Ružencové bratstvo
Ružencové bratstvo (RB) je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú Preblahoslavenú
Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V. je
Rehoľa dominikánov, vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné milosti. Snažia sa o neustály pokrok
v kresťanskej dokonalosti. Cieľom každého člena RB je snaha o neprestajný vzrast v láske k Bohu a ľuďom,
o premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Na tejto ceste si členovia RB pomáhajú aj slobodným prijatím
pravidiel obsiahnutých v Stanovách ružencových bratstiev.
Členom Ružencového bratstva môže byť každý pokrstený katolík, ktorý má minimálne 7 rokov a ktorý sa
slobodne rozhodne vziať na seba práva a povinnosti člena RB. Každý člen, ktorý chce byť prijatý do RB, si
môže slobodne vybrať jednu z troch foriem členstva, tzn. byť členom Svätého, Živého alebo Večného
ruženca. Riadne členstvo vzniká dňom prijatia do RB a zaniká smrťou, vystúpením alebo vylúčením člena.
Riadni členovia RB sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých dobrách, milostiach a
prísľuboch Panny Márie daných tejto reholi.
Viac na: http://www.dmc.sk/rb/bratstvo.html

Vďaka horlivosti niekoľkých našich veriacich sa modlitba ruženca v našej farnosti udržala a rozšírila podľa
svedectva najstarších členov už v 80. rokoch minulého storočia a počas nasledujúcich rokov tu pôsobilo RB.
Naše RB prešlo reformou v spolupráci s Dominikánskym mariánskym centrom v Košiciach a oficiálne za
prítomnosti P. Šimona Jána Tyrola prebehli 4. 6. 2016 voľby. K tomuto dňu má RB pri kostole Najsvätejšej
Trojice v Brezovej pod Bradlom dve ruže Živého ruženca, desať členov Svätého ruženca a troch členov
Večného ruženca.
RB je otvorené spoločenstvo, tzn. že kedykoľvek sa môžete stať jeho členom, prípadne sa zúčastniť na
našich mesačných stretnutiach vždy v prvý utorok v mesiaci.

Nech sa aj v našej farnosti naplnia slová sv. Pia V.:

„Ruženec je najlepším prostriedkom na dosiahnutie dvojakého cieľa:
dobre sa modliť a správne žiť.“

