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Utorok 6. týždňa Kružlovská Huta 17.00
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Farská adorácia (8.00-18.00)
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Piatok 6. týždňa
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Siedma nedeľa
v cezročnom období,
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Siedma nedeľa
v cezročnom období
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Program adorácie:
8.00 – vyloženie Sviatosti Oltárnej
8.05 – 8.30 ruženec svetla
8.30 – 17.30 tichá adorácia
17.30 – 18.00 moderovaná adorácia
a POŽEHNANIE (nasleduje sv. omša)
Rekolekcia kňazov dekanátu
(9.00-14.00)

Kružlovská Huta 11.00 Za farnosť

DOMINIKÁNSKE MARIÁNSKE CENTRUM
STRUČNE O ČINNOSTI
Na Slovensku sa o šírenie ruženca a zakladanie či spravovanie ružencových
bratstiev starajú bratia dominikáni. Slovenská provincia Rehole kazateľov za týmto
účelom v roku 1994 založila Dominikánske mariánske centrum (DMC) so sídlom
v Košiciach, do ktorého provinciál rehole spomedzi bratov dominikánov zároveň menuje
provinčného promótora pre ruženec. Prvoradým cieľom DMC na čele s promótorom pre
ruženec je šírenie ružencového apoštolátu v duchu stáročiami overenej dominikánskej
tradície, šírenie evanjeliového posolstva vzájomnej lásky na pozadí modlitby posvätného
ruženca a z toho vyplývajúceho dobra medzi ľuďmi – to všetko v súlade s učením
Katolíckej cirkvi.

AKÁ JE ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA A ČO TREBA K JEHO CHODU?
Pre vznik a chod ružencového bratstva je potrebná minimálne jedna úplná ruža,
teda 20-členná skupina, ktorá si vymieňa ružencové tajomstvá, stretáva sa a modlí
desiatok ruženca denne. Pre vznik ďalšej ruže sú potrební minimálne 3 členovia. Pokiaľ
nemá 20 členov, nazývame ju neúplná ruža. Počet úplných ruží nie je obmedzený, avšak
neúplná ruža môže byť len jedna. Tí, ktorí tvoria ruže, sú členmi Živého ruženca.
Ružencové bratstvo ešte tvoria členovia Svätého a Večného ruženca, ktorých neviaže
spoločné mesačné stretávanie.

KTO VEDIE RUŽENCOVÉ BRATSTVO?
Každé ružencové bratstvo má horliteľa bratstva, ktorého si spomedzi seba
písomnou formou tajným hlasovaním vyvolia členovia Živého ruženca. Ak je
v ružencovom bratstve ruží viac ako dve, horliteľa bratstva volia horlitelia ruží. Teda
svojich zvolených horliteľov majú aj jednotlivé ruže.

ČO JE ÚLOHOU HORLITEĽA BRATSTVA?
Horliteľ bratstva má byť človek s láskavým srdcom, ktorý okrem iného dbá o to, aby
boli zaevidovaní všetci členovia bratstva a zadelení do jednotlivých ruží.

Ružencové spoločenstvá vo farnosti
Ako vyzerajú ružencové spoločenstvá v číslach?
Mokroluh
4 kompletné ruže
80 členov

Rokytov
3 kompletné ruže
60 členov

Tarnov
5 kompletných ruží
100 členov

Kružlovská Huta
1 kompletná ruža
20 členov

Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec:
1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a
hojnosť milostí.
2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí
od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa
posvätia týmto prostriedkom.
5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže
nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a
zaslúži si večný život.
7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho
svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich
orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Dekrét o určení kostolov Košickej diecézy
Apoštolská Penitenciária na základe
poverenia Svätého Otca Františka udelila
pre rok Sedembolestnej Panny Márie na
Slovensku dar úplných odpustkov pri
splnení
zvyčajných
podmienok:
sviatostná spoveď, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú,

ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež
na spôsob príhovoru privlastniť dušiam,
ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci: vo
sviatky Panny Márie pri pútnickej
návšteve
ktoréhokoľvek
chrámu
vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom
nábožne zúčastnia na eucharistickom
slávení.

Kostoly určené na získanie odpustkov:
Košice – katedrála
Košice – Kalvária
Prešov – konkatedrála
Prešov – Kalvária

Bardejov – bazilika

Bardejov – Kalvária

Vranov nad Topľou – bazilika

Humenné – Kalvária
Veľký Šariš – diecézna svätyňa
Malá Vieska – pútnické miesto
Svätá Mária – pútnické miesto

Gaboltov – diecézna svätyňa
Obišovce – diecézna svätyňa
Stropkov – diecézna svätyňa

V určených kostoloch je možné získať úplné odpustky od časných trestov pri ich
pútnickej návšteve v nasledujúce sviatočné dni Panny Márie:
Lurdská Panna Mária – 11.02.2014
Fatimská Panna Mária – 13.05.2014
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie –
28.06.2014
Návšteva Panny Márie – 02.07.2014
Karmelská Panna Mária – 16.07.2014
Nanebovzatie Panny Márie –
15.08.2014

Panna Mária Kráľovná – 22.08.2014
Narodenie Panny Márie – 08.09.2014
Meno Panny M árie – 12.09.2014
Ružencová Panna Mária – 07.10.2014
Obetovanie Panny Márie – 21.11.2014
Nepoškvrnené počatie Panny Márie –
08.12.2014

