
M E S I A C : J ú l

Drahí bratia!

Opäť k vam prichádza n .š ružencový '‘plátok",aby vás informoval, 
poučoval o ruženci a úcte k našej Mame,

ÚVOD,
Cirkev,ako božsko-ľudská ustanovizeň sa ustavične vyvíja,mení• 

Éudská moc podporovaná zákonom a bohatstvom,ktorá mala tak veľkú úctu, 
moc,vplyv,najmä v minulých storočiach,pomaličky vyprcháva a je 
nahradzovaná Božou mocou,Cirkev už nemôže plne a isto počítať 
so spoluprácou svetských panovníkov pri hlásaní Božiehd zákona 
vo svete.Často je to práve naopak,Cirkev bojujúca sa sduchovňuje. 
íiudský faktor môže pokojne opakovať so sv, Jánom evanjelistom: "Ja sa 
budem zmenšovať a On /Kristus/ bude rásť."
Sláva,moc Cirkvi - Tajomného Tela Kristovho je v jej utrpení,samote 
a ponižovaní.

"Aj Ježiš Kristus žil uprostred svojich nepriateľov.Nakoniec 
ho opustili i jeho najlepší kamaráti.Na kríži ostal celkom sam, 
obklopený zlostníkmi a posmievačmi.On však prišiel preto,aby Božím 
nepriateľom priniesol pokoj." / Dietrich Bonhoefí'er/.
Podobne je to i s Cirkvou - trpiacou,najmä v našej vlasti.
Cirkev - bojujúca vytýčila nový bojotoý plán na II. Vatikánskom 
koncile.Vyzliekla brnenie,odložila indexy,inkvizície a siahla ako 
snáu nikdy predtým po duchovných zbraniach.Jednou z jej veľkých 
zbraní sú aj rôzne duchovné hnutia.Dnes si "pokecáme" o niektorých 
mariánskych.

Ktoré najvýznamnejšie mariánske hnutia poznáme ?

1.
SPOLOK ŽIVÉHO RUŽENCA.
Založila ho Paulina Jaricot a schválil Gregor XVI, 2,februára 1832,
V tomto spolku si 15 členov mesačne vymieiia 15 tajomstiev.
Takže v tomto spolku,tiež nazývanom "RUŽA” sme i my.
2.
ZDRAVASOVÝ ÔTQK - SPOLOČENSTVO CHORÝCH.
V r.1975 sa zomkli chorí našej vlasti do čisto duchovného združe
nia pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie.Ona je Veliteľka,ona 
vedie spoločenstvo.Každý chorý obetuje svoje kríže,samotu,opustenosť,



starobu,za tie isté úmysly + ruženec za tie isté úmysly.
Čmysly sú tri:
1. Za sv.Otca,biskupov,kňazov /3x Zdravas/
2. Za bohoslovcov,rehoľníkov/ce/,mládež /3x Zdravas/
3. Za hriešnikov,chorých telesne-duševne,duše v očistci /3x Zdravas/ 
Teda Zdravasový útok sa rovná 3x3.
3.
MARIÁNSKA KONGREGÁCIA.
Založil ju Ján Leunis-jezuita v r. I563.Leunis vyberá najlepších 
žiakov,s ktorými koná spev,modlitby a duchovné čítanie k úcte 
Preblahoslávenej Panny.Je to smotánka,tlaté zrnká z radov študentov, 
ktorá má potom pôsobiť ako kvas v triede,ba i v celej škole.
V kongregácii panuje železná disciplína,nie je to však polepšovňa 
pre odkundesov,ale predvoj smelých nekompromisných bojovníkov Kris
tových zásad.Schválená bola Gregorom XIII. v r. I5&4.
4.
GEN.
Je to známe hnutie,tiež pod názvom DIELO MÁRIINO /Fokolári/.GEN 
znamená NUOVA GENSRAZIONE /Nová generácia/,Je to hnutie mladých, 
usmievavých ľudí,žijúcich pod heslom:"Aby všetci jedno boli.”
Snažia sa o jednotu sveta.V zahraničí majú vlastnú uniformu + kra
va ty/äatky/ cyklámenovéj farby.Pieseň "Ave Mariapoli" je vlastne 
piesňou o ich meste Mariapoli/na severe Taliansky/,kde žijú podľa 
zásad Genu /kresťanský "komunizmus”,t.j.spoločný majetok/.

Teda aspoň stručne sme sa dozvedeli o niektorých mariánskych hnu
tiach.Pre nás bude asi najzaujímavejšie I.a4.hnutie.

VY NÁM.

Ako sa vám páčil náš prvý plátok?
Roman K . :"Čo?...Nečítal som,To by bolo treba prečítať.Ani neviem, 

kde to mám."
Robo:"íažko povedať,že sa mi to nepáči,ked na tom pracujem.Budem rád 
nejakým príspevkom,nápadom,at3, "
Paľo:"fažko povedať názor na niečo,čo začalo......

Každá iniciatíva sa víta,treba vytrvať."
Marein:"Dobrá vec.Konečne sa to rozhýbalo.Veľmi ma teší,že som v re

dakčnej rade."
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MY VÁM.

MiláČkovia,2.júlabol sviatok "Náveteva Panny Márie”,na sedmičke
u františkánov boli iba dvaja, z celej Ruže.Možno niektorí brigádujete, 
iní ste prácoupovinní,prípadne nemáte cirkevný kalendár,ale je neu~ 
veritelľné, že by vypadlo v tento deň všetkých 13 chlapcov.
Celkove počas prázdnin badať pokles účasti mladých ľudí na ranných 
omšiach.Cez školský rok to bolo veľmi pekné,keS sa medzi starnúcimi 
ženemi/lebo väčšinou chodia ženy/jmihla mladá tvár.HoŠi,nechceme 
tieto stránky premeniť na prospekt nejakého mravokárneho spolku, 
ale ked to takto cez prázdniny pôjde Šalej,tak to bude vyzerať, 
že do kostola chodíte počas školy,iba ked vám lepí.
7.00 nie je taký horor-čas,že by sa nenašla aspoň skupinka 4-5 ru- 
ženčiarovjktorá by chodila pravidelne.Panna Mária,zježia,si tú obeť 
určite zaslúžia.
Uvádzame ešte zoznam mariánskych sviatkov,aby sme ako dobre deti 
mali prehľad.Podčiarknuté sú iba prikázané sviatky.

----------„ ------------ tu odstrihni a odlož si do debilníčka------------

1.1. Slávnosť číq ho rodičky Márie
2.2. Obetovanie Pána
11.2. Panna Mária Lurdská
25.3. Zvestovanie Pána
2.7. Návšteva Panny Márie
16.7. Panna Mária Karmelská
5.ô.Panna Mária Snežná
15•8* Nanebovzatie Penny Márie 
22.6. Panna Mária Kráľovná
12.9. íeno Panny Márie
15.9. Panna Mária Sedembolestná
6.9. Narodenie Panny Márie
7.10. Panna Mária Ružencová 
21. II. Obetovanie Panny Márie
6.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Nepoškvrnené Srdce Pann y Márie /sobota po sviatku najsv.Srdca Ježišovho/ 
Máj - mesiac úcty Panny Márie


