Svätý Otec František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25.
marca 2022 o 17:00 v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná vo
Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca.

Prosím vás, aby ste oddnes zvlášť pozvali veriacich k modlitbe ruženca, ako to
žiadala Panna Mária vo Fatime, vzývali ju prosbami k Fatimskej Panne Márii
a v prílohe nájdete aj modlitbu zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Pridajme aj modlitbu na úmysel Svätého Otca. Niektorí z vás azda stihli aj začiatok
deviatnika k tejto udalosti.
Košickú arcidiecézu sme zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pri 100.
výročí zjavení vo Fatime. Spolu vo farnostiach sa však pripravujme na tento
významný akt, pre ktorý sa rozhodol pápež František.
Mons. Bernard Bober
arcibiskup - metropolita
Zasvätenie Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie.
( Modlitba pápeža Pia XII.)
Kráľovná najsvätejšieho ruženca, pomocnica kresťanov, útočište ľudstva,
víťazná v bitkách Božích!
Pokorne padáme pred tvojím trónom, pevne dúfajúc, že si vyprosíme
milosrdenstvo a obsiahneme milosť a potrebnú pomoc v prítomných
pohromách, nie pre svoje zásluhy, na ktoré sa nespoliehame, lež jedine pre,
nekonečnú dobrotu Tvojho materinského Srdca!
Tebe a Tvojmu nepoškvrnenému Srdcu zverujeme, odovzdávame a zasväcujeme
nielen celú sv. Cirkev, tajuplné telo Tvojho Ježiša, ktoré trpí a krváca, sužované v
toľkých údoch a tak rozličným spôsobom, ale i celý svet, roztrhaný toľkou
nesvornosťou, znovu zachvátený ohňom nenávisti a trpiaci pre vlastné
neprávosti.
Zasväcujeme Ti všetky národy, zvlášť tie, ktoré sú ohrozené vojenskými
konfliktami a osobitne tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme Rusko i
Ukrajinu , podľa tvojej žiadosti, ktorú si vyslovila vo Fatime.
Maj súcit s toľkou skazou hmotnou i mravnou, s toľkými bolesťami a úzkosťami
otcov, matiek, manželov, bratov a nevinných dietok! Nech Ťa dojmú toľké
životy, zničené v kvete; toľké telá, roztrhané v tomto hroznom prelievaní krvi,
toľké duše, mučené a skonávajúce, z ktorých mnohé sa nachádzajú v
nebezpečenstve, že budú naveky zatratené.

Matka milosrdenstva, vypros nám od Boha pokoj! Vypros nám predovšetkým tú
milosť, ktorá môže naraz obrátiť ľudské srdcia, ktorá pripravuje, zjednáva a
zaisťuje pokoj! Kráľovná pokoja, pros za nás a daj svetu, nachádzajúcemu sa vo
vojne, pokoj, po ktorom vzdychajú národy, pokoj v pravde, spravodlivosti a
láske Kristovej. Daj pokoj zbrani a pokoj sŕdc, aby sa v utíšených a
usporiadaných pomeroch rozširovalo kráľovstvo Božie.
Poskytni svoju ochranu neveriacim a všetkým, ktorí ešte sedia v tôni smrti! Udeľ
im pokoj a učiň, aby pre nich vyšlo slnko pravdy, aby mohli spolu s nami pred
jedným Spasiteľom sveta opakovať: -Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle-(Luk.2,14.)
Daj pokoj národom, ktoré oddeľuje blud alebo nesvornosť, a zvlášť tým, ktorí Ti
preukazujú zvláštnu úctu a u ktorých nebolo domu, kde by nemali v úcte Tvoj
posvätný obraz (dnes azda skrývaný a odložený pre lepšie dni) a priveď ich do
jediného ovčinca a pod jediného a pravého Pastiera.
Vymôž pokoj a úplnú slobodu pre svätú Cirkev Božiu. Zadrž šíriacu sa potupu
novo- pohanstva. Udržuj vo veriacich lásku k čistote, činný kresťanský život,
apoštolskú horlivosť, aby sa množil v zásluhách a po počte ľud tých, ktorí slúžia
Bohu.
Konečne, ako bola Srdcu Tvojho Ježiša zasvätená Cirkev a celé ľudské pokolenie,
aby po zložení všetkej nádeje v Neho, On bol im znakom a zárukou víťazstva a
spásy, odteraz nech sú rovnako naveky zasvätené aj Tebe a Tvojmu
nepoškvrnenému Srdcu, ó Matka naša a Kráľovná sveta! Kiež Tvoja láska a
ochrana urýchli triumf kráľovstva Božieho, aby všetky národy, uspokojené
medzi sebou a sBohom, vyhlasovali Ťa za blahoslavenú a s Tebou zaspievali od
jednej končiny zeme ku druhej večné Magnificat slávy, lásky a vďačnosti Srdcu
Ježišovmu, v ktorom jedine môžu nájsť Pravdu, Život a Pokoj. Amen
(A.A.Sedis, 23.nov.1942.)
www.maria.sk/zasvatenie-svet…
Poznámka : Červený text je do modlitby vsunutý, takže nie je od pp.Pia XII.
Avšak vystihuje žiadosť Panny Márie z Fatimy - práve to podstatné, čo žiadala a stále
vyžaduje, aby bolo Rusko menovite zasvätené Srdcu Panny Márie.
Môžete sa modliť a pozývať aj ostatných ku zasväteniu Ruska

