MODLITBA JUBILEA
FATIMY 2017
Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria,
Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami, Ty jsi obraz
Církve oděné do velikonočního světla,
Ty jsi sláva našeho lidu, Ty jsi vítěz
nad znamením zla. Proroctví milosrdné
lásky Otce, učitelko zvěstování radostné
zvěsti Syna, znamení hořícího ohně
Ducha Svatého, uč nás, v tomto údolí
radostí a bolestí věčným pravdám,
které Otec zjevuje svým maličkým.
Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm
hříšníků a cestou vedoucí k Bohu.
V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce, odevzdávám se Tobě.
Skrze Tebe, v jednotě se svými
bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu,
ó, Panno Růžence z Fatimy. A takto
obklopen(-a) Světlem, které vychází
z Tvých rukou, smím chválit Hospodina
navěky věků. Amen

Můžeme připojit i modlitbu z Fatimy ZA MÍR:
Bože, Nejsvětější Otče, který jsi nám dal
svůj Pokoj skrze Ježíše a skrze Něj jsi nás
chtěl přivést k svému Srdci - na tomto místě,
kde nás Panna Maria zve k modlitbě za mír
ve světě a kde nás Anděl Míru povzbuzuje
ke klanění Bohu - , dej nám, prosíme,
ať mezi všemi lidmi zavládne mír;
ať vůdcové národů hledají cesty
ke spravedlnosti, ať všichni dosáhneme
míru v srdci a na přímluvu Královny Míru
se smíme stát tvůrci světa, v němž se šíří
a roste bratrství. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen
s hlavní zásvětnou modlitbou Matce Boží:
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se
Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším,
co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou
mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech
nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení,
která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval
čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši
často modlil a obětoval za obrácení
hříšníků a na smír hříchů proti Tvému
Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou
chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN.
A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

Pro ČR z pověření ČBK zajišťuje ČMFa Koclířov:
Přípravné Fatimské dny ve farnostech.
V Koclířově semináře, novénu 1. mariánských sobot a každého
13. v měsíci Fatimské dny (mob. 731 646 800).
Národní program ČR ve Fatimě 12. – 13. 9. 2017.
V katedrálách a na poutních místech 16. 9. – 3. 10. 2017,
Sympozium a hlavní zasvěcení ČR 7. 10. 2017
www.fatima2017.cz a www.cm-fatima.cz

