
Čo je ružencové bratstvo? 
 

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, 

ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, 

cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály 

pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. 

Ružencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie 

dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov RB, cez prehlbovanie ich 

lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich. 
 

Čo je ružencové bratstvo? 

Ružencové bratstvo je dominikánskou rehoľou založená skupina veriacich, ktorí sa slobodne rozhodli aktívne 

prehlbovať svoj vzťah k Bohu, dozrievať v láske a šíriť dobro podľa biblického príkladu Panny Márie. Na ceste 

k tomuto cieľu si členovia ružencových bratstiev osobitným spôsobom pomáhajú modlitbou posvätného 

ruženca, pravidelnými spoločnými mesačnými stretnutiami a duchovnou súdržnosťou širokej dominikánskej 

rodiny, ktorú tvoria kontemplatívne mníšky, rehoľníci, rehoľníčky, dominikánski laici a tiež všetky existujúce 

ružencové bratstvá. 
 

Čo je zmyslom ružencových bratstiev? 

V podstate to, čo kedysi povedal pápež Ján Pavol II.: Objavovať modlitbu ruženca vo svetle Svätého písma, v 

súlade s liturgiou a v kontexte každodenného života (porov. apoštolský list Rosarium Virginis Mariæ, čl. 43). 

Aby modlitba ruženca vždy vychádzala z Božieho slova, z toho najdôležitejšieho slova, ktoré nenahradí žiadne 

iné. To slovo nie je len informácia, je to pokrm, ktorý má viesť k premene životov. Ak premena chýba, potom 

sa treba zamyslieť nad tým, či v recitovaní „zdravasov“ nerobíme chybu. Modlitba ruženca má prinášať svoje 

ovocie v ľudských postojoch.  

Okrem modlitby je teda veľmi dobré, ak si ružencové bratstvá dávajú aj konkrétne úlohy, preberajú za niečo 

zodpovednosť – napríklad organizujú pomoc chorým, pomáhajú v aktivitách vo farnosti, starajú sa o záležitosti, 

ktoré aktuálne prináša doba. Inými slovami zmyslom ružencových bratstiev je spoločná snaha učiť sa modlitbu 

ruženca premieňať na lásku, na konkrétne skutky. 
 

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva? 

Každý člen ružencového bratstva sa má usilovať duchovne formovať svoj osobný život, svoje srdce, nasledovať 

príklad Panny Márie v prijímaní Ježiša Krista, v jej schopnosti učiť sa od neho. Člen ružencového bratstva vo 

svojich modlitbách neustále hľadá odpoveď na otázku, ako sa stávať lepším človekom, spája sa s Ježišom 

Kristom a rozjíma nad jeho životom. 

Podľa evanjelia najdôležitejšou vlastnosťou kresťana je láska. Dôveryhodná láska má byť dokonca znamením 

kresťanstva: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (porov. Jn 13, 

35) Nič iné sa nežiada ani od členov ružencových bratstiev. Inými slovami člen ružencového bratstva sa usiluje 

o lásku, ktorá je trpezlivá, nezávidí, nevypína sa, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z 

neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Taká láska všetko vydrží, je plná pokoja a radosti. 

(porov. 1 Kor 13, 4–13) 
 

Čo o aktívnom členstve v ružencovom bratstve hovoria Stanovy ružencových bratstiev? 

„Každý člen ružencového bratstva sa má usilovať rásť v láske a vo svätosti. Členovia ružencového bratstva 

podporujú ružencový apoštolát medzi deťmi, mládežou, vo svojich rodinách, na pracoviskách. K apoštolátu 

členov ružencového bratstva patria aj skutky duchovného a telesného milosrdenstva (napr. návšteva chorých, 

podporovanie sociálne slabších rodín a pod.). Členovia ružencového bratstva majú byť nápomocní farárovi 

farnosti napríklad modlitbou posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, 

distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a pod.“ 
 

Aký úžitok prináša členstvo v RB jeho členom? 

Okrem účasti na duchovných dobrách dominikánskej rehole a dobrodeniach udelených pápežmi, správne 

vedené ružencové bratstvo prehlbuje v jeho členoch vieru, nádej a lásku, pričom upriamuje ich pozornosť na 

podstatu a centrum duchovného života – na svätú omšu, na stretnutie s Ježišom Kristom v Eucharistii, zdroj 

lásky, radosti a pokoja. To členov ružencového bratstva obohacuje, napĺňa, a spája s nespočítateľným 

množstvom členov ružencových bratstiev po celom svete. Ich láska dostáva príťažlivú tvár a napĺňa vnútorným 

šťastím nielen jej nositeľov, ale aj ľudí v ich blízkosti. 

 

https://dmc.sk/co-je-ruzencove-bratstvo/
https://dmc.sk/co-je-zmyslom-ruzencovych-bratstiev/
https://dmc.sk/ake-vlastnosti-by-mali-charakterizovat-clena-ruzencoveho-bratstva/
https://dmc.sk/aky-uzitok-prinasa-clenstvo-v-rb-jeho-clenom/


Na čo je potrebné v pôsobení ružencových bratstiev klásť obzvlášť veľký dôraz? 

Na ducha. Aby bratstvá neboli len akési dobre namastené modlitebné stroje, ale ľudia, ktorí sa radi stretávajú, 

ktorí myslia jeden na druhého a snažia sa o všeobecné dobro. Tu veľmi pomáha spoločná modlitba, na ktorej by 

sa členovia ružencového bratstva mali stretávať minimálne raz mesačne. Tieto stretnutia umocňujú pocity 

solidarity, spolupatričnosti a navonok vyjadrujú duchovnú jednotu členov ružencového bratstva. Sú signálom 

pre svet, že vzájomné priateľstvá, stretnutia, majú svoj veľký význam. Že človek, ktorý verí Bohu, nikdy nie je 

sám. 
 

ČLENMI RUŽENCOVÉHO BRATSTVA SA VERIACI STÁVAJÚ NA ZÁKLADE SLOBODNÉHO 

ROZHODNUTIA, KEĎŽE TÝM SA ZAVÄZUJÚ PRIJAŤ NA SEBA VŠETKY POVINOSTI A PRÁVA 

VYPLÝVAJÚCE Z ČLENSTVA V RUŽENCOVOM BRATSTVE. 
 

Ružencové bratstvo pozostáva z členov: 
ŽIVÉHO RUŽENCA 

 je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie 

hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva (RB), za Rehoľu dominikánov, 

za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov).  

 Člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžela, syna, dcéru…), ktorý 

sa sám modliť nechce. 

 je povinný raz za mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí – modlitbe, po ktorom sa uskutoční výmena 

tajomstiev; čas a miesto stretnutí si dohodnú členovia Živého ruženca sami; 

Pravidelné stretnutia členov Živého ruženca totiž tvoria jeden z nosných pilierov zmyslu existencie 

ružencových bratstiev, čo dokumentuje aj ich bohatá história. Spoločná modlitba a tiež vzájomné poznávanie 

sa, stretávanie, vzájomná láska sú tým, čo pomáha bratstvám stávať sa živými nástrojmi Ducha Svätého, 

zdrojmi svetla, ktoré sa kladú hore, aby sa ich žiara čo najviac šírila. Bez spoločných stretnutí bratstvo stráca 

formu aktívneho spoločenstva, v ktorom sa jeho členovia usilujú nachádzať si cestu k sebe navzájom a k Bohu. 

 má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak Živý ruženec má 

jednu alebo dve ruže); 

 má právo byť volený. 
 

Podľa Stanov RB sa voľby do služby horliteľa RB a zároveň do služieb horliteľov jednotlivých ruží majú konať 

periodicky každé tri roky. 
 

V prípade, že sa člen Živého ruženca nemôže zúčastniť spoločného mesačného stretnutia na modlitbe členov 

Živého ruženca, ochotne to ohlási horliteľovi ruže, čo je signálom, že mu na jeho pôsobení v Ružencovom 

bratstve záleží. Takto horliteľ ruže má prehľad o tom, či člen ruže neprišiel na spoločné stretnutie preto, lebo 

má vážny dôvod (napr. je chorý, je v zamestnaní, potrebuje riešiť neodkladné záležitosti a pod.), alebo neprišiel 

na spoločné stretnutie preto, lebo je nedbanlivý a svoje pôsobenie v RB neberie vážne.  

Ak si člen RB svoju povinnosť účasti na spoločných stretnutiach neplní po dobu troch mesiacov a ani 

horliteľovi ruže neoznamuje dôvody svojej neúčasti, no naďalej chce byť členom RB, mal by zvážiť inú formu 

členstva v RB – buď vo Svätom alebo Večnom ruženci. 
 

Ružencové bratstvá majú aj dnes nesmierny význam, ba možno povedať, že ich význam rastie. Ľudia sa stále 

menej stretávajú a len ťažko si nachádzajú čas jeden pre druhého. Prehlbuje sa individualizmus, anonymita a s 

ňou často spojené sebectvo. Medzi ľuďmi sa šíri opustenosť – a to aj uprostred obce či sídliska. Jeden zo 

spôsobov, ako na takýto pozvoľne sa šíriaci nezáujem človeka o druhých ľudí odpovedať, je aktívne členstvo v 

ružencovom bratstve. Okrem pravidelnej modlitby ruženca sa v ružencovom bratstve uskutočňujú aj pravidelné 

mesačné stretnutia jeho členov. Aktívne bratstvá sa okrem spoločnej modlitby zaujímajú jeden o druhého, 

pomáhajú si a hľadajú miesto vo farnosti, kde a ako by jeho členovia mohli byť užitoční. 
 

Vznik Živého ruženca 

Bratstvo Živého ruženca vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku. Narodila sa v Lyone, kde 

žila od roku 1799 do roku 1862. So svojím bratom Fileasom snívala o misionárskej práci v pohanských 

krajinách. Neskôr sa jej brat stal kňazom a odišiel na misie. V listoch jej opisoval duchovné i materiálne 

potreby v misijných krajinách. Paulína preto začala organizovať peňažné zbierky, a vytvárať malé skupiny, 

ktoré sa snažili pomáhať misionárom. Spoznala hĺbku a silu modlitby posvätného ruženca, a tak na spôsob 

misijných skupín začala zakladať ružencové pätnástky, ktoré sa stali počiatkom skupiny živého ruženca. 

 

https://dmc.sk/ruzencove-bratstvo/zivy-ruzenec/
https://dmc.sk/ruzencove-bratstvo/svaty-ruzenec/
https://dmc.sk/ruzencove-bratstvo/vecny-ruzenec/


Tie si dali za cieľ: 

- zjednotenie sŕdc v srdciach Ježiša a Márie cez rozjímanie ružencových tajomstiev vymieňaných každý 

mesiac, 

- zachovanie viery v kresťanských krajinách, ktoré podľahli nekresťanskému štýlu života, 

- šírenie viery v nekresťanských krajinách cez katolícke misie. 
 

SVÄTÉHO RUŽENCA 

 je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, 

slávnostné) za jeden týždeň na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov 

Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov 

(biskupov a kňazov); 

 modlitbu posvätného ruženca si môže člen ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. 

v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je zachovať postupnosť 

v modlitbe celého posvätného ruženca (najprv sa pomodliť radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, 

nakoniec slávnostné); 

 člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale je tam vítaný. 
 

Vznik Svätého ruženca 

Rehoľa dominikánov, ktorú svätý Dominik založil na kázanie a na spásu duší, si podľa vzoru svojho 

zakladateľa s láskou osvojila ruženec ako prostriedok hlásania a objasňovania právd viery. V roku 1470 založil 

dominikán bl. Alan de la Roche (1428–1475) prvé ružencové bratstvo. Zásluhou bl. Alana a ďalších 

dominikánov sa tento spôsob modlitby rýchlo rozšíril v západnom kresťanstve a dominikáni sa stali hlavnými 

šíriteľmi tejto modlitby. Bratstvo Svätého ruženca uznali po prvýkrát v Cirkvi vďaka úsiliu bl. Alana v roku 

1475. 

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre 

tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. 
 

VEČNÉHO RUŽENCA 

 zvolí si svoj pravidelný „čas bdenia“ raz za mesiac alebo raz za rok, počas ktorého sa pomodlí celý 

posvätný ruženec (najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné tajomstvá) 

s nasledovnými úmyslami: za obrátenie hriešnikov (radostné tajomstvá), za čistotu viery 

a ohlasovateľov evanjelia (tajomstvá svetla), za večnú spásu umierajúcich (bolestné tajomstvá), za 

vyslobodenie duší z očistca (slávnostné tajomstvá); 

 pod „časom bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia; 

 je povinný oznámiť horliteľovi bratstva dátum bdenia mesačne alebo ročne a začiatok svojho času 

bdenia, ktoré si zvolil; 

 na splnenie povinnosti „času bdenia“ mesačne alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne 

a na ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na ceste…) modlitbu celého posvätného ruženca; 

 člen Večného ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale je tam vítaný. 
 

Vznik Večného ruženca 

Bratstvo Večného ruženca založil v roku 1630 dominikán, páter Timoteo de Ricci. Jeho členovia sa zaviazali, 

že budú v určenú hodinu bdieť, pričom sa pomodlia celý posvätný ruženec na chválu a česť preblahoslavenej 

Panny Márie. Cieľom tohto zasvätenia bolo takto zjednotiť členov, aby sa zaviazali modliť v určenú hodinu, a 

tak vytvoriť nepretržitú reťaz modlitieb za potreby Cirkvi a sveta, modliť sa v úzkej jednote, hoci zvyčajne 

neviditeľnej, s mnohými bratmi a sestrami, vzdávať s nimi chválu Panne Márii a prostredníctvom nej 

Najsvätejšej Trojici. Modlitba sa tak stáva „večnou“ a zjednocuje duše ako vo veľkej rodine a vo veľkom 

živom ruženci. 

V liste zo 4. júla 1970 generálny predstavený Rehole dominikánov P. Aniceto Fernándes napísal: „Bratstvo 

Večného ruženca plne zodpovedá potrebám našich dní… Rozširujúc sa a účinkujúc uprostred kresťanského 

ľudu chce povzbudzovať duše k osobnej modlitbe, k intímnemu a živému spojeniu s Máriou, Kristom a 

Nebeským Otcom cez rozjímavé recitovanie ruženca. Vo svete, ktorý je stále viac nepokojný, stále viac siaha 

po vonkajších a zmyslových skutočnostiach, členovia Bratstva Večného ruženca potvrdzujú – svojím príkladom 

– prevahu duchovných hodnôt. Bratstvá Večného ruženca tvoria zástup modliacich sa, ktorí sa striedajú vo dne 

i v noci pred trónom Panny Márie a prosia o jej materský príhovor predovšetkým v duchovných potrebách ľudí. 

Tak Bratstvo Večného ruženca nadobúda znaky skutočného apoštolského hnutia.“ 

 

https://dmc.sk/ruzencove-bratstvo/svaty-ruzenec/
http://dmc.sk/casopis/2010/2010-01-ruzenec.html
http://dmc.sk/historia/prisluby.html
https://dmc.sk/ruzencove-bratstvo/vecny-ruzenec/


ČLENOM RB MÔŽE BYŤ pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa 

slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si 

vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného 

ruženca. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca. 

Ak členovi počas jeho členstva v RB už nevyhovuje forma modlitby, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť inú 

formu modlitby posvätného ruženca zo zostávajúcich dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú vládze splniť, 

alebo požiada o uvoľnenie z RB. 

Záväzky, ktoré člen na seba prevzal vstupom do Živého, Svätého alebo Večného ruženca sú jeho osobnými 

záväzkami, to znamená, že ich musí plniť sám, nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba. 

 

Preukazy členov ružencového bratstva 
 

Preukaz člena ružencového bratstva by mal mať každý člen ružencového bratstva. Je viditeľným znamením 

jeho dobrovoľného a aktívneho členstva. Preukazy sú delené zvlášť pre členov Živého, Svätého a Večného 

ruženca. 

 

Cena preukazu člena Živého ruženca ako milodar na pokrytie nákladov na jeho výrobu je 0,20 Eur. 

 

Cena preukazu člena Svätého ruženca ako milodar na pokrytie nákladov na jeho výrobu je 1,50 Eur. 

 

Cena preukazu člena Večného ruženca ako milodar na pokrytie nákladov na jeho výrobu je 1,50 Eur. 


