
MODLITBA ZASVÄTENIA 
K NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE 

 

pri príležitosti stého výročia Panny Márie vo Fatime 
 

  

 Fatimská Panna, Matka milosrdenstva, Kráľovná ne-
ba a zeme, Útočište hriešnikov, my všetci sa zasväcu-
jeme zvláštnym spôsobom tvojmu nepoškvrnenému 
Srdcu. 
 

 Týmto zasvätením obnovujeme s tebou a skrze teba 
všetky naše krstné sľuby, kedy sme si zvolili tvojho Sy-
na za svojho Kráľa a Boha a zaväzujeme sa, že preve-
dieme a uskutočníme vnútorné obrátenie, ktoré od 
nás žiada sväté Evanjelium, že sa budeme odpútavať 
od sebalásky a nebudeme robiť kompromisy s duchom 
a zmýšľaním sveta, aby sme ti boli celkom oddaní 
a s tvojou pomocou plnili vôľu nebeského Otca. 
 

 Okrem toho zverujeme ti, najdobrotivejšia 
a najláskavejšia Matka, naše bytie i naše kresťanské 
povolanie. V tejto rozhodnej hodine, ktorá ťažko do-
lieha na svet, keď sú zabíjaní nevinní, keď sa šíri tero-
rizmus, keď sú v mene nepravej slobody pošliapavané 
ľudské práva, keď sa šíri nenávisť a zloba, keď sa 
hriech považuje za čosi normálne, k tebe sa utiekame, 
lebo ty si znamením spásy.  



 Chceme svoj život zariadiť v duchu pokánia a mod-
litby, ako si to žiadala vo Fatime.  
 

 Chceme sa horlivo a vrúcne zúčastňovať na najsvä-
tejšej eucharistickej obeti, chceme sa nábožne modliť 
svätý ruženec a k tomu viesť a povzbudzovať aj dru-
hých.  
 

 V duchu Evanjelia chceme viesť obetavý radostný ži-
vot a vždy chceme byť ochotní zmierovať a odriekať 
sa.  
 

 Chceme žiť vzorne a dávať dobrý príklad kresťan-
ských čností a čistoty pre celý svet. 
 

 Sľubujeme ti, že ostaneme verní svätej Cirkvi 
a svätému Otcovi, jeho pastierskemu a učiteľskému 
úradu v spojení s biskupmi a kňazmi. Budeme mu vy-
prosovať tvoju zvláštnu ochranu. 
 

 Pod tvojou materinskou ochranou budeme všade ší-
riť svornosť a lásku, pokoj a porozumenie, úctu 
k autorite duchovnej i svetskej, lebo každá moc je od 
Boha a pre blaho všetkých. 
 

 Tiež ti sľubujeme, že sa budeme modliť za duše všet-
kých ľudí, čo sa s nami stretávajú.  
 



 Odvažujeme sa s plnou dôverou pozdvihnúť oči 
k tebe, Matka Ježišova i naša mocná a milosrdná Mat-
ka, a prosíme ťa teraz znova o záchranu všetkých tvo-
jich detí. 
 

 Ó, dobrotivá, ó, láskavá, ó, sladká Panna Mária! 
 Amen. 


