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Sva-tá Ma-ri-a,  Svatá Boží Rodičko,            o-ro-duj  za    nás. 
Sva-tá Ma-ri-a,  Svatá Panno panen, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi spěchala do hor, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi do města Judova putovala, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi do domu Zachariášova vešla, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi Alžbětu pozdravila, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi svou návštěvou svoji příbuznou potěšila, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi svým příchodem předchůdce Páně posvětila, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi podíl na radosti své příbuzné měla, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi se svou příbuznou Boha velebila, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi v Bohu, svém Spasiteli, plesala, 
Sva-tá Ma-ri-a,  která jsi milosrdenství Boží oslavovala, 
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Sva-tá  Ma-ri-a,   která jsi za své milosti Bohu čest vzdá-va-la,                  o-ro-duj   za   nás. 
Sva-tá  Ma-ri-a,   která ses v nevýslovné pokoře služebnicí Páně na-zva-la, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   která jsi celý Zachariášův dům požehnáním na-pl-ni-la, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   Alžbětou uctivě po-zdra-ve-ná, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   požehnanou mezi ženami naz-va-ná, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   pro plod života svého ve-le-be-ná, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   Matkou Páně naz-va-ná, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   pro víru svou bla-ho-ře-če-ná, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   duchem prorockým na-pl-ně-ná, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   všemi národy bla-ho-sla-ve-ná, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   z poníženosti své vysoce po-vzne-se-ná, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   nejvyšší důstojností Bohem o-bla-že-ná, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   živý chráme Boha ži-vé-ho, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   svatyně Ducha sva-té-ho, 
Sva-tá  Ma-ri-a,   hrade Krále věč-né-ho, 
Sva-tá   Ma-ri-a,  Matko milo-sr-den-ství, 

 
 
 
 
 
 

 

Abychom Boha nade všechno bližního jako sebe    mi-lo - va   -   li,     o-ro-duj  za  nás. 
Abychom pro Boha  všechno                       ochot - ně  či  - ni   -   li, 
Abychom se podíleli na radostech a starostech      svých bliž  -  ních, 
Abychom svým bližním skutky milosrdenství          pro-ka-zo-va-li, 
Abychom slovem  i skutkem pokoru              os-věd-čo-va-li,  
Abychom Boha  za dosažená dobrodiní                ve-le -  bi  -     li, 
Abychom mši svatou  svědomitě                         na-vště-vo-va-li, 
Abychom se v čas navštívení  vůli Boží                 po-dro-bo-va-li, 
Abychom vezdejší pouť šťastně                              do-ko - na   -   li, 
Abychom jednou v nebesích                                   Bo-ha   chvá-li-li, 
 


