
MODLITBA K MATEŘSKÉMU SRDCI PANNY MARIE 

ZASVĚCENÍ BENÁTECKÉ FARNOSTI  

DNE 8. PROSINCE 2017 

 

eposkvrněná Panno Maria, Matko Boží a Královno nebeská, 

Pomocnice křesťanů a Smírkyně hříšníků, před Tvým trůnem 

klekáme ubezpečeni, že dojdeme milosrdenství a získáme milost  

i potřebnou pomoc ve svých tísních. Hřešili jsme, odmítali jsme 

nabízené milosti, nejsme hodni slitování Božího. Doufáme však 

v nesmírnou dobrotu Tvého mateřského Srdce. Ty naše dobrá Matko, 

nemůžeš se odcizit svým dítkám, přes všechnu naši nehodnost.  

Ó, Maria, Útočiště naše, Tvému mateřskému srdci se svěřujeme, 

obětujeme a zasvěcujeme, Tobě duši i tělo a vše, co je nám drahé. 

by toto naše zasvěcení bylo účinné a trvalé, obnovujeme dnes do 

Tvých rukou svoje křestní sliby a předsevzetí, která jsme učinili 

při svém prvním svatém přijímání: Zavazujeme se, že budeme 

zachovávat přikázání Boží a církevní, že budeme poslušni náměstka 

Kristova a svých duchovních pastýřů. 

hceme svá srdce odpoutávat od všeho, co se Tobě nelíbí, chceme 

svá smýšlení uvést v soulad se smýšlením Tvým, své snahy  

a zájmy v soulad s Tvým Srdcem. Přejeme si vroucně, aby naše srdce 

se stala svatyněmi smíru, ohnisky blíženské lásky a apoštolátu. 

Chceme udržovat čistotu srdce a rozněcovat svou lásku k Bohu 

horlivou modlitbou a častým přijímáním svatých svátostí. 

aria, Královno srdcí, přijmi naše srdce a vše co je nám drahé 

pod svoji mateřskou ochranu, neboť Tobě nyní plně náležíme. 

Se Synem svým nás smiř, Synu svému nás poroučej, Synu svému nás 

obětuj! Královno míru, vypros národům mír! Buď i zbloudilým  

a nevěřícím prostřednicí milostí, aby i oni poznali v Tobě dobrou, 

milující Matku a došli záchrany v Srdci Ježíšově. Učiň, ó Maria, aby 

královskou vládou Tvého Srdce přišlo k nám království Srdce 

Ježíšova, abychom všichni, sjednoceni v pravé víře a v pravé lásce, 

pěli s Tebou radostné Magnificat vděčnosti a neskonalé chvály! 

Sladké Srdce Mariino, budiž naší spásou! Amen. 
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