Zasvěcením se Panně Marii dovolujeme Bohu, aby mohl v našem životě
více působit.
Jestliže se tedy zasvěcujeme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie,
duchovně si přivlastňujeme její víru a čistotu jejího srdce a přijímáme „nové
srdce“.
V tomto duchovním příbytku jsme chráněni před zlem.

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, bible a růženec.
Jen Bůh sám nás může posvětit.
Potřebuje však k tomu náš souhlas, který mu tímto zasvěcením dáváme,
opřeni o souhlas té, v jejímž životě stejně jako v životě jejího Syna bylo jen
samé ANO.
Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!
„Co to znamená? Srdce otevřené Bohu, očištěné kontemplací Boha.
Zásvětná modlitba k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
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(a) čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou,
která mne vede ke Kristu.
Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil(a) v dokonalé oddanosti Bohu
a jeho vůli.

Amen.

Mariánské večeřadlo zahajujeme vždycky modlitbou, kterou nás
Panna Maria učí ve svém poselství na svátek Letnic
7. 6. 1981: „Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu
Neposkvrněného Srdce Panny Marie, své milované Nevěsty!“
(Opakujeme ji třikrát.)

Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému
Srdci se vším, co mám.
Přijmi mě pod svou Mateřskou ochranu. Ochraň mě před každým
nebezpečím.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, které mě svádí ke zlému, abych
si zachoval čistotu těla i duše.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která
vede k Bohu.
Vypros mi potřebnou milost, abych se z lásky k Pánu Ježíši často
modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na usmíření Tvého srdce,
které bylo uráženo tolika hříchy.
Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé jednotě a oddanosti k
Nejsvětější Trojici.
Věřím v ni, klaním se jí a miluji ji.
Amen.

Modlitba zasvěcení Panně Marii,
Královně posvátného růžence z Fatimy.
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 Bůh zjevuje 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,
Panno Růžence z Fatimy.
A takto obklopen (a) Světlem,
které vychází z Tvých rukou,
smím chválit Hospodina navěky věků.
Amen.

Zásvětná modlitba k Panně Marii, od sv. Ludvíka Maria
Grigniona z Montfortu.
Zdrávas Maria, nejmilejší Dcero věčného Otce, zdrávas Maria,
podivuhodná Matko Božího Syna, zdrávas Maria, věrná Snoubenko
Svatého Ducha,
zdrávas Maria, má drahá Matko,
milovaná Vládkyně a mocná Panovnice.
Zdrávas má radosti, má slávo, mé srdce a má duše!
Před tváří celého nebeského dvora se tvému Neposkvrněnému Srdci
zasvěcuji.
Buď mojí Matkou a Královnou.
Ve vší podřízenosti a lásce Ti odevzdávám
a zasvěcuji své tělo a svou duši, své viditelné
i neviditelné statky a plody svých dobrých skutků, minulých,
současných i budoucích.
Dávám Ti plné právo nakládat se mnou a se vším co mi náleží, bez
výjimky, jak se Ti zlíbí,
k větší slávě Boží v tomto čase i na věčnosti.

Amen.

