Zasvätenie Portugalska a Španielska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25.3.2020 vo Fatime
Kardinál António Augusto dos Santos Marto 25.3.2020 vo Fatime predsedal slávnosti
zasvätenia Portugalska a Španielska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovi a Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie, ktoré požiadal o pomoc a ochranu v momente súženia, ktoré v súčasnosti svet prežíva.
Portugalská iniciatíva vzišla zo žiadosti laikov, ktorí získali tisíce podpisov.
.
K tomuto zasväteniu, ktoré sa konalo v Bazilike Ružencovej Panny Márie vo Fatime, sa pripojila
prvýkrát aj španielska biskupská konferencii, a tak tieto dve krajiny boli spolu zasvätené Najsvätejšiemu
Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie .
.
„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.“
K zasväteniu sa pridalo týchto 22 krajín: Albánsko, Bolívia, Kolumbia, Kostarika, Kuba,
Slovensko, Guatemala, Maďarsko, India, Mexiko, Moldavsko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru,
Poľsko, Keňa, Dominikánska republika, Rumunsko a Východný Timor.
Kardinál António Augusto dos Santos Marto, kľačiac pre sochou Fatimskej Panny Márie, prenesenej do
baziliky Ružencovej Panny Márie vo Fatime z kaplnky zjavenia, prosil svätých pastierikov, pochovaných
v tejto bazilike, ktorí boli tiež obeťami pandémie španielskej chrípky. Zvlášť prosil svätú Hyacintku, ako
obeť tejto pandémie, ktorej sté výročie smrti sme oslávili 20. februára 2020 a zažila veľkú opustenosť
v posledných chvíľach svojho života.

„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 ľudstvo.“
Zasvätenie ukončil slovami:

Zdroj: www.fatima.pt

Na Slovensku v tomto čase zasväcoval o. biskup Mons. Stanislav Stolárik cez rádio Lumen svoju diecézu
a všetkých tých, ktorí si konali deviatnik prípravy na zasvätenie, tých, ktorí si vzbudili tento úmysel za
seba i svojich drahých, ale modlil sa aj za tých, ktorí sa tomuto zasväteniu vzpierajú, lebo sme synmi
a dcérami jednej mami a mama chce mať všetkých pri sebe.
„Prosíme v tej dôvere, že keď dala veľké prisľúbenie vo Fatime, prečo by sme nemohli predniesť
prosbu, aby ona , Fatimská Panna Mária – Nepoškvrnené Srdce, nám vyprosila možnosť osláviť Boha
skrze ňu už na jej výročie, trinásteho mája.“
Zdroj: https://www.lumen.sk/archiv-play/121745

