
NÁVRH ZASVĚCENÍ RODIN A DOMÁCNOSTÍ VE FARNOSTECH NAŠICH DIECÉZÍ 
MARIA, SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI 

 

METODICKÝ POSTUP: 

- Duchovní správce, pokud je to možné, po konzultaci s pastorační radou zvolí vhodný 

den pro zasvěcení farnosti ve farním kostele 

- Současně vyzve farníky i vstřícné občany, kteří přijmou pouť sošky Panny Marie  

do své domácnosti - rodiny a stanovuje harmonogram - rozpis putování Panny Marie  

ve farnosti - obci. 
 

ZASVĚCENÍ FARNOSTI (v návaznosti na zasvěcení světa, země, diecéze) 

Vhodná příprava, svátost smíření - rovina jistých misií ve farnosti.  

Po homilii - společná modlitba a zasvěcení farnosti - ovoce slavení jubilea Fatimy. 
 

ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 
 

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, 

Královno posvátného růžence z Fatimy! 

Požehnaná mezi všemi ženami.  
 

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, 

TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI 
 

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. 
 

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, 

TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI 
 

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. 
 

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, 

TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI 
 

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 na věky věků.  
 

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE TOBĚ, 

TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI 
 

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! 
 

Požehnání kněze - s možností jakkoliv doplnit písněmi, přímluvami aj. 
 

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ SOŠKY PANNY MARIE DO JEDNOTLIVÝCH DOMÁCNOSTÍ  

A ZASVĚCENÍ RODIN (SPOLEČENSTVÍ) 

- Varianta, že na stanovený den a hodinu ji přinese sám kněz nebo jáhen či animátor a vykoná totéž 

zasvěcení v rodině, které bylo ve farnosti a zase sošku Panny Marie odnese. 

- Varianta, že soška Panny Marie – budou si ji přebírat v kostele a zase jí do kostela vrátí sami a modlitbu 

vykoná sám někdo z rodiny (např. otec rodiny s celou rodinou při společné modlitbě). 
 

V příloze ke knize Fatima naše naděje je modlitební sešit - zpěvník Té Paní, jež zem naši navštěvuje, kde jsou 

modlitby, písně, zasvěcení i návrh na modlitební program laiků (závěr sešitu str.32-33) 

V některých farnostech je zvykem, že kněz pravidelně jednou za rok navštíví rodiny, domácnosti. 

Je to tedy také příležitost tak učinit i se zasvěcením a požehnáním. 

Nebo tak učinit poprvé - jako ovoce Jubilea Fatimy. A postupně nabízet tuto možnost návštěvy i v rodinách 

„vlažných“ nebo nepraktikujících. 
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