
OBNOVITEV  POSVETITVE  JEZUSOVEMU  IN  MARIJINEMU  SRCU

Ljubljanski nadškof metropolit in
predsednik Slovenske Škofovske
Konference msgr. Stanislav Zore je v
ponedeljek, 30. marca 2020, v
nadškofijski kapeli vodil molitveno
uro ter ob sklepu posvetil Slovenijo
Jezusovemu in Marijinemu Srcu,
posebej še prizadete zaradi epidemije.
Ker za to obnovo posvetitve nismo
imeli veliko časa in tudi ne besedila ali
informacij, predlagam, da imamo to
posvetitev v naši župniji na veliko
noč pri sveti maši. 
Na spletni strani župnije imamo besedilo, ki ga bomo skupaj prebrali. Lahko si ga prej 
natisnemo in  potem na veliko noč po svetem obhajilu skupaj zmolimo. Povabim, da to 
naredimo v naših družinah  in povezani s sveto mašo v župnijski cerkvi v Sežani.  Ker bomo 
molili skupaj, je besedilo v množini.  

Molitev: 

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočemo posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu,
da bi bil vedno bolj predani in zvesti tvoji otroci.

Mati  Marija,  danes  se  izročimo  tvojemu  brezmadežnemu  Srcu.  Sprejmi  nas  v  svoje
materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu.

Gospod  Jezus,  po  Marijinem  brezmadežnem  Srcu  se  posvetimo  in  izročimo  tvojemu
presvetemu Srcu. Upodobi naša srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v nas.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama
vračamo ljubezen, ki sta nam jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na
Kalvariji,  in  nam  jo  izkazujeta  še  danes.  Hkrati  obnavljamo  svojo  krstno  posvetitev
troedinemu Bogu: odpovemo se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujemo vse, kar
nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.

Obljubimo, da bomo spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje
in  cerkvene  zapovedi  ter  se  ravnali  po  nauku  cerkvenega  učiteljstva  pod  vodstvom
Petrovega naslednika. S tem hočemo prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Radi bomo molil
rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih
sobot zadoščevali za svoje grehe in grehe vsega človeštva.

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta nam, da bomo sprejemali
evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem
križu in vstajenju za nas pot, resnica in življenje. Naj se hranimo z nebeškim Kruhom in
živimo iz evharistične daritve, da bomo premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje.– V
tej posebni uri preizkušnje, pomagaj svojemu ljudstvu: navdihuj voditelje narodov, poslušaj
uboge  in  žalostne,   ozdravi  bolne  in  odpusti  grešnikom  in  nas  reši  pandemije  novega
korona-virusa. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh
nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino.
Amen.


