
 

Modlitba zasvätenia sa rodiny Nepoškvrnenému Srdcu 

Panny Márie: 

  

      Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša, Kráľovná neba a zeme, 

celá naša rodina sa zasväcuje tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. 

Všetko, čo sme a čo milujeme a máme, vkladáme s plnou dôverou 

do tvojej mocnej ochrany a do tvojho materského požehnania. 

Mária, buď nám Matkou a nauč nás veriť, nauč nás dúfať, nauč nás 

milovať.   

    Vypros nám milosť, aby sme aj vo veľkých ťažkostiach ostali 

neochvejní vo viere. Pomáhaj nám, aby sme sa správne a múdro 

rozhodovali vo všetkých otázkach života.  Nauč nás milovať a slúžiť vo všetkom. Ďakujeme 

ti, že nás svojou láskou spájaš a vedieš k svojmu Synovi. Ďakujeme, že si smieme navzájom 

slúžiť. Vypros nám milosť, aby sme sa ti stále viac podobali v láske k Bohu, v pokore, čistote 

a obetavosti. Daruj nám milosť čím viac vyžarovať lásku tvojho Syna do prostredia, v ktorom 

žijeme, pracujeme a sme. 

     Vypros nám milosť, aby sa naša rodina stala ohniskom pravého pokoja a zmierenia. 

Svojim svedectvom života viery, nádeje a lásky nech sme oporou a svetlom pre tých, ktorí to 

potrebujú. 

     Daj, nech si vzájomne ukazujeme cestu, ktorou je evanjelium tvojho Syna. Daj, nech sa 

vzájomne oslobodzujeme, daj, aby sme milovali nado všetko Boha a tak aby nám mohlo 

všetko slúžiť na dobré. Vovádzaj nás čoraz hlbšie do tajomstva tvojho Syna a nášho Pána 

Ježiša Krista, ktorý je našou cestou, pravdou a životom. 
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Panna Mária  vo svojich posolstvách vo  Fatime chce zhromaždiť rodiny na spoločnú  

modlitbu  sv. ruženca  a  pozýva ich vstúpiť, skrze zasvätenie rodiny do bezpečného útočišťa 

Jej Nepoškvrneného Srdcu 

 

Sestra Lucia, vizionárka z Fatimy, sa zverila kardinálovi Carlovi Caffarrovi: 

"Otče, príde čas, keď rozhodujúci boj medzi Kristovým a Satanským kráľovstvom bude o 

manželstvo a rodinu. A tí, ktorí budú pracovať pre dobro rodiny, zažijú prenasledovanie a 

súženie. Ale nebojte sa, pretože Panna Mária už rozdrtila hlavu.“ 

 

A dnes sme toho svedkami. Rodina sa stále viac odkláňa od svojho pôvodného určenia, a to 

má nemalé následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev.  

 

V 11. kapitole liste Hebrejom čítame: 

 „ S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť,  a s bázňou postavil koráb na 

záchranu svojej rodiny;  ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery.  / 

Hebr.11.7/ 

 

Márino Nepoškvrnené  Srdce je novodobou archou.  

Pozýva nás, aby sme vstúpili do tejto archy zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.  

 Potom  naše rodiny, tak ako  Noemova rodina, budú  uchránené od všetkého, čo ich v 

dnešnej dobe ohrozuje. 

 

 


