ÚKON ZASVĚCENÍ
NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
pro kněze Mariánského kněžského hnutí
Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště
hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému kněžskému hnutí a jsme povoláni tvořit
šik tvých kněží, zasvěcujeme se dnes zcela zvláštním způsobem tvému Neposkvrněnému Srdci.
Tímto úkonem zasvěcení chceme s tebou a skrze tebe plnit všechny závazky, které
jsme přijali svým zasvěcením křestním a kněžským.
Zavazujeme se také uskutečňovat ono vnitřní obrácení, které nás oprostí od každé lidské příchylnosti k sobě samým, ke kariéře, k pohodlí, k laciným kompromisům
se světem, abychom byli jako ty ochotni plnit jedině vůli Boží. Svěřujeme své kněžství tobě, Matko nejsladší a milosrdná, abys s ním disponovala podle svých plánů spásy v této rozhodující hodině, která těžce doléhá na svět, a zavazujeme se prožívat své
kněžství podle tvých přání, zvlášť v novém duchu modlitby a pokání, v horlivém slavení Eucharistie a liturgie hodin, v každodenní modlitbě růžence, obětováním mše
svaté ke tvé cti každou první sobotu v měsíci a zbožným a prostým způsobem života,
aby byl dobrým příkladem pro všechny.
Také ti slibujeme dokonalou věrnost evangeliu, které budeme hlásat neporušeně
a statečně až k prolití krve, bude-li to třeba. Slibujeme též věrnost církvi, pro jejíž službu jsme byli vysvěceni.
Především chceme být spojeni se Svatým otcem a s hierarchií vytrvalým souhlasem se všemi jeho směrnicemi, a tak chceme postavit hráz pokračujícímu odboji proti
učitelskému úřadu církve, neboť tento odboj ohrožuje samotné základy církve.
Pod tvou mateřskou ochranou chceme být apoštoly této dnes tak nutné jednoty
s papežem v modlitbě a lásce a vyprošujeme pro něho od tebe zvláštní ochranu. Konečně ti slibujeme vést věřící, svěřené naší péči, k obnovené oddanosti tobě. Jsme si
vědomi, že ateismus způsobil u velkého počtu věřících ztroskotání ve víře a že se znesvěcení dostalo do svatého Božího chrámu a neušetřilo ani mnoha našich kněžských
bratří, že se stále více šíří ve světě zlo a hřích. A proto se odvažujeme s důvěrou pozvednout oči k tobě, Matko Ježíšova a milosrdná a mocná Matko naše, a ještě dnes
prosit a očekávat od tebe spásu pro všechny tvoje děti, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
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ÚKON ZASVĚCENÍ
NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
pro řeholní osoby a laiky,
spolupracovníky Mariánského kněžského hnutí
Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště
hříšníků, připojujeme se k Mariánskému kněžskému hnutí a zasvěcujeme se zcela
zvláštním způsobem tvému Neposkvrněnému Srdci.
Tímto úkonem zasvěcení chceme s tebou a skrze tebe plnit všechny závazky, které
jsme přijali svým křestním zasvěcením.
Zavazujeme se také usilovat o vnitřní obrácení, velmi požadované evangeliem, které nás oprostí od každé náklonnosti k sobě samým a k laciným kompromisům se světem, abychom byli jako ty ochotni stále plnit jedině vůli Otce.
Nejsladší a milosrdná Matko, svěřujeme ti svou bytost a své křesťanské povolání:
disponuj s ním podle svých plánů spásy v této rozhodující hodině, tak tíživě doléhající na svět. Chceme žít své povolání podle tvých přání, zvláště v obnoveném duchu
modlitby a pokání, v horlivé účasti na slavení Eucharistie a na apoštolátu, každodenní modlitbou růžence a prostým způsobem života ve shodě s evangeliem, abychom
tak dávali dobrý příklad v zachovávání Božího zákona a v praktikování křesťanských
ctností, zvláště čistoty.
Slibujeme ti také, že budeme spojeni se Svatým otcem, s hierarchií a s našimi kněžími, aby se tak postavila hráz pokračujícímu odboji proti učitelskému úřadu církve,
neboť tento odboj ohrožuje základy církve.
Pod tvou ochranou chceme být apoštoly této tak potřebné jednoty s papežem
v modlitbě a lásce a vyprošujeme pro něho od tebe zvláštní ochranu.
Konečně ti slibujeme, že budeme duše, se kterými přijdeme do styku, pokud je to
možné, přivádět k obnovené oddanosti tobě.
Jsme si vědomi, že ateismus způsobil u velkého počtu věřících ztroskotání ve víře,
že se znesvěcení dostalo do svatého chrámu Božího, že zlo a hřích se stále více ve světě šíří, a proto se odvažujeme, Matko Ježíšova a milosrdná a mocná Matko naše, s důvěrou pozvednout oči k tobě a ještě dnes prosit a očekávat od tebe spásu pro všechny
tvoje děti, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
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ÚKON ZASVĚCENÍ
NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
pro mládež
Fatimská Panno,
moje vroucně milovaná Matko,
připojuji se ke kruhu spolupracovníků
Mariánského kněžského hnutí
a zasvěcuji se dnes – zcela zvláštním způsobem –
tvému NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI.
Tímto svým slavným úkonem
věnuji ti celý svůj život,
své srdce, svou duši, své tělo,
zvláště toto údobí svého mládí,
které právě prožívám.
VEĎ MĚ po cestě, kterou nám ukázal Ježíš:
po cestě lásky, dobroty a svatosti.
POMÁHEJ MI, abych se vystříhal hříchu, zla
a egoismu a abych odrážel pokušení
k násilí, k nečistotě a k drogám.
SLIBUJI TI, že se budu často zpovídat
a přijímat do svého srdce Ježíše
jako duchovní pokrm pro svůj život,
že budu zachovávat Boží přikázání,
že půjdu po cestě lásky a čistoty
a každý den se pomodlím růženec.
Chci být svědkem jednoty svou velkou láskou
k papeži, k biskupovi a našim kněžím.
Miluji tě, moje nejsladší Matko,
a nabízím ti své mládí
pro vítězství tvého NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE ve světě.
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PAPEŽ JAN PAVEL II. SLOŽIL A OSOBNĚ
PRONESL TENTO AKT DŮVĚRYPLNÉHO
ZASVĚCENÍ PANNĚ MARII
na náměstí Sv. Petra o slavnosti Zvěstování L. P. 1984
1. „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“
Slovy této antifony, kterou se po staletí modlí církev Kristova, obracíme se dnes
k tobě, Matko, v jubilejním roce vykoupení.
Jsme spojeni se všemi pastýři církve, ve zvláštním svazku tvoříme jedno tělo
a jedno společenství, jako z vůle Kristovy apoštolové tvořili jedno tělo a jedno společenství s Petrem.
V této jednotě pronášíme slova tohoto aktu zasvěcení, do něhož toužíme ještě
znovu uzavřít naděje a úzkost církve o současný svět.
Před čtyřiceti lety a potom znovu po deseti letech tvůj služebník papež Pius XII.
tváří v tvář bolestným zkušenostem lidské rodiny svěřil a zasvětil tvému Neposkvrněnému Srdci celý svět a zvláště ty národy, které pro svou zvláštní situaci byly předmětem tvé lásky a tvé starostlivosti.
Tento svět lidí a národů máme před očima i dnes: svět druhého tisíciletí, které
pomalu končí, svět současný, náš svět.
Církev, pamětliva slov Pána „Jděte … a učte všechny národy … Hle, já jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,18–20), oživila na II. vatikánském koncilu
vědomí svého poslání v tomto světě.
A proto, Matko lidí a národů, ty, která znáš všechna jejich utrpení a jejich naděje, ty, která mateřsky vnímáš všechny ty zápasy mezi dobrem a zlem, mezi světlem
a temnotami, které otřásají současným světem, vyslyš naše volání, které z vnuknutí
Ducha Svatého zaměřujeme přímo k tvému Srdci: Obejmi svou láskou Matky a Služebnice Páně tento náš svět lidí, které ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni znepokojení
nad pozemským i věčným osudem všech lidí a národů.
Zvláštním způsobem ti svěřujeme a zasvěcujeme ty lidi a ty národy, kteří tohoto
zasvěcení obzvláště potřebují.
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko! Nezamítej v potřebách proseb našich!“
2. Nuže, před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem chceme
se dnes s celou církví spojit v tom zasvěcení, jímž se z lásky k nám zasvětil tvůj Syn svému Otci, když řekl: „Pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ (Jan 17,19)
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Chceme se v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi spojit se svým Vykupitelem. V jeho
Božském Srdci nachází toto zasvěcení sílu k dosažení odpuštění a smíru.
Síla tohoto zasvěcení trvá po všechny časy a objímá všechny lidi, národy a státy
a přemáhá každé zlo, jež kníže temnot je s to zasadit do lidského srdce a do jeho dějin
a jež skutečně vzbudil v naší době.
Jak hluboce cítíme potřebu tohoto zasvěcení lidstva a světa, tohoto našeho dnešního světa, zasvěcení uskutečňované v jednotě s Kristem! Vykupitelské dílo Kristovo
musí být světu zprostředkováno církví.
Nade všechno tvorstvo buď v tomto roce velebena ty, Služebnice Páně, která jsi
uposlechla Boží volání v nejhlubší míře.
Buď pozdravena ty, která jsi zcela spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna.
Matko církve, osvětluj Boží lid na cestě víry, naděje a lásky. Osvěť zvláště ty národy,
pro něž ty sama očekáváš naše zasvěcení a naše odevzdání. Pomáhej nám žít v pravdě
Kristova zasvěcení pro celou lidskou rodinu v dnešním světě.
3. Když ti, Matko, svěřujeme svět, všechny lidi a všechny národy, svěřujeme ti při
tom také toto zasvěcení světa a klademe je do tvého mateřského Srdce.
Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám překonat nebezpečí zla, které se tak snadno zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a které ve svých nedozírných důsledcích už zatěžuje
současný život, a zdá se, že chce zatarasit cestu k budoucnosti.
Od hladu a války vysvoboď nás!
Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války vysvoboď nás!
Od hříchů proti lidskému životu už od jeho prvního počátku vysvoboď nás!
Od nenávisti a pohrdání důstojností Božích dětí vysvoboď nás!
Od jakékoliv nespravedlnosti v životě společenském, národním i mezinárodním
vysvoboď nás!
Od lehkomyslného přestupování Božích zákonů vysvoboď nás!
Od pokusů rozrušit v srdcích lidí pravdu o Bohu vysvoboď nás!
Od ztráty rozlišování dobra a zla vysvoboď nás!
Od hříchů proti Duchu Svatému vysvoboď, vysvoboď nás!
Vyslyš, Matko Kristova, toto volání naplněné bolestí všech lidí! Naplněné bolestí celé společnosti!
Pomáhej nám silou Ducha Svatého přemáhat všechen hřích: hřích člověka a „hřích
světa“, hřích v jakékoliv podobě.
Ať se znovu ukáže v dějinách světa nekonečná spásná síla vykoupení: síla milosrdné lásky! Kéž zastaví zlo! Kéž promění lidská svědomí!
Ve tvém Neposkvrněném Srdci kéž se ukáže všem světlo naděje! Amen.
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