PRIHLÁŠKA ČLENA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA
(pre osoby od 18 rokov)
Členstvo v Ružencovom bratstve
• Ružencové bratstvo (RB) tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne
uctievať Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktorej
šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V. je Rehoľa dominikánov.
• Činnosť RB ako aj práva, výsady a povinnosti jeho členov sú určené Stanovami ružencových bratstiev na
Slovensku. Registráciu a evidenciu RB a jeho členov zabezpečuje Dominikánske mariánske centrum (dominikánske dielo Slovenskej provincie Rehole bratov kazateľov), ktoré im poskytuje aj podporu a duchovnú
starostlivosť.
• Veriaci sa stáva členom RB dňom jeho prijatia do bratstva horliteľom bratstva, a to spôsobom predpísaným
pre Živý, Svätý alebo Večný ruženec.
• Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), slobodne sa
rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie
jednu (alebo viacero) z foriem tohto členstva a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca.
• Každý člen RB má mať preukaz člena, ktorý je pre každú formu členstva v RB iný.

Záväzky a práva člena Živého ruženca:
• je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel: za obrátenie hriešnikov,
za živých i zosnulých členov RB, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov
(biskupov a kňazov);
• je povinný raz za mesiac zúčastniť sa spoločného stretnutia – modlitby, po ktorom sa uskutoční výmena
tajomstiev (z tejto povinnosti sú oslobodení dlhodobo chorí a nevládni členovia); čas a miesto stretnutí si
dohodnú členovia Živého ruženca sami;
• má právo voliť členov ﬁnančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak má Živý ruženec jednu
alebo dve ruže) a má tiež právo byť volený, ak dovŕšil 18 rokov.

Záväzky a práva člena Svätého ruženca:
• je povinný pomodliť sa každý týždeň celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) na úmysel: za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov RB, za Rehoľu dominikánov, za
svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);
• modlitbu ruženca si môže ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň dva desiatky,
v ďalší tri, atď. alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca (najprv sa pomodliť radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné a nakoniec slávnostné);
• člen Svätého ruženca nie je viazaný stretnutiami členov Živého ruženca, ale je vítaný.

Záväzky a práva člena 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 a nakoniec slávnostné) 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 dátum bdenia a začiatok času svojho bdenia, ktorý si zvolil (vyplniť v prihláške);
• člen Večného ruženca nie je viazaný stretnutiami členov Živého ruženca, ale je vítaný.

Ochrana osobných údajov a ich spracovávanie
Dominikánske mariánske centrum, IČO:31992579, na základe Vami vyplnenej prihlášky člena ružencového
bratstva, spracúva ako prevádzkovateľ, v závislosti od zvoleného členstva v ružencovom bratstve, tieto Vaše
osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, dátum a čas bdenia v prípade členstva vo Večnom ruženci.
Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. V prípade ich neposkytnutia nie je možné
byť členom ružencového bratstva a čerpať príslušné výsady. Účelom spracúvania uvedených údajov je
členstvo (registrácia) v ružencovom bratstve. Právnym základom je zmluvný vzťah, ktorý vzniká na základe
odovzdanej prihlášky člena ružencového bratstva. Údaje sú spracovávané do konca kalendárneho roka, počas
ktorého bolo Vaše členstvo v ružencovom bratstve ukončené (napr. odhlásením). Po tejto lehote môžu byť
Vaše údaje spracovávané len na zákonom stanovené účely. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania,
právo namietať ich spracúvanie, právo na ich prenosnosť. Máte aj právo podať návrh na začatie konania na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie ohľadom ochrany Vašich osobných
údajov získate na internetovej stránke www.dmc.sk alebo v sídle organizácie. Prípadne nás kontaktuje
písomne, telefonicky alebo elektronicky na adrese dmc@dominikani.sk .

PROSÍME VYPLNIŤ A ODOVZDAŤ PRIHLÁŠKU VCELKU:
Priezvisko a meno:
..................................................................................
Adresa:
.............................................................................................
Rozhodol/a som sa modliť posvätný ruženec a byť členom: (zvolenú formu označte krížikom)
Živého ruženca
Svätého ruženca
Večného ruženca – volím si čas bdenia:

mesačne

..........................................
Príklad: 28. deň od 18:00

alebo

ročne

..........................................
Príklad: 25. 1. od 14:00

Ako člen RB sa budem usilovať rásť v láske a vo svätosti.
..........................................
(vlastnoručný podpis)
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Dominikánske mariánske centrum, Mäsiarska 6, 040 01 Košice,
tel.: (055) 623 01 37, 0905 244 583, e-mail: dmc@dominikani.sk, www.dmc.sk

