a silu. Prekvapený cisár sa ju
usiloval ešte raz získať, ale nadarmo. Rozkázal ju priviesť k rieke Tiber. Tam jej
priviazali na krk železnú kotvu a hodili ju do rieky. Opäť však dvaja anjeli na
príkaz Ježiša Krista pannu zachránili. Za údivu prizerajúceho sa davu ju
bezpečne preniesli na breh rieky. Zatvrdnutý ako faraón zo Starého zákona
tyran rozkázal, aby mladá svätica bola vláčená ako čarodejnica cez Rím a potom
prebodnutá šípmi. Avšak nebeský lekár opäť uzdravil svoje dieťa. Rozzúrený
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cisár rozkázal do nej strieľať, ale strely odmietli poslušnosť a nevyšli z lukov. Po
opakovanom rozkaze strely zmenili smer letu a vrátili sa do skupiny katov.
Dioklecián nariadil skončiť všetko mučenie sťatím. A tak odletela do neba, aby
prijala svoju korunu slávy. Stalo sa to 10. augusta o tretej hodine. Jej hrob v
Katakombách sv. Priscily v Ríme nosí jej meno i symboly mučeníctva: palmu,
ľaliu, bič a tri strely. Telesné pozostatky sv. Filomény 10. augusta 1805
preniesli do Mugnana del Cardinale, miesta položeného na vŕšku neďaleko
Neapola. Tam je jej kaplnka, ktorá sa stala miestom najdivotvornejších
zázrakov.
Svätá orodovníčka
Kedykoľvek ju vzývame, získame veľké
milosti. K jej najviac oddaným ctiteľom patril
sv. Ján Mária Vianney. Kostoly zasvätené sv.
Filoméne sú v Číne i Kurdistane, v Afrike,
Konštantínopole či v Indii. Všade okamžite
a zázračne odpovedá na modlitby.
Úcta k relikviám sa rýchlo rozšírila.
Oficiálne ich úctu povolil pápež Gregor XVI.
roku 1835, ustanovil aj osobitný deň – 10.
augusta – ako liturgickú spomienku na sv.
Filoménu. Podľa neoverených údajov sa pri
relikviách uskutočnilo aj niekoľko zázrakov.
Svätá Filoména je patrónkou mládeže a
detí. Je patrónkou proti duchovnej
ľahostajnosti a vlažnosti. Je potechou pre chorých a trpiacich, pomocou
chudobných a sirôt. Je pomocnicou pre matky, ktoré žiadajú o hmotnú
a duchovnú pomoc pre svoje deti. Je veľkou pomocnicou pre študentov, zvlášť
pri skúškach. Je ochrankyňou mladých manželských párov a veľakrát
vyprosila od Boha milosť materstva pre neplodné matky. Je pomocnicou kňazov
a vyprosuje od Boha mnohé obrátenia. Pre tých, ktorí sú jej ctiteľmi privádza
k väčšej láske ku Kristovi a jeho Matke, Panne Márii.
Cingulum sv. Filomény
Už od začiatku bolo používanie cingula sv. Filomény jeden z významných
spôsobov jej úcty a vzývania jej pomoci. Sv. farár z Arsu ich sám veľa požehnal
a rozdával. Cingulum je upletené z bieleho a červeného materiálu. Môže sa
použiť ľan, vlna alebo bavlna. Na jednom konci má dva uzly. Biela farba
predstavuje jej panenstvo a červená jej mučeníctvo.
15. 9. 1883 schválila Posvätná kongregácia nosenie cingula; 4. 4. 1884
pápež Lev XIII. obohatil to o odpustky. Každý môže nosiť cingulum. Musí byť
požehnané. Kto ho nosí, má mať úmysel, čo najviac si uctievať sv. Filoménu,
prosiť ju o ochranu tela i duše a na jej príhovor požadovať dokonalé panenstvo
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(zodpovedajúce životnému štýlu) a pevnosť vo viere. Okrem toho má sa modliť
nasledujúcu modlitbu:
„Ó, sv. Filoména, Panna a mučenica,
oroduj za nás,
aby sme na Tvoj mocný príhovor
dosiahli takú čistotu ducha a srdca,
ktorá vedie k dokonalej Božej láske.
Amen.“
Olej
Používa sa, aby sa v chorobách vzývala pomoc sv. Filomény. Olej a medaily
sa môžu kúpiť vo svätyni Mugnano del Cardinale (v blízkosti Neapola). Olejom
sa mažú pútnici v Spišskom Podhradí počas púte 11. augusta.
Ruženec
Ruženec sv. Filomény pozostáva z 3 bielych a 13 červených
perál, jedného kríža a jednej medaily svätice. Biele perly
symbolizujú jej panenstvo a čistotu, červené jej mučeníctvo.
Možnosť získania odpustkov
Pútnici, ktorí navštívia Svätyňu sv. Filomény v Mugnano del Cardinale
v nasledujúcich dňoch:
10. január
Deň narodenia sv. Filomény.
Nedeľa po 10. januári
Patrocínium sv. Filomény.
25. máj
Slávenie objavenia tela sv. Filomény v katakombách sv. Priscily v Ríme.
10. august
Slávnosť prenesenia ostatkov sv. Filomény a deň jej mučeníckej smrti.
11. august
Deň liturgickej spomienky na sv. Filoménu.
13. august
Slávenie menín sv. Filomény.
2. augustová nedeľa
Slávnostná oslava ku cti sv. Filomény v Mugnano del Cardinale.
získajú, po vykonaní sv. spovede, prijatí Sviatosti Oltárnej a modlitby na
úmysel Sv. Otca, úplné odpustky.
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Arcibratstvo sv. Filomény
Arcibratstvo sv. Filomény (ASF) je združením duchovne zjednotených
veriacich v modlitbe a v apoštoláte, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú sv.
Filoménu a modlitbou Ruženca ku cti sv. Filomény vyprosujú pre seba, svojich
blízkych, pre Cirkev i pre celý svet potrebné milosti, aby podľa príkladu
sv. Filomény rástli v láske k Pánovi Ježišovi a k Panne Márii a modlili sa za
obrátenie zatvrdlivých hriešnikov. Členovia arcibratstva si osobitným spôsobom
uctievajú Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.
Úcta k sv. Filoméne viedla jej veľkých ctiteľov k tomu, aby sa jej zasvätili
a šírili jej meno a mocné skutky. Medzi nimi vynikal sv. Ján Mária Vianney,
ktorý jej pripisoval všetky zázraky a obrátenia v Arse. Bratstvo sv. Filomény
vzniklo po smrti sv. Jána Mária Vianneya a založil ho 10. februára 1884 v Paríži
kňaz Luis Petit, ktorý zasvätil celý svoj život tomu, aby rozprával o diele a skutkoch sv. Filomény a aby šíril lásku veriacich k tejto svätici, ktorá privádza
k Božskému Srdcu Pána Ježiša a k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Luis
Petit v auguste roku 1876 začal vydávať časopis Posol sv. Filomény, kde
uverejňoval život sv. Filomény a zázraky, ktoré sa na jej orodovanie stali. Pápež
Pius X. prostredníctvom breve Pias Fidelium Societates zo dňa 21. mája 1912
povýšil Arcibratstvo sv. Filomény na Univerzálne arcibratstvo sv. Filomény,
ktoré má dbať o liturgické slávenie a šírenie úcty k sv. Filoméne po celom svete.
Zároveň udelil pre členov arcikonfraternity v určené dni úplné odpustky.
Cieľ Arcibratstva sv. Filomény:
1. spása duší, neustály pokrok členov na ceste ku kresťanskej dokonalosti
2. šíriť evanjeliové posolstvo vo svete
3. šíriť kult sv. Filomény
4. vychovávať deti a mládež v duchu kresťanskej náuky
5. modliť sa za kňazské povolania, za posvätenie duchovenstva a za obrátenie
hriešnikov
Prostriedky na získanie cieľa:
Tieto ciele sa dosahujú prostredníctvom pravidelnej modlitby Ruženca ku
cti sv. Filomény a tiež prostredníctvom duchovnej a hmotnej podpory jej členov.
Členovia ASF poskytujú milodar na šírenie kultu sv. Filomény prostredníctvom
organizácie pútí k sv. Filoméne, podpory Sanktuária sv. Filomény v Mugnano del
Cardinale a iných sakrálnych stavieb postavených ku sláve Božej a ku cti sv.
Filomény, prostredníctvom podpory tlače šíriacej úctu k sv. Filoméne, svedectiev
atď.
ASF, ktoré má svoje hlavné sídlo v Mugnano del Cardinale vydáva buletín
La voce di Santa Filomena (Hlas sv. Filomény), ktorý vydáva Svätyňa sv.
Filomény v Mugnano del Cardinale.
Členmi ASF sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže
tým sa zaväzujú prijať na seba všetky povinnosti a práva vyplývajúce z členstva
v arcibratstve.
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Organizácia Arcibratstva sv. Filomény:
Malí členovia
1. Do tejto skupiny patria deti do 14 roku života, ktoré boli zverené ochrane
sv. Filomény. Malí členovia Arcibratstva sv. Filomény môžu urobiť veľa
pre šírenie Kristovho kráľovstva prostredníctvom úprimnej a čistej
modlitby dieťaťa.
Riadni členovia
Patria tu členovia, ktorí sa pod ochranou sv. Filomény spájajú
prostredníctvom modlitieb a apoštolátu spolu s ostatnými členmi Arcibratstva
Členovia cingula sv. Filomény
Patria tu členovia Arcibratstva, ktorí sa chcú osobitným spôsobom zveriť
pod ochranu sv. Filomény a chcú nasledovať príklad svätej mučenice
v príkladom plnení si stavovských povinností. Títo členovia nosia na odlíšenie
od ostatných členov Arcibratstva, cingulum na svojom tele alebo na zápästí,
ktorý pozostáva z bielej a červenej vlny ako symbol viery a čistoty panien
a lásky a štedrosti mučeníkov.
Cingulum sv. Filomény je symbolom špeciálnej úcty k sv. Filoméne a nosí
sa na získanie osobitných milostí, zvlášť na dosiahnutie čistého života podľa
stavu. Odporúča sa členom cingula sv. Filomény recitovať každý deň túto
modlitbu:
„Ó, sv. Filoména, panna a mučenica, oroduj za nás, aby sme na tvoj mocný
príhovor dosiahli čistotu ducha a srdca, ktorá vedie k dokonalej Božej láske.
Amen.“
Pápež Lev XIII. apoštolským breve zo 4. apríla 1884 udelil nositeľom
cingula sv. Filomény odpustky.
Založenie bratstva sv. Filomény
Bratstvo sv. Filomény môže založiť každý kňaz alebo laik, ktorý získa
predbežný súhlas od rektora Svätyne sv. Filomény v Mugnano del Cardinale.
Následne po založení bratstva je nevyhnutné poslať mená členov, adresu sídla
bratstva rektorovi Svätyne sv. Filomény v Mugnano del Cardinale, ktorý ich
zapíše do registra Univerzálneho arcibratstva sv. Filomény.
Slovenské národné centrum Arcibratstva sv. Filomény:
Slovenské národné centrum Arcibratstva sv. Filomény má svoje sídlo
v Spišskom Podhradí. Rektor Svätyne sv. Filomény v Mugnano del Cardinale
Mons. Giovanni Braschi po vykonaní púte k sv. Filoméne veriacich z farnosti
Spišské Podhradie a Spišská Nová Ves 15. júla 2012 pod vedením cirkevného
historika HEDr. Ľuboslava Hromjáka zriadil 24. júla 2012 centrum č. 39
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Arcikonfraternity sv. Filomény pre Slovensko a za reprezentanta slovenského
centra vymenoval HEDr. Ľuboslava Hromjáka, PhD. Centrum pre Slovensko
má svoje sídlo v Spišskom Podhradí, kde sa každoročne počnúc rokom 2012
slávi sviatok sv. Filomény v Chráme Narodenia Panny Márie.
Kontakt na reprezentanta Arcibratstva sv. Filomény pre Slovensko:
HEDr. Ľuboslav HROMJÁK, PhD
Májová 48
053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE
hromjak@kapitula.sk

Organizačná štruktúra a personálne obsadenie slovenského centra
Arcibratstva sv. Filomény:
reprezentant pre Slovensko:
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD
pokladník: Emília ČAMBALOVÁ
kronikár:
Jozef SENDREJ
Facebook:
www.facebook.com/Svata-Filomena-1395177887185036
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Podmienky na prijatie za člena slovenského centra Arcibratstva
sv. Filomény:
Záujemca o vstup do slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény sa
môže stať členom počas pútnickej sv. omše ku cti sv. Filomény 11. augusta vo
farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí, pričom sa
zaväzuje:
-

-

-

podľa možností každý deň sa modliť Ruženec sv. Filomény
šíriť úctu k sv. Filoméne vo svojom okolí
pristúpiť k sv. prijímaniu v pamätné dni sv. Filomény (10. januára, 25.
mája a 10. alebo 11. augusta), pričom podľa možností by sa mal
zúčastniť pútnickej sv. omše vo farskom Kostole Narodenia Panny
Márie v Spišskom Podhradí 11. augusta o 18.00 (v pamätné dni sv.
Filomény sa vždy slávi sv. omša vo farskom Kostole Narodenia Panny
Márie v Spišskom Podhradí za živých a mŕtvych členov slovenského
centra Arcibratstva sv. Filomény)
podľa možností podporovať raz ročne prispieť milodarom pre potreby
slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény ( z nadobudnutých
milodarov sa hradia náklady spojené s organizovaním púte a tiež
omšové štipendium za živých a mŕtvych členov arcibratstva) a Svätyne
sv. Filomény v Mugnano del Cardinale
členovia môžu nosiť na sebe alebo so sebou cingulum sv. Filomény,
ktoré požehná rektor svätyne alebo autorizovaný kňaz

Práva členov Arcibratstva sv. Filomény
-

-

-

tí, ktorí podporia Svätyňu sv. Filomény v Mugnano del Cardinale za
živých a mŕtvych členov Arcibratstva sa bude slúžiť sv. omša každý
druhý piatok v mesiaci
za živých i mŕtvych členov slovenského centra Arcibratstva sv.
Filomény sa v pamätné dni sv. Filomény bude slúžiť sv. omša (10.
január, 25. máj, 11. august)
členovia majú účasť na ovocí modlitieb vo Svätyni sv. Filomény
tí členovia, ktorí sú horliví v získavaní nových členov Arcibratstva a v
šírení kultu sv. Filomény budú vyhlásení za Zelatori (Horlivci)

Privilégiá
Podľa podmienok stanovených Cirkvou (spoveď, sv. prijímanie, modlitba
za Sv. Otca) získava odpustky v deň, v ktorý nosí na sebe alebo so sebou
cingulum sv. Filomény. Dňa 10. januára, 10. augusta, 11. augusta a 13.
augusta môže získať odpustky.
Púte k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí
Hlavná púť k sv. Filoméne sa koná 11. augusta o 18.00 (ak sviatok pripadá
na sobotu alebo nedeľu sv. omša sa slávi o 10.00) vo farskom Kostole Narodenia
Panny Márie v Spišskom Podhradí. Slávnostnú pútnickú sv. omšu zvyčajne
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celebruje delegát Arcibratstva sv. Filomény. Po skončení homílie, ktorú
prednesie hosť, sa prijímajú noví členovia Arcibratstva sv. Filomény.
Záujemcovia sú budú vyzvaní počas sv. omše, aby vystúpili dopredu. Po
skončení sv. omše sa potom zapíšu formálne do Knihy slovenského centra
Arcibratstva sv. Filomény.
Počas púte po modlitbe ruženca sv. Filomény a litánií k sv. Filoméne, ktorá
nasleduje po sv. omši, si veriaci môžu uctiť relikvie sv. Filomény a počuť
svedectvá o vyslyšaní na jej príhovor. V kostole počas pútí je vystavená
Pamätná kniha Arcibratstva sv. Filomény v Spišskom Podhradí, do ktorej
pútnici môžu napísať prosbu k Sv. Filoméne alebo poďakovať jej za vyslyšanie.
Pútnická sv. omša sa má stať výrazom sústredenej úcty k sv. Filoméne
a ohniskom šírenia jej úcty po celom Slovensku. Má zjednotiť do pevného puta
spoločenstva ctiteľov sv. Filomény na znak svedectva pre svet. Budovanie
spoločenstva do budúcnosti by sme chceli uskutočniť aj počas každoročne
organizovaných duchovných cvičení v Koclířove v Čechách, kde sa nachádza
Kostol sv. Filomény, postavený Antonínom Kuklom, ktorý kostol postavil na
priame odporúčanie sv. Jána Mária Vianneya, s ktorým udržiaval písomný
kontakt.
V pamätné dni sv. Filomény 10. januára a 25. mája sa slávi sv. omša za
živých a mŕtvych členov Arcibratstva o 18.00 (ak pripadá na sobotu alebo
nedeľu o 10.00) vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom
Podhradí. Po sv. omši pútnici sa pomodlia spoločne Ruženec ku cti sv. Filomény
a uctia si relikviu sv. Filomény.
Hymna slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény:
Spoj nás v jedno Pane.

Spoj nás v jedno Pane,
spoj nás jedným putom,
čo nemôže byť zlámané,
Spoj nás v jedno Pane,
spoj nás jedným putom,
spoj nás tou bratskou láskou.
Je len jeden Boh,
je len jednou Telo.
Je len jeden Kráľ,
preto spievame.
12

Ruženec ku cti sv. Filomény
Verím - Vyznanie viery (pri kríži - vyprosiť dar viery)
3x Otče náš (na bielych perlách - ku cti Najsv. Trojice ako vďaka za
milosti, ktoré sv. Filoména sama prepožičala
a ktoré na prihovor sv. Filomény poskytuje ďalším.
13X MODLITBA (na červených perlách
- spomienka na 13 rokov, ktoré žila na zemi)

Pozdravujem ťa, sv. Filoména,
moja vznešená ochrankyňa,
buď mojou orodovníčkou u Ježiša Krista, tvojho Ženícha.
Pros za mňa teraz i v hodinu mojej smrti.
Sv. Filoména, milovaná dcéra Ježiša a Márie,
pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
Záver (pri medaile)

Pozdravujem ťa, ó, vznešená Filoména,
ktorá si tak odvážne vyliala krv za Krista.
Nech je zvelebený Pán za všetky tie milostí,
ktoré ti on v živote a zvlášť v hodine smrti udelil.
Oslavujem ho a zvelebujem za česť a moc,
ktorú ti on udelil a úpenlivo prosím.
Vypros mi u Boha tie milosti,
o ktoré na tvoj príhovor prosím. Amen.

(Alternatíva modlitby ruženca sv. Filomény: Pri červených perlách môžeme
sa modliť tiež 13 x Zdravas Mária so zvolaním na konci: "Sv. Filoména, oroduj za
nás!")
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K počiatkom úcty k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí.
Počiatky úcty k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí súvisia s osobnou
zbožnosťou prvého delegáta Arcibratstva sv. Filomény pre Slovensko HEDr.
Ľuboslava Hromjáka, PhD, profesora cirkevných dejín v spišskom seminári,
pastoračne zaradeného ako výpomocného duchovného v Spišskom Podhradí,
ktorý na podnet a prosbu Sr. Sávie z Kongregácie Milosrdných sestier Sv. Kríža
si vykonal v roku 2008 prvú púť k sv. Filoméne do Mugnano del Cardinale. Po
spiatočnej ceste z Ríma do Trnavy, kde v tom čase prednášal slovenské dejiny
na Trnavskej univerzite v Trnave, pocítil mocné pôsobenie sv. Filomény a stal
sa jej veľkým ctiteľom. Osobná úcta kňaza k sv. Filoméne sa preniesla na
veriacich zo Spišskej Novej Vsi a zo Spišského Podhradia počas púte po stopách
talianskych svätých, ktorú duchovný otec Ľuboslav viedol a sprevádzal v dňoch
9. – 19. júla 2012. V rámci tejto púte sa padre Ľuboslav zastavil s pútnikmi 15.
júla 2012 vo Svätyni sv. Filomény v Mugnano del Cardinale, kde slúžil sv. omšu
za obrátenie manžela zbožnej manželky Moniky Jakubčovej zo Spišskej Novej
Vsi pri príležitosti 30. výročia uzavretia sviatosti manželstva. Sv. Filoména
sprostredkovala túto milosť obrátenia nenápadným spôsobom, charakteristickým pre sv. Filoménu, ktorá ako milovaná dcéra Ježiša a Márie si ho priviedla
k Pánu Ježišovi k sviatosti zmierenia a k Panne Márii do mariánskeho
pútnického miesta Monte Vergine, kam sa pútnici odobrali s duchovným otcom
v nasledujúci deň. Tam pred zázračnou ikonou Matky Božej po viacerých
neúspešných návrhoch duchovného otca po 30. rokoch pristúpil jej manžel
Alexander Jakubčo k svätej spovedi. Zaujímavosťou pri tomto obrátení bolo, že
jeho manželka krátko pred jeho prijatím sv. zmierenia požiadala duchovného
otca Ľuboslava o požehnanie škapuliara Karmelskej Panny Márie a obnovila si
zasvätenie Panne Márii Karmelskej. Od tých čias manžel Alexander nastúpil na
duchovnú cestu a pravidelne sa zúčastňoval na nedeľných bohoslužbách.
Obdivuhodný zázrak na orodovanie sv. Filomény pocítili ostatní pútnici nielen
počas ďalších dní púte ale predovšetkým potom, čo Alexander Jakubčo počas
pracovnej cesty vo Francúzsku náhle 7. februára 2013 zomrel vo veku 52 rokov.
Mocný príhovor sv. Filomény sa ukázal zrejmým potom, čo po týždni náročných
vybavovačiek spojených s prenosom mŕtveho tela Alexandra Jakubča manželka
Monika objavila v náprsnej taške Ruženec sv. Filomény a obrázok malej veľkej
svätice, ktoré si pri návšteve Svätyne sv. Filomény ako jediný zakúpil. Na
zádušnej svätej omši v malom kostole v Spišskej Novej Vsi 19. februára o 14.15,
ktorú slávil padre (ako familiárne volajú otca Ľuboslava veriaci), sa zúčastnila
väčšina pútnikov z púte po stopách talianskych svätých a oslavovali Boha za
veľké dielo sv. Filomény, ktorá zachránila Alexandra pred večnou smrťou
a vyprosila mu od Boha dar obrátenia. Táto udalosť upevnila pútnikov zo
Spišského Podhradia a zo Spišskej Novej Vsi v rozhodnutí stretávať sa vo
farskom kostole v Spišskom Podhradí v pamätné dni sv. Filomény. Pri
organizovaní pútnikov zo Spišskej Novej Vsi a potom aj pri celkom organizovaní
pamätných dní sv. Filomény zohrala rozhodujúcu úlohu veľká ctiteľka sv.
Filomény Magdaléna Szigetová zo Spišskej Novej Vsi, ktorá v roku 2016 založila
Spoločenstvo sv. Filomény v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa každý týždeň v stredu
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večer schádza na modlitbu Ruženca ku cti sv. Filomény a do ktorého patrí
manželka po nebohom Alexandrovi Jakubčovi. K prvému stretnutiu v pamätný
deň sv. Filomény došlo v Spišskom Podhradí síce už 10. januára 2013, ale
udalosť obrátenia a smrti Alexandra (nazývaného Šaňo) podnietila k rozhodnutiu spoločne si uctievať všetky pamätné dni sv. Filomény a k rozhodnutiu získať
na liturgické slávenie sviatku sv. Filomény dovolenie od miestneho spišského
biskupa Mons. Štefana Sečku, čo sa aj stalo v júli 2013. Prvýkrát sv. omšu ku
cti sv. Filomény v Spišskom Podhradí sme slávili 11. augusta 2013.
Zároveň sme boli obdarení ešte jednou špeciálnou milosťou. Rektor
Svätyne sv. Filomény v Mugnano del Cardinale Mons. Giovanni Braschi po
absolvovaní púte veriacich z farnosti Spišské Podhradie a Spišská Nová Ves
k sv. Filoméne 15. júla 2012 zriadil dňa 24. júla 2012 centrum č. 39
Arcikonfraternity sv. Filomény pre Slovensko a za reprezentanta slovenského
centra vymenoval HEDr. Ľuboslava Hromjáka, PhD. Prvou členkou slovenského
centra Arcibratstva sv. Filomény sa stala Martina Kmošová zo Smižian.
Centrum pre Slovensko má svoje sídlo v Spišskom Podhradí, kde sa každoročne
počnúc rokom 2013 slávi sviatok sv. Filomény v Chráme Narodenia Panny
Márie. Takto si sv. Filoména priťahuje duše k Panne Márii, k jej
Nepoškvrnenému Srdcu a Božskému Srdcu Ježišovmu.
V roku 2014 došlo na podnet ctiteľky sv. Filomény a jednej z prvých členov
Arcibratstva sv. Filomény Daniely Siváňovej k úvahám delegáta Arcibratstva
postaviť Kaplnku sv. Filomény v Spišskom Podhradí, kde by sa spoločne slávili
pamätné dni sv. Filomény. Za pomoci ďalšieho ctiteľa a člena Arcibratstva Jána
Staňu zo Spišského Podhradia duchovný otec Ľuboslav sa pustil do zháňania
pozemku na stavbu kaplnky a došlo k vybratiu miesta za Spišským Podhradí,
ktoré bolo premodlené viacerými veriacimi, ako aj zakladateľom Komunity Jána
Krstiteľa padrom Riccardom, padre Luigim zo Žiliny a inými. K odkúpeniu
pozemku a k stavebným prácam na stavbu kaplnky však nedošlo, keďže
nedošlo k schváleniu stavby zo strany otca biskupa Štefana Sečku, bez ktorého
svojvoľne sme nechceli stavať, keďže sme si vedomí, že poslušnosť cirkevnej
autorite je zárukou požehnania a je výrazom jednoty s Cirkvou, ktorú treba
strážiť a rozvíjať a ktorá má byť jednou zo základných vlastností členov
Arcibratstva sv. Filomény.
V pamätné dni sv. Filomény sv. omšu slávi prevažne delegát slovenského
centra Arcibratstva sv. Filomény Ľuboslav Hromják, ktorý si pozýva hosťujúcich
kňazov, aby predniesli slávnostnú homíliu. Do Roku Milosrdenstva, ktorý
vyhlásil Svätý otec František v decembri 2015 na rok 2016, sa v pamätné dni
sv. Filomény stretávali prevažne pútnici zo Spišskej Novej Vsi spolu s veriacimi
so Spišského Podhradia ale stále v menšom množstve. V Roku Božieho
milosrdenstva nám bol dobrotivý Pán Boh mimoriadne milosrdný. Padre
Ľuboslav Hromják k svojim 40. narodeninám obdŕžal obraz sv. Filomény
v byzantizujúcej podobe, ktorý namaľoval absolvent 4. ročníka cirkevného
gymnázia v Levoči, rodák zo Spišského Podhradia Patrik Gordiak, ktorý bol
prijatý za bohoslovca pre Trnavskú arcidiecézu na CMBF UK do Bratislavy.
Spolu s obrazom sv. Filomény, ktorý daroval duchovnému otcovi Patrik Gordiak
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v predstihu jeho blížiaceho sa výročia narodenín, na slávnosti sv. Filomény
pribudli pútnici z Lendaku, ktorí svojou účasťou v ľudovom kroji zväčšili účasť
veriacich na liturgickej slávnosti sv. Filomény 11. augusta 2016 a prvýkrát
došlo k prelomeniu dovtedy rezervovaného počtu veriacich. Slávnosť začala
nadobúdať pútnický charakter nakoľko okrem veriacich z Lendaku prišli veriaci
aj z iných farností Spiša.
Výrazným impulzom šírenia úcty k sv. Filoméne bola púť ctiteľov sv.
Filomény zo Spišského Podhradia a zo Spišskej Novej Vsi do Koclířova v dňoch
6. – 7. mája 2017, kde si nás sv. Filoména, bez toho, aby sme o tom boli
informovaní, pritiahla sláviť v rámci 100. výročia zjavenia Panny Márie vo
Fatime otvorenie Fatimského roka pre Českú republiku. Tu sme sa spoznali
s Mons. Pavlom Dokládalom, riaditeľom Českomoravskej Fatimy, ktorá má
svoje sídlo v Koclířove a nadviazali sme s ním spoluprácu. Ten nás napojil na
ctiteľov sv. Filomény z Považia prostredníctvom kontaktu s Máriou Dudášovou
zo Žiliny, ktorú sme pozvali 25. mája na slávenie pamätného dňa objavenia tela
sv. Filomény do Spišského Podhradia. O úcte k sv. Filoméne a pútiach
v Spišskom Podhradí ani ona ani veriaci z Považia vôbec nič nevedeli. V roku
2017 úcta k sv. Filoméne nabrala výraznejší charakter. Otec Ľuboslav
usporiadal viaceré prednášky na Považí, Orave a na Spiši. V pamätný deň
objavenia tela sv. Filomény 25. mája 2017 došlo k vytvoreniu výboru
slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény. Tajomníčkou slovenského centra
sa stala Magdaléna Szigetiová zo Spišskej Novej Vsi. Ekonómkou Arcibratstva
sa stala Emília Čambalová zo Spišskej Novej Vsi, kronikárkou Daniela Siváňová
a fotografom slávností Štefan Siváň zo Spišského Podhradia. Koordinátorkou
Arcibratstva pre Spiš sa stala tajomníčka Arcibratstva Magdaléna Szigetiová,
pre Považie Mária Dudášová, pre Oravu Anna Karetková zo Sedliackej Dubovej.
Rozhodlo sa k vytvoreniu siete koordinátorov arcibratstva v jednotlivých
farnostiach. Na púti 11. augusta 2017 sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich
už nielen zo Spiša ale prvýkrát aj z Oravy a Považia pod vedením koordinátorov.
Hudobnú stránku farnosti viedol tradične spišskopodhradský chrámový zbor
Chorus gratiae spolu s dychovkou Ordzoviankou. Okrem početných
dobrovoľníkov zo Spišskej Novej Vsi pod vedením tajomníčky Arcibratstva
Magdalény Szigetiovej, veľkou pomocou pri úspešnom priebehu púte bola
spolupráca s Ružencovým bratstvom v Spišskom Podhradí pod vedením Marty
Kabasovej, ktoré aj finančne podporilo priebeh púte a ako aj za výdatnej pomoci
samotných členov Arcibratstva sv. Filomény z celého Slovenska, ktorí svojim
dobrovoľným finančným príspevkom podporujú každú činnosť Arcibratstva. Na
púti sa zúčastnilo okolo 600 veriacich z celého Slovenska od Humenného až po
Levice. Počas tejto slávnosti boli početní noví členovia Arcibratstva sv. Filomény
prijatí slávnostným obradom, ktorým sa odvtedy prijímajú každoročne na
pútnickej sv. omši noví členovia. V tomto roku pribudlo viac ako 100 nových
členov.
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V tomto roku 2017 miestny farár Ján Hudák so súhlasom delegáta
Arcibratstva premiestnil obraz sv. Filomény z Kaplnky sv. Doroty do priečelia
víťazného oblúka svätyne Chrámu Narodenia Panny Márie v Spišskom
Podhradí a ho zarámovať spolu s obrazom Božieho milosrdenstva, ktorý
umiestnil na opačnej strane oblúka.
V rámci slovenského centra Arcibratstva sv. Filomény v Spišskom
Podhradí došlo v roku 2017 k ďalším dôležitým organizačným krokom. Delegát
arcibratstva určil, že pokiaľ to liturgické slávenia umožní, v pamätný deň
narodenia sv. Filomény 10. januára sa bude sláviť v rámci stretnutia členov
arcibratstva vo farskom kostole v Spišskom Podhradí votívna sv. omša
K Božskému Srdcu Ježišovmu, v pamätný deň objavenia tela sv. Filomény 25.
mája votívna sv. omša k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a 11. augusta
pútnická sv. omša ku cti sv. Filomény, panny a mučenice. V tieto dni bude
slávená sv. omša za živých a mŕtvych členov slovenského centra Arcibratstva
sv. Filomény. Zároveň bolo prijaté pravidlo, že za člena arcibratstva môže byť
prijatý za stanovených podmienok iba počas pútnickej sv. omše, ak nejde
o niekoho, komu to zdravotný stav neumožňuje. Taktiež bolo prijaté logo
arcibratstva, ktorým budú označení organizátori púte 11. augusta. Za hymnu
slovenského arcibratstva sv. Filomény bola prijatá pieseň Spoj nás v jedno Pane,
ktorou starí členovia prijímajú medzi seba nových členov arcibratstva. V rámci
duchovnej starostlivosti o členov arcibratstva sa budú každoročne organizovať
duchovné cvičenia na utuženie jednoty s Bohom a so spolubratmi
a spolusestrami v Arcibratstve. To sme aj v roku 2018 splnili, keď v pôstnom
období v dňoch 2. – 4. marca 2018 delegát arcibratstva padre Ľuboslav
Hromják viedol duchovné cvičenia pre členov arcibratstva a ctiteľov sv.
Filomény v Oravskom Bielom Potoku na tému Spoj nás v jedno, Pane, zamerané
na budovanie jednoty s Bohom a medzi členmi spoločenstva. Na duchovných
cvičeniach sa zúčastnilo okolo 100 ľudí zo Spiša a Oravy. Na programe sa
zúčastňovali aj domáci veriaci z Oravského Bieleho Potoka. Okrem toho
Arcibratstvo sv. Filomény organizuje na povzbudenie vo viere aj viaceré púte.
Členovia arcibratstva sa zúčastnili aj pri odhalení kaplnky sv. Filomény
v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Hore Budkov 19. mája 2018
označení šatkami arcibratstva a s transparentom sv. Filomény, ktorým šírili
úctu k sv. Filoméne medzi pútnikmi.
Mimoriadnym zásahom sv. Filomény bolo v pamätný deň objavenia tela sv.
Filomény 25. mája 2018 objavenie obrazu sv. Filomény v Levoči. Koordinátorka
Arcibratstva Mária Dudášová zo Žiliny spolu s jej priateľkou počas putovania
do Spišského Podhradia objavili v zatvorenom obchode so starožitnosťami
v Levoči obraz sv. Filomény. Pútničky sa počas cesty chceli zastaviť na
Mariánskej hore v Levoči. Náhle sa strhla búrka, preto sa rozhodli prečkať
búrku v Levoči, kam sa pôvodne nechystali ísť. Počas prechádzky nazreli so
zvedavosti cez zatvorené do obchodu, v ktorom Mária Dudášová rozpoznala
obraz sv. Filomény, o ktorom sa nevie odkiaľ presne pochádza ani kto a kedy
ho namaľoval. Majitelia obchodu nevedeli, že ide o obraz sv. Filomény. Z ich
poskytnutých informácií vieme, že sa nachádzal pravdepodobne v jednom
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z meštianskych domov na Námestí Majstra Pavla v Levoči. Zaujímavosťou je, že
na Spiši doposiaľ nebola zaznamenaná úcta k sv. Filoméne. O to viac tento
nález je zaujímavejší odkiaľ sa nabral na Spiši obraz sv. Filomény a veríme, že
je odmenou za poslušnosť voči otcovi biskupovi vo veci túženého stavania
kaplnky sv. Filomény v Spišskom Podhradí. Objaviteľka obrazu bola totiž
vnútorne presvedčená, že nájdený obraz, ktorý podľa nej v Levoči ochraňovala
pre pútnikov k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí Panna Mária z Mariánskej
hory, má poslúžiť pre Kaplnku sv. Filomény v Spišskom Podhradí a obraz bol
pre ňu osobným potvrdením, že kaplnka sv. Filomény by mala v Spišskom
Podhradí stáť. Zaujímavým bol aj dátum objavenia obrazu 25. máj 2018
v pamätný deň objavenia tela sv. Filomény v Katakombách sv. Priscily, ktorý
bol objavený 25. mája 1802, čiže cifry roka objavenia tela sv. Filomény
korešpondujú s rokom objavenia obrazu sv. Filomény v Levoči. Na základe
týchto udalostí delegácia na čele s delegátom slovenského centra Arcibratstva
sv. Filomény Ľuboslavom Hromjákom, spolu s miestnym farárom Jánom
Hudákom, tajomníčkou arcibratstva Magdalénou Szigetiovou, koordinátorkou
arcibratstva pre Považie a objaviteľkou obrazu Máriou Dudášovou a členom
arcibratstva Jánom Staňom zo Spišského Podhradia dňa 10. júla 2018 o 9.00
navštívila spišského biskupa Štefana Sečku, aby na základe posledných
udalostí a nárastu členov Arcibratstva zaujal stanovisko k stavbe kaplnky sv.
Filomény. Otec biskup povzbudil k modlitbám a z dôvodu riešenia vysporiadania sa s pozemkami v katastri mesta Spišské Podhradie odporúčal ešte
počkať s prípadnou stavbou kaplnky. Reštaurovaním obrazu sv. Filomény bola
poverená reštaurátorka Daniela Siváňová.
V roku 2018 došlo k zavedeniu Kroniky Arcibratstva sv. Filomény
v Spišskom Podhradí. Na text Ruženca ku cti sv. Filomény a omšovej piesne
k sv. Filoméne, ktorú z českej pôvodiny preložil Ľuboslav Hromják a do
súčasnej podoby upravil Marek Durlák a ktorý cenzúroval Mons. Alojz
FRANKOVSKÝ dňa 20. marca 2018 udelil Imprimatur spišský biskup Štefan
Sečka.
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Menovanie HEDr. Ľuboslava HROMJÁKA, PhD
za reprezentanta konfraternity pre Slovensko.
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