
 
 
 

Zasvěcující modlitba 
 

Svatá Panno něžnosti, 
Bůh si Tě vybral mezi všemi ženami, 

aby ses stala matkou Jeho nejvíce milovaného Syna. 
Ó, Ježíši, srdcem mírný a pokorný, 

svou svatou přítomností jsi byl v nejkrásnějším chrámu Země 
posvěcený v Mariině lůnu. 

 

„A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ 
 

Prostřednictvím Tvého života, jako daru, jsi odevzdal svou Matku i nám. 
A skrze Ni se rychleji dostaneme k Tobě. 

Ó, Marie, prosíme Tě, ať najdeme u Tebe  útočiště. 
Dnes budeme skrze Tebe posvěceni, Svatá Panno Marie, 

skrze Tvé bolestné a neposkvrněné,  čisté srdce. 
Ochraňuj ve Tvém čistém a panenském srdci opuštěné děti tohoto světa. 

Smiluj se nad všemi matkami, které hledají útočiště  
ve Tvém bolestném srdci. 

Ó, požehnaná Matko a Panno Marie, 
Ty, která jsi prožila křížovou cestu a smrt svého božského syna, Ježíše Krista, 

vyslyš naše prosby. 
Přiveď ke svému neposkvrněnému,  čistému srdci všechny zbloudilé děti. 

Sjednoť rozvrácené rodiny, aby mohla prostřednictvím Tvého zářícího srdce  
opět vzniknout lidská rodina tak,  jak to bylo na Zemi za Tvých dob: 

Ježíš, Marie a Josef, tři Svatá Srdce. 
 

Zasvěcení 
 

Dnes já, (jméno modlícího se), posvěcuji Mariiným bolestným  
a neposkvrněným čistým srdcem sebe, moje děti a celou moji rodinu. 

A zároveň posvěcuji i všechny rodiny na Zemi. Amen. 
Marie, jsem úplně Tvůj. 

 
 
 

 

 
 

Marie 
Svátek Korunovace Královny Nebes 

 
Zámek Vigláš 
19.08.2018 
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Marie 
Svátek Korunovace Královny Nebes 

 
 
Po Vánocích, Velikonocích a Letnicích je Korunovační slavnost Královny 
Nebes čtvrtý velký svátek v křesťanském roce.   
 
Všichni členové Církve Essensko-Křesťanské, Řádu Královny Nebes, stejně 
jako bratři a sestry Templářského řádu, slaví tyto největší liturgické svátky. 
 
Zveme všechny lidi slavit spolu s námi tyto křesťanské tradice. 
Usilujeme o to, abychom znovu sjednotili naše křesťanské kořeny, spojili se 
a společně blahořečili Boha. 
 
Svátek Korunovace Královny Nebes slavíme 15. srpna nebo první 
následující neděli. V předvečer tohoto svátku začíná večerní pobožnost. 
V den samotných oslav si připomínáme svatou Pannu Marii. Po její smrti byla  

 
 
přijata svým synem, Kristem a byla vyzdvižena na nebesa. Sám Kristus ji 
korunoval za Královnu Nebes a umístil ji nad anděly. Od toho okamžiku se 
stala Královnou andělů. 
 
Svatá Panna Marie je největší Orodovnicí pro všechny lidi v nouzi. Přijímá 
každou modlitbu, která vychází z našeho srdce, je vyslovena upřímně a 
v naprosté pokoře.   
Ve své nekonečné laskavosti vyslyší naše modlitby a posouvá je přímo před 
Boží trůn. 
 
Proto se chceme my i naše rodiny, po dobu dnešní slavnosti, zasvětit svaté 
Marii, Královně Nebes. Prosíme ji, aby sjednotila naše modlitby do jedné 
mohutné a silné modlitby.  
Pokorně prosíme naši Orodovnici, aby přinesla tyto modlitby za mír, 
harmonii a lásku před trůn Boha.  V naší pokorné naději doufáme, že je náš 
milující Otec přijme do svého srdce, vyslyší nás, vyléčí, ochrání a přivede nás 
zpět k sobě. 
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