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Ú V O D
Drahí bratia,už je to pomaly roktčo vzniklo naše bratstvo Ruže.
Každý deň 15 modliacich úst,15 modliacich sŕdc,tvoriac jeden modliaci or
ganizmus, predkladá cez Máriu svoje prosby pred Hospodina a bojuje ako
misionár modlitby za potreby Cirkvi,potreby bratov i naše súkromné potreby.
V organizme sa často stáva,že príde na jeho údy nejaká ťažoba alebo cho
roba.Nestalo sa tak aj tebe,drahý brat,pri modlitbe ruženca? Nemal si
chuť s tým praštiť?Nezdalo sa ti,že je to len prázdne mletie ústami?
V ruženci je uložený priebeh Tajomstva spásy.Aby sme ho aspoň trochu
oockopili,dokázali oponovať protivníkom ruženca a tiež,aby sme prekonali
prípadné krízy,k tomu nám bude slúžiť tento náš vzdelávací "plátok".
Preberieme si v ňom históriu,stavbu,tajomstvá ruženca,organizácie na uctie
vanie Preblahoslávenej Panny,dozviete sa,čo je apoštolát modlitby,stá.
Rady prijmeme pripomienky,rady,ako i nejaké príspevky,napr. ízážitky z mod
litby,ktoré by sme zverejnili,aby sme sa ako bratstvo vzájomne lepšie poz
nali a povzbudzovali.
Č° je vlastne ruženec? |tko .vznikol?,Bol vždy v takej podobe- ako dnes?
Ťo sú otázky,na ktoré sa v stručnosti pokúsime podať odpoveň,aby nás kres
ťanov nepokladali za nevedecké,zakomplexované individuá.
Ruženec je rozjímavá ijio dl Ttba, pobožnosť k Panne Márii, skladá sa z modli
tieb :Verím v Boha,Otčenáš,Zdravas,Sláva. /O stavbe niekedy nabudúce/.
Vznik.
7 4.storočí sa spomína vo východnej Cirkvi pustovník Pavol,ktorý si kládol
do lona kamienky,tieto po dokončení modlitby po jednom odhadzoval,aby sa
tak nepomýlil pri modlení všetkých 300 modlitieb,ktoré si zaumienil denne
vykonať.Na západe si pustovníci navliekli tieto zrnká na niť.150 zrniek
používali podľa vzoru 150 žalmov na modlenie Otčenáša,volali ich "Páter
noster", podnes tzv.pótriky,pótričky.Za čias sv.Dominika sa začala jeho
aktivitou táto modlitba vieobecne šíriť,pričom "ruženec" nadobudol takúto
podobu:150 Otčenášov nahradilo 150 Zdravasov neúplných - modlitba nadobudla
ráz oslavy Preblahoslávenej Mamičky.
Zdravas sa skladá zo štyroch častí:
- "Zdravas Mária,milosti plná,Pán s Tebou"/Lk I,2d/- anjelské pozdravenie
- "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho"

\

/Lk 1,42-43/ - slová sv.Alžbety.
- "Ježiš" - k neúplnému Zcravasu ho pripojil pravdepodobne pápež Urban
r. 1264.Končí 1 sa slovom Amen.
- "Svatá Mária,Matka Božia,pros za nas hriešnych,teraz i v hodinu
smrti našej.Amen. /r.1493 /

Prvýkrát zaviedol mainzský biskup úplnú podobu Zdravašu.Tak,ako sa vyvíjala
Cirkev,tak sa vyvíjala a narastala jej láska i potreba väčšej osia vy
nášej Nebeskej Mami.Pričom modlitba Zrdavas,je modlitba božsko-ľudského
pôvodu,vychádzajúc zo Sv.Písma /I.a2.časť/ a tradície,ktorá má však tiež
svoje základy v Biblii.
Počet zrniek sa menil zo 150 na 33,63,70.Nakoniec sa v r.1520 začala ustá
lo vat 50 desiatková forma/Lev X./
V 14.storočí kartuzián Dominik Prutens,vkladá po mene Ježiš,krátku vetu,
čo je náznak tajomstva.V r.1500 odporúča kartuzián Landsberg rozdeliť
tajomstvá na radostné,bolestné a slávnostné.Vr.1521 Aberto de Castello
vkladá posledné tajomstvo ruženca - I5-te,ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
V 17.storočí začínajú v Taliansku ukladať po každom desiatku Sláva.
Lev XIII.povzbudzuje veriacich k modlitbe ruženca najmä cez oktober a máj.
Dúfame,drahí bratia,že sa vám podarí prehrýzť cez túto suchú faktografiu.
Naučte sa aspoň základný priebeh vývoja ruženca,aby ste neboli úplne dutí,3a
ke3 sa vás na to niekto spýta.
My vám:
•
"Ak nebudete ako nevinné deti,nikdy nepochopíte dokonale duchovnú krásu
ruženca.

/Dr.Konrát Metzger /

"Modli sa ruženec ráno.Ruže sa predsa polievajú ráno.

/J. Javorská /

Vy nám:
Modlíš sa každý deň ruženec?
Aký máš vzťah k ružencu?
B .:"Modlím sa každý deň,pomáha mi to...niekedy aj pred hodinou,keu mi prihá>
ra".
R .:"Stáva sa,že niekedy som lenivý a nechám si to na večer.Večer sa mi
potom veľmi nechce.Najviac sa modlím pred skúškou a tiež pri dôležitých
životných rozhodnutiach.Mám rád ruženec."

P.:"..fcdlím sa ho cestou do školy...aspoň ráno mi výjde modlitba...je to
dobré."

