Pracovný list

8. august: sv. Dominik, kňaz | Modlitba posv. ruženca
Pôvod mena: z lat. dominus – pánov; z dies dominica – deň
Pána. Narodil sa okolo r. 1170 v starokastílskom meste
Caleruega. Vyštudoval filozofiu a teológiu. Vynikal skutkami
veľkej dobročinnosti. V r. 1206 cestoval cez Francúzsko
do Ríma a spoznával veľké nebezpečenstvo šírenia bludov
albigéncov a valdéncov. Prebudila sa v ňom veľká túžba stať
sa misionárom medzi odpadlíkmi; chcel ich priviesť naspäť do
Cirkvi. Inocent III. vyhovel jeho želaniu. V južnom Francúzsku
začal misijnú činnosť úplne chudobný. Postupne sa k nemu
pripojilo niekoľko horlivých kazateľov. V meste Prouille
pri Toulous založil misijnú stanicu. Tu niekde môžeme hľadať
zárodok veľkého diela sv. Dominika, základ jeho rehoľného
spoločenstva.
V r. 1215 založil spoločenstvo bratov kazateľov v Toulous.
Základom kazateľskej rehole, ktorá mala chrániť Cirkev
pred útokmi zvonku, boli chudoba a štúdium. Už 22.
decembra 1216 pápež Honórius III. schválil rád dominikánov.
Život a pôsobenie Dominika sa vyznačovali záchranou
ľudských duší. Jeho pokora a jednoduchosť mu získavali
množstvo prívržencov. Jeho mužská i ženská rehoľa sa veľmi
rýchlo rozrástla. Zomrel 6. augusta 1221 vyčerpaný
na misijnej ceste v Boloni so slovami: „Zachoval som
neporušenosť tela až do tejto chvíle; hľaďte aj vy pestovať
čistotu; zotrvajte v pokore a dobrovoľnej chudobe;
pamätajte, že Bohu slúžiť znamená panovať.“ V ikonografii je
zobrazený ako kazateľ v dominikánskom odeve. Jeho atribútmi sú kniha, ľalia, pes s horiacou pochodňou,
vrabec, kameň, palica, hviezda a ruženec.
Sv. Dominik a modlitba posvätného ruženca
Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na ktorej sa mala
recitovať modlitba ruženca a povedala mu, že modlitba a meditácia nad životom jej syna porazí bludy
a utrpenie.
Misijný ruženec – vyfarbi:
Jednotlivé desiatky predstavujú farby svetadielov.
AFRIKA - zelená - symbolizuje zelené tropické, africké lesy.
- čierna - symbolizuje farbu pleti Afričanov
AMERIKA - červená - symbolizuje farbu
pleti Indiánov - pôvodných obyvateľov Ameriky
EURÓPA – biela – symbolizuje farbu
pleti Európanov
OCEÁNIA – modrá - symbolizuje Tichý oceán
a mnohé ostrvy v ňom
ÁZIA – žltá –
symbolizuje pleť ľudí Ázie,
najpočetnejších vo svete
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Tajomstvá radostného ruženca
1. Ktorého si, Panna, z ________________ ____________________ počala.
2. Ktorého si, Panna, pri _______________ ____________________ v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v ________________________ porodila.
4. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme _______________________________.
5. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme _________________.
Tajomstvá ruženca svetla
1. ktorý bol pokrstený v ______________________
2. ktorý zjavil seba samého na svadbe v _______________.
3. ktorý ohlasoval Božie ____________________________ a pokánie.
4. ktorý sa ________________________ na vrchu Tábor
5. ktorý ______________________ Oltárnu sviatosť.
Tajomstvá bolestného ruženca
1. Ktorý sa pre nás krvou _________________________.
2. Ktorý bol pre nás _________________________.
3. Ktorý bol pre nás tŕním ________________________.
4. Ktorý pre nás _____________niesol.
5. Ktorý bol pre nás ___________________________.
Tajomstvá slávnostného ruženca
1. Ktorý slávne vstal z _________________.
2. Ktorý slávne vystúpil do _________________.
3. Ktorý nám _____________________ Ducha Svätého.
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do _______________.
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi _________________________.

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä
tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
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Predsavzatie: Každý deň sa pomodlím aspoň 1 desiatok posvätného ruženca.

