
Ponuka DMC v Košiciach Platnosť od 1. 1. 2023

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

NOVÉ VYDANIE

Ruženec – S Máriou  
kontemplovať Krista
10 €

Praktická pomôcka nielen pre tých, ktorí sa radi modlia ruženec, ale aj pre „za-
čiatočníkov“, ktorí sa o ruženci chcú dozvedieť čo najviac. Kniha obsahuje 
mnohé biblické texty, ako aj texty svätcov, ktoré nás vovádzajú do hĺbky jed-
notlivých tajomstiev ruženca. V knihe sú uvedené viaceré modlitby k Panne 
Márii, dominikánskym svätým, ako aj modlitby za zomrelých. Nové vydanie 
knihy je obohatené o ďalšie podnetné texty, invokácie modlitby fatimského 
ruženca a je aktualizované o zmeny v modlitbách či formačných textoch 
Dominikánskeho mariánskeho centra, ktoré nastali v priebehu posledných 
takmer dvadsiatich rokoch.    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
3,20 €

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

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

Tajomstvá  
posvätného ruženca

Preukaz člena 
ružencového bratstva
0,50 € Živý ruženec
1,50 € Svätý ruženec
1,50 € Večný ruženec 

Preukaz člena ružencového bratstva by mal mať každý člen ružencového 
bratstva. Je viditeľným znamením jeho dobrovoľného a aktívneho členstva. 
Preukazy sú určené zvlášť pre členov Živého, Svätého a Večného ruženca. 

Živý ruženec: formát 8 x 12 cm, skladačka
Svätý a Večný ruženec: formát 10,5 x 15 cm,  

brožúra, 50 a 54 str.

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 knihy sú rozhovory s bratom Louis-Marie, generálnym promótorom 
pre ruženec. V druhej časti sú myšlienky vypovedané pri príhovoroch z rôznych 
kútov sveta. Louis-Marie je aj autorom meditačných fotografií zostavených 
z jeho každodenného života. Poslednou časťou tohto diela sú rozjímania 
nad tajomstvami posvätného ruženca.    Formát A5, 127 str., brož.

Cyprian Klahs, OP
Ruženec – jednoduchá 
a hlboká modlitba
3 €

Brat Cyprian Klahs, poľský dominikán, v knihe povzbudzuje, aby sme sa 
často a s duchovným úžitkom modlili ruženec. Vo svojej knihe nielenže 
prináša rozjímania, ale pripomína nám aj dejiny tejto modlitby a vysvetľuje 
jej význam. Ukazuje nám krásu toho, čo je nám blízke a všeobecne známe.

Formát A6, 50 str., brož.

Pauline Jaricot
Príbeh môjho života
5 € Mäkká väzba
7 € Tvrdá väzba

NOVINKA

Paulína Jaricotová
Zakladateľka Diela šírenia 
viery

3 €

Duchovná autobiografia zakladateľky Živého ruženca je o jej duchovných 
zápasoch a víťazstvách, o Božom pôsobení v jej živote, o jej vzťahu s Bohom 
a k Božej Matke. Hoci žila v 19. storočí, jej duchovné boje boli také isté, aké 
prežívame aj my dnes. 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 mäkkej a tvrdej väzbe 

Dňa 22. mája 2022 bola bla horečená Paulína Mária Ja rico tová, zakladateľka 
Živého ruženca. Brožúra opisuje jej život od narodenia v Lyone až po smrť 
a jej celoživotné pôsobenie v Lyone. Paulína bola veľká podporovateľka misií, 
horliteľka modlitby ruženca. Brožúra tiež opisuje jej hlbokú vieru a úctu 
k Eucharistii a chudobným.        Formát A5, 48 str., brož. 

Leták
Ružencové bratstvá 
na Slovensku
zdarmaR
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Základné informácie o ružencových bratstvách a o jednotlivých formách 
členstva v ružencovom bratstve.           Formát A5



Dominikánske mariánske centrum,
Mäsiarska 6, 040 01 Košice,
tel.: 0903 982 541, (055) 6230 137  
email: dmc@dmc.sk, 
www.dmc.sk

Objednávky časopisu RUŽENEC:
tel.: 0948 178 751,  
email: dmc@dmc.sk

Mesačník Ruženec prináša informácie nielen o dianí v ružencových brat-
stvách na Slovensku, ale aj články pre duchovný rast.     Formát A5, 36 str.

Časopis
Ruženec
0,70 €

Dominikánske mariánske centrum v Košiciach vystavuje ružencovým brat-
stvám Zakladacie alebo tiež Potvrdzujúce listiny s podpisom promótora pre ru-
ženec. Posiela sa v tubuse. Zakladacia listina sa vystavuje tomu bratstvu, ktoré 
je čerstvo založené a Potvrdzujúca zase tomu, ktoré už bolo založené skôr, ale 
zatiaľ nemá žiaden viditeľný doklad o svojom založení. Ružencové bratstvá si 
tento dokument 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 slú-
žil ako predloha všetkých ružencových oltárov na svete.        Formát A3

Zakladacia listina  
ružencového bratstva
15 €

Leták
Ruženec – prameň,  
nádeje
0,20 €

Maľovanka
Dominikov 
maľovaný ruženec
2 €

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

Formát 9 x 14 cm, skladačka

Vtiahnuť deti do jednotlivých tajomstiev ruženca je pomerne náročné. Po-
môcť tu môže ružencová maľovanka, ktorá deťom hravou formou pribižuje 
duchovné bohatstvo modlitby. Každému tajomstvu je venovaná dvojstrana, 
na ktorej sa nachádza pestrý obrázok ako predloha na maľovanie a krátke 
zamyslenie, ukončené jednoduchou výzvou.      Formát A5, 44 strán

Ako vznikli ružencové bratstvá (RB)? Čo je zmyslom RB? Ako oživiť RB? 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

Formát 9 x 6 cm

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

Magnetky (rôzne motívy) 
Ružencová Panna Mária
Bl. Paulína Jaricotová
Svätý Dominik ...
1 €

Obrázok 
pre pozostalých 
zosnulého člena RB
0,20 €

Obrázok pre pozostalých zosnulého člena ružencového bratstva slúži ako 
pamiatka na tých, za ktorých sú slúžené zádušné sväté omše.

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

Modlitba zverenia sa pod ochranu Ružencovej Panne Márii, ktorú by sa mal 
pomodliť každý člen ružencového bratstva minimálne pri svojom vstupe 
do neho. Odporúčame sa ju však modliť aj na pravidelnom mesačnom 
stretnutí členov ružencového bratstva.       Formát 8,5 x 13,5 cm, 

obojstranné lamino
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č. 10ročník 27 október 2022

Sľub Ružencovej 
Panne Márii
0,20 €


