Litanie k P.M. (č.14) - „K Nanebevzetí Panny Marie“
hudba: Petr Chaloupský (*1964)

( Slavnost 15.8. )

Pa ne, smi luj se.

Kris te, smi luj se.

Pa ne, smi luj

se.

( Ped.)

smi

Bože,
Bože
Bože
Bože

luj

se nad ná mi.

náš nebeský Otče,
Synu vykupiteli světa,
Duchu Svatý,
v Trojici jediný.
o

ro duj za nás.

Svatá Ma-ria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,

Korunou z dvanácti hvězd ozdobená,
Nejsvětější Trojicí korunovaná,
Nade všechny svaté a světice vyvýšená,

Svatá ve svém početí i ve smrti,
Vzatá do nebe s tělem i duší,
Vyvýšená jako cedr na Libanonu,

Duchy nebeskými velebená,
Všemi národy blahosla-vená,

Uvedená do posvěceného města,
Žezlem věčné slávy oslavená,
V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15.8)
K: Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Bože, který nám dnes o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ukazuješ její velebnost,
nauč nás pravé moudrosti, abychom v životě zde na zemi přemýšleli o tom, co je na nebi.
Přesvatá Panno Maria, kterou Pán učinil Královnou nebe i země a oslavil korunu věčné radosti,
obrať k nám z nebes své milosrdné oči a přimlouvej se za nás u Svého Syna, který žije a kraluje po všechny věky věků, L: Amen.
(S Božským dítkem Máti L: rač nám požehnání dáti.)

2

o

ro duj za nás.

Mano rajská,
Bráno nebeská,
Kněžno plná milosti,
Milosrdná Matko,
Radosti nového Jeruzaléma,
Nejmocnější přímluvkyně bojující Církve,
Nejslitovnější orodovnice trpící Církve,
Nejslavnější ozdobo vítězné Církve,
o ro duj za nás.

Královno
Královno
Královno

andělů,
patriarchů,
proroků,

Královno
Královno

apoštolů,
vyznavačů,

Be rán ku Bo ží,

Královno
Královno

panen,
všech svatých,

Královno

nebe i země,

kte rý sní máš hří chy svě ta.

V době velikonoční
K: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja!
L: Neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja!
K: Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie,
dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. L: Amen.
(S Božským dítkem Máti L: rač nám požehnání dáti.)
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smi luj se nad ná mi.

