
 
 
 

Modlitba zasvätenia 
 

Svätá Panna nežnosti, 
Boh si ťa vybral spomedzi všetkých žien, 

aby si sa stala matkou Jeho najviac milovaného Syna. 
Ó, Ježiš, srdcom mierny a pokorný, 

Svojou svätou prítomnosťou si bol v najkrajšom chráme Zeme 
posvätený v Máriinom lone. 

 

„A slovo sa stalo telom a žije medzi nami.“ 
 

Prostredníctvom Tvojho života, ako daru, si odovzdal svoju Matku aj nám. 
A prostredníctvom nej sa rýchlejšie dostaneme k Tebe. 
Ó, Mária, prosíme Ťa, nech nájdeme útočisko u Teba. 

Dnes budeme prostredníctvom Teba posvätení, Svätá Panna Mária, 
Prostredníctvom Tvojho bolestného a nepoškvrneného čistého srdca. 

Ochráň v Tvojom čistom a panenskom srdci opustené deti tohto sveta. 
Zmiluj sa nad všetkými matkami, ktoré hľadajú útočisko v Tvojom bolestnom 

srdci. 
Ó, požehnaná Matka a Panna Mária, 

Ty, ktorá si prežila krížovú cestu a smrť svojho svätého syna, Ježiša Krista, 
Vypočuj naše prosby, 

Priveď k Tvojmu nepoškvrnenému čistému srdcu všetky zablúdené deti, 
Zjednoť rozvrátené rodiny, aby mohli prostredníctvom Tvojho žiariaceho srdca  

opäť vzniknúť ľudské rodiny, 
tak, ako to bolo na Zemi za Tvojich čias: 

Ježiš, Mária a Jozef, tri Sväté Srdcia. 
 

Zasvätenie 
 

Dnes ja, (meno modliaceho sa), posväcujem Máriiným bolestným 
a nepoškvrneným čistým srdcom seba, moje deti a celú moju rodinu, 

a zároveň posväcujem aj všetky rodiny na Zemi. Amen. 
Mária, som úplne Tvoj. 

 

 

Mária 
Sviatok Korunovácie Kráľovnej Nebies 
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Mária 
Sviatok Korunovácie Kráľovnej Nebies 

Spolu s Vianocami, Veľkou nocou a Turícami je Sviatok Korunovácie 
Kráľovnej Nebies jednou zo štyroch najväčších sviatkov Kresťanského roku. 
Všetci členovia Cirkvi Essénsko-Kresťanskej, Rádu Kráľovnej Nebies, bratia a 
sestry Ordo Templi Christi Esseniorum, slávia tieto najväčšie liturgické 
sviatky.  

Pozývame všetkých ľudí, osláviť spolu s nami a v našej kresťanskej tradícii 
znovuzjednotenie, obnoviť naše kresťanské korene a modliť sa k spoločne k 
Bohu.  

Sviatok Korunovácie Kráľovnej Nebies slávime 15. augusta, alebo prvú 
nasledujúcu nedeľu. Už večer predtým, sa začína večerná pobožnosť. V deň 
samotných osláv si pripomíname svätú Pannu Máriu. Po jej smrti bola bola 
prijatá svojim Synom, Kristom, a bola vyzdvihnutá na nebesia. Sám Kristus ju  

 

korunoval za Kráľovnú Nebies a ON ju umiestnil nad anjelov. Od tohto 
okamihu stala sa ich Kráľovnou.  

Svätá Panna Mária je najväčšou orodovnicou pre všetkých ľudí v núdzi. 
Prijme každú modlitbu, ktorú jej adresujeme a ktorá vychádza zo stredu 
nášho srdca, úprimne a v absolútnej pokore.  

V jej nekonečnej dobrote, odpovedá na všetky úpenlivé modlitby a posúva 
ich priamo pred trón Boha.  

Preto, počas dnešnej slávnosti, chceme sa my sami i naše rodiny zasvätiť 
svätej Márii, Kráľovnej Nebies. Prosíme ju, aby zjednotila naše modlitby do 
jednej mohutnej a silnej modlitby. Pokorne prosíme našu orodovníčku, aby 
priniesla tieto modlitby za mier, harmóniu a lásku pred trón Boha. Pokorne 
dúfame, že náš milujúci Otec, ich prijme do svojho láskavého srdca, vypočuje 
nás, vylieči, ochráni a privedie nás naspäť k sebe.  
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