
Zasvätenie Cirkvi v Portugalsku a v Španielsku Najsvätejšiemu Ježišovmu 

a Nepoškvrnenému Srdcu Márie 25.3.2020, fatimské Sanktuárium, Bazilika 

Ružencovej Panny Márie   

 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Lekár ľudských duší, milovaný Syn, milosrdná Tvár 

Otca! Cirkev putujúca na zemi, Tvoj ľud žijúci v Portugalsku a v Španielsku , hľadí 

na ranu v Tvojom otvorenom boku, zdroj našej spásy, a úpenlivo prosí: 

 - v tejto výnimočnej hodine plnej utrpenia podopieraj Tvoju Cirkev, buď 

inšpiráciou pre vládcov národov, načúvaj  hlasom chudobných a trpiacich, 

podopieraj pokorných a utláčaných, uzdravuj chorých a hriešnikov, pozdvihuj na 

duchu skľúčených a znechutených, obnov slobodu zajatým a väzňom, zachráň 

nás od pandémie, ktorá sa nás všetkých týka. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Lekár ľudských sŕdc, vyzdvihnutý do výšin kríža, 

dotknutý učeníkom vo večeradle! Cirkev putujúca na zemi, Tvoj ľud žijúci 

v Portugalsku a v Španielsku, vidí v tebe obraz nežného objatia Otca pre ľudstvo. 

Toto objatie túžime  – v Duchu Lásky – preukázať sebe navzájom, ako si to 

odporúčal učeníkom pri umývaní nôh, a úpenlivo prosíme: - v tej výnimočnej 

hodine plnej utrpenia, podopieraj deti, staršie osoby i najslabších, potešuj 

lekárov, zdravotné sestry, pracovníkov zdravotnej služby i opatrovateľov-

dobrovoľníkov, posilňuj rodiny a umocňuj v nás zmysel pre občiansku povinnosť 

a solidaritu, buď svetlom pre umierajúcich, privítaj zomrelých vo svojom 

Kráľovstve, chráň nás od všetkého zla a zachráň nás od pandémie, ktorá sa nás 

všetkých týka. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Lekár ľudských duší , Syn Presvätej Panny Márie! Cez 

Srdce Tvojej Matky, ktorej odovzdávame putujúcu Cirkev na zemi, národy 

Portugalska, Španielska a veľa iných krajov, ktoré sú Tvoje od vekov, prosíme 

dnes: prijmi zasvätenie Tvojej Cirkvi. Zasvätením sa Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu 

odovzdávame Cirkev pod ochranu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, vo svetle 

Tvojho Zmŕtvychvstania, tu zjavenom trom deťom, ako útočište a cesta 

privádzajúca do Tvojho Srdca. Ružencová pani z Fatimy, buď uzdravením chorých 

a útočišťom pre učeníkov Krista, zrodených pod krížom Jeho Lásky.  

Nepoškvrnené Srdce Márie, ktorému sa zverujeme: - v tejto výnimočnej hodine, 

plnej utrpenia, prijmi tých, ktorí odchádzajú, dávaj útechu tým, ktorí sa ti 

zasväcujú, obnov celý svet i celé ľudstvo. Amen. 


