
Ponuka DMC v Košiciach
Uvedené ceny chápte, prosím, ako milodar určený na pokrytie nákladov spojených s výrobou 
jednotlivých kníh, brožúr a letákov. Ďakujeme vám!

Ruženec – S Máriou  
kontemplovať Krista

5 €
Publikácia praktického formátu modlitebnej knižky obsahuje základné in-
formácie o Ružencovom bratstve a výber dôležitých častí listu Jána Pavla II. 
o ruženci – Rosarium Virginis Mariæ. Jadrom knihy sú biblické rozjímania 
k jednotlivým tajomstvám ruženca. Pridané sú modlitby k Panne Márii, do-
minikánskym svätým, a tiež modlitby za zosnulých. Záver knihy tvorí Liturgia 
hodín zo sviatku Ružencovej Panny Márie.   formát A6, 368 str., tvrdá väzba

Stanovy  
ružencových bratstiev

1 €
Podrobne a zrozumiteľne rozpracované pravidlá ružencových bratstiev na Slo-
vensku. Táto brožúrka, ktorá presne rieši otázky vzniku ružencového bratstva, 
jeho štruktúru a činnosť by ako pomôcka nemala chýbať v žiadnom bratstve.

formát A5, 48 str., brož.

Tajomstvá 
posvätného ruženca, 
kompletná sada

2,60 €
Kompletná sada 20 tajomstiev posvätného ruženca, ktoré si členovia RB me-
sačne vymieňajú. Na čelnej strane sú maľby blahoslaveného dominikánske-
ho maliara Fra Angelica, na opačnej dobre čitateľné rozjímania.

formát 8,5 x 13,5 cm, obojstranné lamino

Tajomstvá 
posvätného ruženca

Preukaz člena 
ružencového bratstva

0,20 €
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. 

formát 8 x 12 cm, skladačka

Sľub Ružencovej 
Panne Márii

Obrázok 
pre pozostalých 
zosnulého člena RB
0,20 €

Po nových úpravách a zmenách sme pre vás, milí ruženčiari, s cirkevným schvá-
lením vydali nový Sľub Ružencovej Panne Márii. Podobne sme na povzbudenie 
pripravili upomienkový obrázok pre pozostalých zosnulého člena Ružencového 
bratstva, ako pamiatku na príbuzných, za ktorých sú slúžené zádušné omše. 

formát 8,5 x 13,5 cm, obojstranné lamino

SĽUB
RUžencovej
Panne MáRii

Kráľovná posvätného ruženca,
oroduj za duše v očistci.

Leták: 
Koruna Panny Márie

0,10 €
Modlitba sv. Ľudovíta M. Grigniona z Montfortu, veľkého misionára 18. sto-
ročia, ktorú odporúča svojim duchovným deťom ako rannú modlitbu. Vznikla 
na základe jeho rozjímania nad 11. kapitolou Zjavenia sv. Jána, kde sa opisuje 
žena korunovaná dvanástimi hviezdami.  formát 7 x 13 cm, skladačka

Louis-Marie Arińo-Durand OP
Centrom ruženca 
je Kristus

3,80 €
V úvode sú rozhovory s bratom Louis-Marie, generálnym promótorom pre ru-
ženec. V druhej časti sú myšlienky vypovedané pri príhovoroch z rôznych kútov 
sveta. Louis-Marie je aj autorom meditačných fotografií zostavených z jeho kaž-
dodenného života. Poslednou časťou tohto diela sú rozjímania nad tajomstvami 
posvätného ruženca.          formát A5, 127 str., brož.

Cyprian Klahs OP
Ruženec – jednoduchá 
a hlboká modlitba

2 €
Páter Cyprian Klahs, poľský dominikán, v knihe povzbudzuje, aby sme sa často 
a s duchovným úžitkom modlili ruženec. Vo svojej knihe nielenže prináša rozjí-
mania, ale pripomína nám aj dejiny tejto modlitby a vysvetľuje jej význam. Uka-
zuje nám krásu toho, čo je nám blízke a všeobecne známe. 

formát A6, 50 str., brož.

Pauline Jaricot
Príbeh môjho života

Lepená väzba 5 €
Tvrdá väzba 7 €

Kniha Pauline-Marie Jaricot, zakladateľky Živého ruženca, je o jej duchovných zá-
pasoch a víťazstvách, o Božom pôsobení v jej živote, o jej vzťahu s Bohom a k Bo-
žej Matke. Hoci žila v 19. storočí, jej duchovné boje boli také isté, aké prežívame 
aj my dnes v 21. storočí. Dielo pozostáva zo štyroch zošitkov, zápiskov, v ktorých 
nám Pauline Jaricot ukazuje, ako sa v dôležitých chvíľach jej života napĺňa Božie 
dielo. Jej životopis vychádza prvýkrát v slovenčine.

formát A6, 136 str., kniha vyšla aj v lepenej, aj v tvrdej väzbe 



Dominikánske mariánske centrum,
Mäsiarska 6, 040 01 Košice,
tel.: (055) 6230 137, 0905 244 583,  
email: dmc@dominikani.sk, 
www.dmc.sk

Objednávky časopisu RUŹENEC:
tel.: 0948 178 751,  
email: casopisruzenec@dominikani.sk

Mesačník Ruženec je časopis, v ktorom prinášame informácie nielen o dianí v ru-
žencových bratstvách na Slovensku, ale aj články pre váš osobný duchovný rast.

formát A5, 36 str.

Časopis:
Ruženec

0,50 €/ks

Plagát (vo formáte A4):
Ružencová P. Mária

0,30 €

Obraz Ružencovej P. Márie, ktorý 
kedysi slúžil ako predloha všetkých 
ružencových oltárov na svete. 
Namaľoval ho taliansky barokový 
maliar Giovanni Battista Salvi 
(Sassoferrato) 1609–1685. Originál 
sa nachádza v bazilike Santa Sabina 
v Ríme, kde sídli generálny predsta-
vený Rehole kazateľov.

Dominikánske mariánske centrum v Košiciach vystavuje ružencovým brat-
stvám Zakladacie alebo tiež Potvrdzujúce listiny s podpisom promótora pre 
ruženec. Zakladacia listina sa vystavuje tomu bratstvu, ktoré je čerstvo zalo-
žené a Potvrdzujúca zase tomu, ktoré už bolo založené skôr, ale zatiaľ nemá 
žiaden viditeľný doklad o svojom založení. Ružencové bratstvá si tento doku-
ment obyčajne zarámujú a vystavia na verejne prístupné miesto poväčšine 
niekde vo svojom kostole. Ku listine sa pribaľuje aj obraz Ružencovej Panny 
Márie od slávneho maliara Sassoferrata vo veľkosti A3, ktorý kedysi slúžil ako 
predloha všetkých ružencových oltárov na svete.            formát A3

Zakladacia listina  
ružencového bratstva

8 €

Leták:
Ruženec – prameň,  
nádeje

0,20 €

Praktická pomôcka pre všetkých, ktorí sa chcú modliť ruženec. Obsahuje 
znenie všetkých ružencových tajomstiev vrátane úvodných prosieb.

formát 9 x 14 cm, skladačka

Informačné letáky 
o činnosti DMC:

Ruženec – puto,  
ktoré spája
Ružencové bratstvá 
na Slovensku

zdarma

Ako vznikli ružencové bratstvá (RB)? Čo je zmyslom RB? Môžu sa členovia RB 
zúčastňovať večeradiel? O čo sa majú členovia RB usilovať? Čo je ich úlohou? 
Dôležité otázky, na ktoré letáky dávajú vecné a priame odpovede. 

formát 10 x 21 cm, skladačka

Letáky:
Časté otázky 
o modlitbe ruženca 
a činnosti DMC  
(2. a 3. časť)

zdarma

ruženec

Vytvorme ho spoločne!

puto, ktoré spája

q Ruženec Panny Márie prijal sv. Dominik Guzmán
(1170–1221), zakladateľ Rehole kazateľov (dominiká-
nov), ako účinný prostriedok rozjímania nad udalosťa-
mi Kristovho života a šírenia jeho lásky medzi ľuďmi.
Preto si bratia dominikáni modlitbu ruženca strážia už
celé stáročia ako svoje posvätné dedičstvo.

q Prvé ružencové bratstvo založil dominikán
bl. Alan de la Roche (1428–1475) už v roku 1470.
Zásluhou Alana a ďalších dominikánov sa modlitba
posvätného ruženca rýchlo rozšírila v západnom
kresťanstve, a dominikáni sa stali jej hlavnými
šíriteľmi.

q Katolícka cirkev ružencové bratstvá oficiálne uznala
v roku 1475.

q Výsadu zakladať ružencové bratstvá udelil Reholi
kazateľov pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569
bulou Consueverunt Romani Pontifices. Okrem toho
z moci svojho úradu na večné časy poveril bratov
dominikánov, aby rozširovali modlitbu ruženca
v celej latinskej cirkvi.

q V šírení ružencovej modlitby obzvlášť vynikal laický
dominikán, blahoslavený Bartolomej Longo (1841–
–1926), ktorého pápež Ján Pavol II. nazval „apoštol
ruženca“.

Dominikánske
mariánske centrum

Mäsiarska 6, 040 01 Košice
(vstup je cez vchod do kláštora dominikánov)

tel: (055) 623 01 37
mobil: 0905 244 583 (Orange)
e-mail: dmc@dominikani.sk

www.dmc.sk

Hodiny pre verejnosť:
utorok:    8.00–12.00
streda:   13.30–17.00
štvrtok:    8.00–12.00

Mimo týchto hodín si stretnutie môžete dohodnúť telefonicky.

DMC pomáha ružencovým bratstvám (RB) rozvíjať sa
v duchu Stanov RB • registruje členov RB • vystavuje

Zakladacie a Potvrdzujúce listiny RB • vydáva
časopis Ruženec • vydáva informačné materiály

pre členov RB • organizuje duchovné obnovy
vo farnostiach • organizuje duchovné cvičenia

Milodary na činnosť DMC
možno posielať na číslo účtu: 4350246201/3100

(Volksbank Slovensko a.s.), VS 777

q Na podporu duchovnej starostlivosti o ružencové
bratstvá na Slovensku Rehoľa dominikánov v roku 1994
založila Dominikánske mariánske centrum (DMC)
so sídlom v Košiciach. DMC vedie tzv. provinčný pro-
mótor pre ruženec, kňaz-dominikán, ktorého do tejto
služby ustanovuje provinciál Rehole kazateľov so súhla-
som provinčnej rady.

q DMC je kanceláriou promótora pre ruženec,
pracoviskom, ktoré mu pomáha v jeho službe
zakladať, oživovať, a spravovať ružencové bratstvá
(RB) na Slovensku v duchu učenia Katolíckej cirkvi
a dominikánskej spirituality, čím sa snaží prispievať
k skvalitňovaniu života viery, posilňovaniu dôvery
a lásky medzi ľuďmi.

q Pravidlá a iné podrobnosti, ktoré súvisia s pôsobe-
ním a činnosťou RB detailne určujú Stanovy ružen-
cových bratstiev na Slovensku. Ďalšie informácie sú
na internetovej stránke www.dmc.sk

Obraciam sa na vás všetkých, bratia a sestry
vo všetkých sférach života, na vás, kresťanské

rodiny, na vás chorí a starí, a na vás, mladí
ľudia: s dôverou znovu vezmite do rúk ruženec.
Objavte ho vo svetle Písma a v kontexte vášho

každodenného života. (Bl. Ján Pavol II.)

RUŽENCOVÉ BRATSTVÁ NA SLOVENSKU

Magnetky: 
Ružencová Panna Mária
Sv. Ján Pavol II.

1 €


