REFORMA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA (RB)
Prečo ju urobiť?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ak sa schádzate raz mesačne na spoločnej modlitbe, ale prichádza iba malý počet členov Živého
ruženca. A tí, čo neprichádzajú ani nedajú vedieť, prečo neprišli.
Ak sa neschádzate raz mesačne na spoločnej modlitbe, aby ste zakúšali radosť zo spoločnej modlitby,
a tiež z toho, že ste jedným spoločenstvom s rovnakým cieľom.
Ak za mesačné stretnutie členov Živého ruženca považujete modlitbu ruženca pred sv. omšou, či výmenu
ružencových tajomstiev pred kostolom.
Ak sú horlitelia ruží iba „doručovateľmi kartičiek“, ak ich úloha spočíva v hľadaní argumentov, prečo sa
to nedá zmeniť.
Ak máte v Živom ruženci členov, ktorí vám svojim nezáujmom o spoločné mesačné stretnutie a výmenu
ružencových tajomstiev dávajú zreteľne najavo, že o členstvo v Živom ruženci nemajú záujem.
Ak máte v ružiach pozapisovaných ľudí, namiesto ktorých sa modlí niekto iný, alebo takých, ktorí už
zomreli, či sa odsťahovali.
Ak na vstup do Živého ruženca musí záujemca čakať dovtedy, kým niekto zomrie, či sa odsťahuje.
Ak nie ste živým spoločenstvom, ak ani netušíte koľko ruží máte, či kto patrí do RB.

Ako ju urobiť?
1 Podrobne si naštudovať Stanovy RB
•
•

Aby ste mali úplne jasno, čo je ružencové bratstvo. T.j. čo znamená byť členom Živého, Svätého či
Večného ruženca, kto sa ním môže stať, k čomu sa vstupom zaväzuje.
Aby ste vedeli správne usmerniť ľudí pri vypĺňaní prihlášok do RB a zodpovedať im na doplňujúce
otázky.

2 Požiadať o pomoc kňaza (správcu farnosti)
Je veľkou pomocou, ak je reforme RB nápomocný váš duchovný otec. Vďaka nemu sa informácia o konanej
reforme dostane nielen k všetkým členom RB, ale aj k prípadným novým záujemcom z radu veriacich vo
vašej farnosti.
• Poproste kňaza o vyhlásenie konania reformy RB pri nedeľných oznamoch.
• Ak vám kňaz nie je nápomocný (nie je to jeho povinnosťou), rešpektujte to a s reformou RB oboznámte
členov vášho RB na spoločnom mesačnom stretnutí, prípadne hľadajte iné formy informovania (farský
časopis, farská nástenka...).
• Poproste kňaza o dovolenie umiestniť v kostole krabicu, do ktorej sa budú prihlášky vhadzovať.
3 Zabezpečiť Prihlášky člena RB
•
•

•

Prihláška člena RB je tlačivo na ktorom je rozpísané, čo znamená byť členom Živého, Svätého či
Večného ruženca, kto sa ním môže stať, k čomu sa vstupom zaväzuje.
Je dôležité, aby ste mali dostatočný počet Prihlášok člena ružencového bratstva. Môžete si ich objednať
v Dominikánskom mariánskom centre, alebo si ich sami vytlačiť. Potrebný súbor nájdete na
www.dmc.sk /záložka Ružencové bratstvo - Prihláška člena RB/.
Nezabudnite pridať pár kusov navyše pre prípadných nových záujemcov o členstvo v RB.

4 Rozdať a zozbierať Prihlášky členov RB
•

•

•

•

Najjednoduchší spôsob rozdania prihlášok je na spoločnom mesačnom stretnutí. Nezabudnite však na
členov neprítomných kvôli chorobe. Tu môžu preukázať službu doterajší horlitelia ruží, ktorí navštívia
chorého zo svojej ruže, odovzdajú mu prihlášku, resp. vysvetlia mu reformu, vypíšu spolu s ním
prihlášku a odovzdajú ju do krabice. Podobne to bude s čestnými členmi (čestným členom je ten, kto
počas členstva v Živom ruženci, z dôvodu úbytku duševných síl vyplývajúceho z choroby alebo staroby,
žije „vo svojom svete“ a nie je u neho záruka, že sa modlí každý deň desiatok posvätného ruženca), aj
ich mená a adresy môžu napísať doterajší horlitelia ruží s označením „čestný člen“ a vhodiť ich do
krabice. Avšak túto službu môže urobiť ktorýkoľvek veriaci.
Nezabudnite nechať niekoľko prihlášok aj pri krabici, do ktorej sa vhadzujú už vyplnené, aby sa k
prihláške mohli dostať aj tí členovia RB, ktorí neboli prítomní na spoločnom mesačnom stretnutí a tiež
ktokoľvek z vašej farnosti, kto má záujem byť členom RB. Prípadne oslovte aj svojich priateľov, ktorí
majú záujem patriť do ružencového bratstva.
Kto sa teda rozhodne prijať na seba záväzky člena RB, slobodne vloží svoju prihlášku do krabice.
V žiadnom prípade nezbierajte vyplnené prihlášky cez doterajších horliteľov ruží. Tento spôsob často
oberá ľudí o slobodu pri rozhodovaní. Mnohí horlitelia sú tak fixovaní na „svoju ružu“, že sú schopní
urobiť akékoľvek kompromisy, t.j. súhlasiť s čímkoľvek, urobiť čokoľvek, vytvoriť dokonca vlastné
pravidlá, aby si „udržali svoju ružu“. Často hovoria, že majú strach z toho, že sa už nikto nebude modliť.
Na krabicu napíšte konkrétny deň, do ktorého môžu záujemcovia o vstup do RB prihlášky vhadzovať.
Čas určený na rozhodnutie byť členom RB by nemal byť dlhší ako 2 týždne od vyhlásenia reformy RB,
aby už na ďalšie spoločné stretnutie prišli nanovo zapísaní členovia RB.

5 Spracovať Prihlášky členov RB
•
•
•

V deň ukončenia odovzdávania prihlášok krabicu otvorte minimálne dvaja dobrovoľníci pod vedením
osoby, ktorá obnovu RB organizuje.
Pamätajte na to, že všetky formy členstva v RB sú rovnocenné. Rozdiel je iba v tom, ako často sa chcú
pripojiť k spoločnej modlitbe.
Vyplnené prihlášky roztrieďte podľa formy členstva (Živý, Svätý, Večný) a spíšte zoznamy:
/Ak máte členov, ktorí si vybrali viac ako jednu formu členstva v RB, zapíšete ich do všetkých
zoznamov, kde sa prihlásili./
Potrebné tlačivá nájdete v Stanovách RB, alebo na stránke www.dmc.sk /záložka Ružencové bratstvo – Tlačivá na evidenciu členov RB
a voľby v RB/.

1) Zoznam členov Živého ruženca (ŽR).
• Týchto členov rozdeľte do 20-členných skupín, a zvyšní členovia vytvoria neúplnú ružu.
• Pri vytváraní skupín Živého ruženca pamätajte na to, že v tejto chvíli nikto nie je horliteľom ruže,
horliteľom RB alebo členom finančnej komisie.
• Skupiny zostavujte losovaním. Nepotrebujete na to použiť žiaden špeciálny kľúč. Nie je správne
zoraďovať podľa adresy, alebo inak, pretože všetky záležitosti týkajúce sa RB sa majú riešiť na
spoločnom mesačnom stretnutí na modlitbe.
• Skupiny očíslujte 1, 2, 3, 4…
• Zoznamy členov skupín Živého ruženca zaveste na dostupné miesto (napr. nástenka v kostole) do 3 dní
od otvorenia krabice, aby si členovia Živého ruženca mohli pozrieť do ktorej skupiny – ruže – budú
patriť. A tiež, aby mali čas popremýšľať nad horliteľom svojej ruže.
• Tieto zoznamy sú dôležité aj pre uľahčenie následných volieb. Určte presný dátum, čas a miesto konania
volieb v Živom ruženci a napíšte to k vyveseným zoznamom. /Odporúčame voľby uskutočniť ešte pred

prvým stretnutím obnoveného RB, najneskôr však na prvom mesačnom stretnutí. Dôvodom je to, aby už
novozvolení horlitelia ruží prevzali starostlivosť o výmenu tajomstiev v ružiach a novozvolený horliteľ RB
starostlivosť o celé RB./
• Zoznam členov Živého ruženca nezasielajte do DMC.
2) Zoznam členov Svätého ruženca.
• Zoznam týchto členov prejdite podrobne, aby v ňom boli uvedené všetky potrebné údaje (meno a presnú
adresu) na zápis do Knihy Svätého ruženca.
• Tento zoznam zašlite najlepšie emailom, prípadne poštou do DMC. DMC ich následne zapíše do Knihy
Svätého ruženca a vystaví im preukazy. Až zápisom v Knihe Svätého ruženca sa stávajú členmi Svätého
ruženca.
3) Zoznam členov Večného ruženca.
• Zoznam týchto členov prejdite podrobne, aby v ňom boli uvedené všetky potrebné údaje (meno, presnú
adresu…) na zápis do Knihy Večného ruženca, zvlášť čas bdenia (dátum a hodinu).
• Tento zoznam zašlite najlepšie emailom, prípadne poštou do DMC. DMC ich následne zapíše do Knihy
Večného ruženca a vystaví im preukazy. Až zápisom v Knihe Večného ruženca sa stávajú členmi
Večného ruženca.
6 Uskutočniť voľby v Živom ruženci
•
•

•
•

•
•

•

•

•

Voľby sú nevyhnutným krokom správnej a úplnej reformy RB.
Ak sa voľby neuskutočnia, alebo sa uskutočnia neprávoplatné voľby, tak reforma bola zbytočná. Pretože
ste síce ľuďom umožnili slobodne si vybrať formu členstva v RB, ale nedovolili ste im slobodne si zvoliť
člena finančnej komisie, horliteľa ruže, či horliteľa RB.
Voľby vedie osoba, ktorá reformu RB organizuje.
Odporúčame voľby uskutočniť ešte pred prvým stretnutím obnoveného RB, najneskôr však na prvom
mesačnom stretnutí. Dôvodom je, aby už novozvolení horlitelia ruží prevzali starostlivosť o výmenu
tajomstiev v ružiach a novozvolený horliteľ RB starostlivosť o celé RB.
Voľby do jednotlivých služieb sa konajú v jeden deň, na jedinom spoločnom stretnutí, nie každá ruža
samostatne. Aj tým sa preukazuje jednota spoločenstva.
Určte presný dátum, čas a miesto konania volieb, a poproste kňaza o vyhlásenie konania volieb
pri nedeľných oznamoch. Ak vám kňaz nie je nápomocný (nie je to jeho povinnosťou), rešpektujte to
a o voľbách informujte inou formou (na stretnutí RB, farský časopis, farská nástenka...).
Zabezpečte, aby sa o čase a mieste konania volieb dozvedeli všetci novozapísaní členovia vášho RB.
Potom sa nemusíte obávať prípadnej nízkej účasti, teda neprítomnosti všetkých členov Živého ruženca
na voľbách. Voľby sú možnosťou vybrať si, využiť svoje právo voliť a tak rozhodovať o dianí v RB.
Preto je na rozhodnutí každého člena, ako sa k voľbám postaví a či sa rozhodne toto svoje právo využiť,
alebo sa ho zriekne. Avšak voľby nesmú byť žiadnemu členovi ŽR utajené, či odopreté.
Voľby sa konajú na 3 roky. Je to dostatočný čas na to, aby zvolený horliteľ RB, horlitelia ruží i členovia
finančnej komisie ukázali, či sú ľuďmi na správnom mieste. T.j. či svoju službu spoločenstvu budú
vykonávať zodpovedne a s láskou. Teda, ak počas troch rokov nebudete s ich službou spokojní, zvolíte si
niekoho iného.
Je na členoch ŽR, aby si spomedzi seba vybrali ľudí, ktorí sa na túto službu najlepšie hodia a je na nich,
aby sa rozhodli, či budú ochotní ju s láskou vykonávať.

Praktické rady na uskutočnenie právoplatných volieb v RB:
•
•

Podrobne si naštudujte Stanovy RB. V nich nájdete presne rozpísané podmienky a spôsob
právoplatných volieb. Teda kto môže voliť a byť volený.
K voľbám potrebujete:
1) Zápisnice k voľbám – Zápisnica z volieb finančnej komisie, Zápisnica z volieb horliteľa ruže
(potrebné je mať toľko zápisníc koľko máte ruží), Zápisnica z volieb horliteľa RB
/Potrebné zápisnice nájdete v Stanovách RB, alebo na stránke www.dmc.sk /záložka Ružencové bratstvo – Tlačivá na evidenciu členov RB a voľby v RB/

•
•

•
•

2) Zoznamy všetkých členov ŽR – každá ruža samostatne
3) Lístočky – pre všetkých členov ŽR, na ktoré napíšu meno kandidáta na horliteľa ruže + na voľbu
horliteľa RB + rezervné na opakovanú voľbu, ak bude potrebná
4) Obálky – pre každú ružu, na obálky napíšte čísla ruží + 1 obálku na voľbu horliteľa RB
5) Písacie potreby – pre rýchlejší priebeh volieb je dobré požiadať členov ŽR, aby si na voľby priniesli
pero.
Usaďte členov ŽR podľa ruží – označte lavice číslami ruží, priložte tam zoznamy členov jednotlivých
ruží, aby si členovia mohli hneď pri príchode sadať na miesto určené ruži do ktorej patria.
Vyberte minimálne dvoch sčítateľov (môže ním byť ktorýkoľvek člen ŽR, okrem horliteľa RB, prípadne
okrem toho, čo voľby vedie). Ich úlohou bude rozdať a zozbierať hlasovacie lístky, skontrolovať správny
počet odovzdaných hlasovacích lístkov (volia iba prítomní členovia ŽR), spočítať počet hlasov.
Vysvetlite postupnosť, podmienky a priebeh volieb zúčastneným. Podrobné podmienky – teda kto môže
voliť a byť volený si naštudujte v Stanovách RB.
Zachovajte postupnosť volieb – najskôr sa volia členovia finančnej komisie, následne horlitelia ruží
a nakoniec horliteľ RB.

Priebeh volieb:
1) Voľba finančnej komisie
• Túto voľbu vykonáte len v prípade, že vaše ružencové bratstvo spravuje finančné dary svojich členov.
Vtedy je nutné aby pokladňu RB viedla a spravovala finančná komisia.
• Pri voľbe postupujte presne podľa Stanov RB – HLAVA II./Článok XI. a Článok XII.
• Keďže táto voľba prebieha hlasovaním, opýtajte sa kto je „za“, kto je „proti“, a kto sa „zdržal
hlasovania“. Zapíšte si iba počet hlasov „proti“ a počet tých, ktorí sa „zdržali hlasovania“. Počet hlasov
„za“ následne vypočítate takto: od počtu prítomných na voľbách /získaných zo zápisníc k voľbám
horliteľov ruží/ odpočítajte hlasy „proti“ a „zdržali sa hlasovania“.
Tento postup použijeme u každého kandidáta na člena finančnej komisie.
2) Voľba horliteľov ruží
• Sčítatelia rozdajú písacie potreby, lístočky a Zápisnice k voľbám horliteľov ruží – každej ruži
samostatnú.
• Pri voľbe postupujte presne podľa Stanov RB – HLAVA II./Článok IX. a Článok X.
• Pri voľbe v neúplnej ruži platí naviac časť Stanov RB – HLAVA II./Článok IV./Bod 8 a Bod 11.
• Pri voľbe v detskej ruži platí naviac časť Stanov RB – HLAVA II./Článok V. Každý prítomný člen ŽR sa
zapíše do Zápisnice z volieb horliteľa ruže, čím potvrdí svoju účasť na voľbách. Výnimku tvorí detská
ruža. Tento úkon je dôležitý, pretože na základe zapísaných členov sčítatelia skontrolujú počet
zozbieraných hlasovacích lístkov.
• Je potrebné upozorniť prítomných členov ŽR, aby do zápisnice nevpisovali neprítomných členov ich

•
•
•
•

•
•

•
•

ruže, a následne aby za nich nehlasovali. Kto sa volieb nezúčastní, nevyužije svoje právo voliť horliteľa
ruže.
Je potrebné upozorniť prítomných členov ŽR - deti, ktoré majú od 9 do 14 rokov, že nemajú právo voliť
a byť volené.
Je potrebné upozorniť prítomných členov ŽR - deti, ktoré majú od 15 do 17 rokov, že majú právo voliť,
ale nemajú právo byť volené.
Horliteľa ruže volia členovia ruže spomedzi seba tajným hlasovaním – písomne. V žiadnom prípadne im
neuprite toto právo, v opačnom prípade budú voľby neplatné.
K voľbe použije každý člen jeden lístok. Napíše naň meno svojho kandidáta – iba z ruže do ktorej patrí.
Ak sú v ruži menovci je potrebné uvádzať celé meno, prípadne číslo domu, či iné jednoznačné rozlíšenie,
aby bolo jednoznačné meno kandidáta a lístok sa odovzdá sčítateľovi, ktorý ho vloží do obálky
s označením ruže.
Sčítateľ má za povinnosť skontrolovať, aby počet odovzdaných lístkov súhlasil s počtom prítomných
členov na voľbách, zapísaných v Zápisnici z volieb horliteľa ruže a oprávnených voliť.
Následne sčítatelia spočítajú pridelené hlasy. Ak niektorí z členov ruže získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov členov ruže prítomných na hlasovaní, stáva sa právoplatne zvoleným horliteľom ruže. Túto
skutočnosť oznámia tomu, kto voľby vedie/vám. Ten oznámi/Vy oznámte výsledok volieb prítomným
a vyzve/vyzvite zvolených horliteľov ruží, aby svojim podpisom v Zápisnici z volieb horliteľa ruže
potvrdili, že službu horliteľa ruže prijímajú.
Ak niekto túto službu neprijme, vykonajte znovu voľbu horliteľa ruže v predmetnej ruži.
Rovnako tak opakujte voľbu v ruži, kde sa nikomu nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov
členov ruže prítomných na hlasovaní. V tomto prípade môžete uľahčiť rozhodovanie členom ruže tým,
že im poviete mená tých, ktorí získali najviac hlasov, nech si volia spomedzi nich. Voľbu vykonávate
dovtedy, kým niektorí z členov ruže nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov členov ruže prítomných na
hlasovaní.

3) Voľba horliteľa ružencového bratstva
• Nasleduje až po voľbe horliteľov ruží.
Ak má vaše RB iba 2 ruže:
• Sčítatelia rozdajú písacie potreby, lístočky každému členovi ŽR, okrem detí od 9 do 14 rokov.
• Pri voľbe postupujte presne podľa Stanov RB – HLAVA II./Článok VII. a Článok VIII.
• Každý prítomný člen ŽR (*okrem detí od 9 do 14 rokov*) sa zapíše do Zápisnice z volieb horliteľa RB,
čím potvrdí svoju účasť na voľbách. Tento úkon je dôležitý, pretože na základe zapísaných členov ŽR
sčítatelia skontrolujú počet zozbieraných hlasovacích lístkov.
• Je potrebné upozorniť prítomných členov ŽR, aby do zápisnice nevpisovali neprítomných členov ŽR,
a následne aby za nich nehlasovali. Kto sa volieb nezúčastni, nevyužije svoje právo voliť horliteľa RB.
• Je potrebné upozorniť prítomných členov ŽR - deti, ktoré majú od 9 do 14 rokov, že nemajú právo voliť
a byť volené.
• Je potrebné upozorniť prítomných členov ŽR - deti, ktoré majú od 15 do 17 rokov, že majú právo voliť,
ale nemajú právo byť volené.
• Horliteľa RB volia členovia ŽR spomedzi seba tajným hlasovaním – písomne. V žiadnom prípadne im
neuprite toto právo, v opačnom prípade budú voľby neplatné.
• K voľbe použije každý člen ŽR jeden lístok. Napíše naň meno svojho kandidáta – ktoréhokoľvek člena
Živého ruženca nad 18 rokov. Ak sú v ŽR menovci je potrebné uvádzať celé meno, prípadne číslo domu,

•
•

•
•

či iné rozlíšenie, aby bolo jednoznačné meno kandidáta a lístok odovzdá sčítateľovi, ktorý ho vloží do
obálky s označením „horliteľ RB“.
Sčítatelia majú za povinnosť skontrolovať, aby počet odovzdaných lístkov súhlasil s počtom prítomných
členov ŽR na voľbách, v Zápisnici z volieb horliteľa ružencového bratstva a oprávnených voliť.
Následne sčítatelia spočítajú pridelené hlasy. Ak niektorí z členov ŽR získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov členov ŽR prítomných na hlasovaní, stáva sa právoplatne zvoleným horliteľom RB. Túto
skutočnosť oznámia tomu, kto voľby vedie/vám. Ten oznámi/Vy oznámte výsledok volieb prítomným
a vyzve/vyzvite zvoleného horliteľa RB, aby svojim podpisom v Zápisnici z volieb horliteľa
ružencového bratstva potvrdil, že službu horliteľa RB prijíma.
Ak túto službu neprijme, vykonajte znovu voľbu horliteľa RB.
Rovnako tak voľbu opakujte, ak sa nikomu nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov členov ŽR
prítomných na hlasovaní. V tomto prípade môžete uľahčiť rozhodovanie členom ŽR tým, že im poviete
mená tých, ktorí získali najviac hlasov, nech si volia spomedzi nich. Voľbu vykonávate dovtedy, kým
niektorí z členov ŽR nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov členov ŽR prítomných na hlasovaní.

Ak má vaše RB viac ako 2 ruže:
• Sčítatelia rozdajú písacie potreby, lístočky každému novozvolenému horliteľovi ruže.
• Pri voľbe postupujte presne podľa Stanov RB – HLAVA II./Článok VII. a Článok VIII.
• Horliteľa RB volia horlitelia ruží prítomní na voľbách spomedzi členov ŽR tajným hlasovaním –
písomne. V žiadnom prípadne im neuprite toto právo, v opačnom prípade budú voľby neplatné.
• Každý prítomný horliteľ ruže sa zapíše do Zápisnice z volieb horliteľa ružencového bratstva, čím potvrdí
svoju účasť na voľbách.
• Je potrebné upozorniť prítomných horliteľov ruží, aby do zápisnice nevpisovali neprítomných horliteľov
ruží, a následne aby za nich nehlasovali. Kto sa volieb nezúčastni, nevyužije svoje právo voliť horliteľa
RB.
• Každý horliteľ ruže napíše na lístok meno svojho kandidáta – ktoréhokoľvek člena Živého ruženca nad
18 rokov. Ak sú v ŽR menovci je potrebné uvádzať celé meno, prípadne číslo domu, či iné rozlíšenie,
aby bolo jednoznačné meno kandidáta a lístok odovzdá sčítateľovi, ktorý ho vloží do obálky s označením
„horliteľ RB“.
• Sčítatelia majú za povinnosť skontrolovať, aby počet odovzdaných lístkov súhlasil s počtom horliteľov
ruží prítomných na voľbách, zapísaných v Zápisnici z volieb horliteľa ružencového bratstva.
• Následne sčítatelia spočítajú pridelené hlasy. Ak niektorí z členov ŽR získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov horliteľov ruží prítomných na hlasovaní, stáva sa právoplatne zvoleným horliteľom RB. Túto
skutočnosť oznámia tomu, kto voľby vedie/vám. Ten oznámi/Oznámte výsledok volieb prítomným
a vyzve/vyzvite zvoleného horliteľa RB, aby svojim podpisom v Zápisnici z volieb horliteľa
ružencového bratstva potvrdil, že službu horliteľa RB prijíma.
• Ak túto službu neprijme, vykonajte znovu voľbu horliteľa RB.
• Rovnako tak voľbu opakujte, ak sa nikomu nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov horliteľov ruží
prítomných na hlasovaní. V tomto prípade môžete uľahčiť rozhodovanie horliteľom ruží tým, že im
poviete mená tých, ktorí získali najviac hlasov, nech si volia spomedzi nich. Voľbu vykonávate dovtedy,
kým niektorí z členov ŽR nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov horliteľov ruží prítomných na hlasovaní.
• Sčítatelia majú za povinnosť skontrolovať, a dohliadnuť, aby všetky Zápisnice boli správne vyplnené
a podpísané.
• Po voľbách má za povinnosť doterajší horliteľ RB alebo ten, kto reformu vedie oznámiť DMC, že sa
uskutočnila reforma v RB, nové údaje o RB, dátum volieb a kontaktné údaje nového horliteľa RB.

7 Prvé stretnutie obnoveného RB
Spoločné mesačné stretnutie na modlitbe je tým najdôležitejším časom vášho ružencového bratstva.
•
•

•

•

Toto stretnutie je veľmi dôležité, je to čas nového začiatku spoločenstva. Pri tomto stretnutí môžete
uskutočniť voľby, resp. už mať prvé spoločné mesačné stretnutie na modlitbe.
Mesačné stretnutie členov Živého ruženca je určené pre tých, ktorí sa rozhodli stať členmi RB a vybrali
si formu Živého ruženca. Ich povinnosťou je okrem modlitby jedného desiatku ruženca denne aj raz
v mesiaci prichádzať na toto spoločné stretnutie, kde sa uskutočňuje výmena ružencových tajomstiev.
Život každému členovi RB môže priniesť aj situácie, kedy člen nebude môcť na stretnutie prísť (choroba,
práca, rodinná udalosť, starostlivosť o člena rodiny, či iné), no je potrebné pripomenúť, že
samozrejmosťou každého človeka, by malo byť, že ak niekam prísť nemôžem a s mojou účasťou sa ráta,
svoju neúčasť vopred oznámim, alebo hneď ako budem môcť sa za svoju neúčasť ospravedlním.
Čas a miesto spoločnej modlitby si dohodnú členovia Živého ruženca. Je na ich dohode, aký čas to bude,
preto je dôležité zvoliť si čas, ktorý by vyhovoval väčšine členov. Skúsenosť zo života RB ukazuje, že 1.
nedeľa popoludní už nie je veľmi vhodným časom na stretnutie, lebo je to často jediný deň, kedy je
rodina spolu. Osvedčeným časom je napr. v 1. nedeľu po svätej omši, či 1. piatok po sv. omši, alebo iný
vhodný deň.
Na mesačnom stretnutí je vhodné spoločne sa pomodliť aspoň jeden desiatok posv. ruženca, spojený s
rozjímaním a odovzdať si informácie súvisiace s RB. Veľkou pomôckou pre tieto stretnutia je kniha
RUŽENEC – S Máriou kontemplovať Krista, ktorá je určená pre členov RB.

Výmena tajomstiev.
•

•

•
•

•

Po spoločnej modlitbe má nasledovať výmena tajomstiev. Odporúčame zaviesť spôsob “losovaním“.
Tento spôsob je dodnes na mnohých miestach Slovenska zachovaný z dávnych čias. Ukázalo sa, že kde
členovia Živého ruženca vymenili spôsob výmeny tajomstiev z postupného posúvania na losovanie,
odbúrali sa mnohé starosti horliteľov ruží, ale aj samotných členov.
Výhoda tohto spôsobu spočíva v tom, že nie je potrebné robiť rozpisy, či tabuľky pre jednotlivých
členov, súčasne sa nemôže stať, že by sa v jednej ruži modlili jedno tajomstvo dvaja, alebo, že by bolo
potrebné mať dve sady tajomstiev, aby jedna z nich slúžila ako náhradná. Podobne by sa už nemalo stať,
že horliteľ „doručuje“ tajomstvo prostredníctvom schránky, či inak, veľmi neosobne.
Princíp losovania je postavený na tom, že každá ruža má iba jednu sadu tajomstiev, a tajomstvo si v daný
mesiac vymení iba ten, kto na mesačné stretnutie osobne príde.
Samozrejme, že ak člen vie, že má prekážku, ktorá mu na stretnutie nedovoľuje prísť, môže poprosiť
horliteľa svojej ruže alebo ktoréhokoľvek člena ruže do ktorej patrí, aby tajomstvo na stretnutí vylosovali
aj pre neho.
Potrebné je tiež vedieť, že podobne je to s členmi, ktorí sú v Živom ruženci, no ich zdravotný stav –
napr. pripútanie na lôžko – im už nedovoľuje prichádzať na stretnutie, vtedy mu tajomstvo prinesieme
my. Táto služba – odniesť tajomstvo pre môjho spolu člena ruže – nemá byť iba starosťou horliteľa ruže,
ale skutkom milosrdenstva ktoréhokoľvek člena ruže, do ktorej takýto člen patrí. Sú miesta, kde
k dlhodobo chorému, či ležiacemu prichádzajú po spoločnom mesačnom stretnutí dvaja alebo traja
členovia ruže, a spolu s ním sa pomodlia a venujú mu svoj čas. Aby si uľahčili výmenu, chorému
vymenia tajomstvo tak, že jemu ponechajú svoje tajomstvo už vymenené a od neho si zoberú jeho. Aj tu
dochádza k výmene.

•

•
•

Podobne je to s čestnými členmi, ktorým tajomstvo môžeme zaniesť. Avšak s jeho tajomstvom nerátame
v ruži. Čestný člen má svoju sadu tajomstiev. Sú bratstvá, kde sa o čestných členov stará horliteľ RB
a on citlivo hľadá spôsob ako čestnému členovi tajomstvo doručiť, ak o to javí záujem alebo, ak to
situácia či zdravotný stav čestného člena ešte dovoľuje.
Tí, ktorí sa stretnutia na spoločnej modlitbe a výmene nezúčastnili a ani o sebe nedali vedieť, modlia sa
tajomstvo, ktoré majú. Modlia sa ho dovtedy, pokiaľ si ho neprídu vymeniť.
Výmena tajomstiev spočíva práve v tajomstve, že „neviem, čo si vytiahnem“..., že som vnímavý aj na to,
že Boh ku mne hovorí aj cez tajomstvo, ktoré sa ukrýva v desiatku posvätného ruženca, ktorý ma bude
sprevádzať celý mesiac.

Čo môže alebo má priniesť reforma RB?
•
•
•

•
•
•
•

Aby ste sa stali otvoreným spoločenstvom pre všetkých – pozývajúcim k modlitbe aj tých, ktorí nie sú
členmi ružencového bratstva.
Vyrieši problém, ak sa chce niekto stať členom ŽR. Prípadne ak niekto zomrie, presťahuje sa, zmení si
formu členstva, či odíde z RB... Toto pružne rieši horliteľ RB vďaka neúplnej ruži.
Pomôže oslobodiť sa od záväzkov tým ľuďom, ktorí vstúpili do RB nie z vlastného presvedčenia či
rozhodnutia, ale napr. „zdedili kartičku“ a tým im nebola poskytnutá sloboda v rozhodovaní. Veď ak by
naozaj mali záujem patriť do RB, už dávno by oň boli sami požiadali a nečakali by na smrť svojho
príbuzného.
Ak sa k nej postavíte zodpovedne a vážne, môže byť pre vás novým začiatkom spoločenstva, ktoré sa
možno počas rokov, ktoré prežilo, stratilo v záplave „dobrých úmyslov“.
Môže byť pre vás uvedomením si, že nie ste sami, ale patrite do veľkej rodiny tých, ktorí sa modlia za
seba navzájom.
Znovu sa spájate s celou Dominikánskou rodinou, ktorá má 800 ročnú tradíciu a vo svojich modlitbách,
obetách a svätých omšiach myslí na každého z vás do konca vekov.
A nakoniec pre vás môžu byť tieto záväzky pomôckou, ako byť denne spojený s Kristom, ktorý dáva silu
meniť seba i svet.

Ak ste si tento návod na reformu RB pozorne prečítali, a máte ešte nejaké nejasnosti, neváhajte nás
telefonicky kontaktovať, radi vám na vaše otázky zodpovieme:
Dominikánske mariánske centrum
Tel.: 055/ 6230 137, 0905 244 583
Najlepšie v tomto čase:
utorok 8,00 – 12,00
streda 13,30 – 17,00
štvrtok 8,00 – 12,00

Dominikánske mariánske centrum (DMC) spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EU 2016/679. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupujeme, nájdete na
našej internetovej stránke www.dmc.sk, v časopise Ruženec 7/2018 alebo na výveske v kancelárii DMC na
adrese: Mäsiarska 6, 040 01 Košice.

