
Litanie  k P.M. (č.15)  - „Narození P. Marie“    

Bože,   náš nebeský Otče,

Bože   Synu vykupiteli světa,

Bože   Duchu Svatý,

Bože   v Trojici jediný.

Svatá   Maria, 

Svatá   Boží Rodičko,

Svatá   Panno panen,

Již v ráji zaslíbená,

Od patriarchů zbožně očekávaná,

Proroky zvěstováná,

Již od početí dědičného hříchu uchráněná,

Přečistá lilie z kořene Jesse,

Ve svatosti a spravedlnosti zrozená,

Královno milostivá,

Pa ne, smi luj se.

( Svátek Narození Panny Marie 8.9)
                      (zkrácené)

Kris te, smi luj se. Pa

 hudba: Petr Chaloupský (*1964)

ne, smi luj se.

Smi luj se nad ná mi.

o ro duj za nás.



Abychom děkovali za milost povolání do Církve Boží,

Abychom vyplňovali svá dobrá předsevzetí milostí Boží,

Abychom posvěcovali svůj život dobrými skutky.

Abychom se s tebou jednou blaženě radovali v nebesích,
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o ro duj za nás.

Be rán ku Bo ží, kte rý sní máš hří chy svě ta. SmiSmi luj se nad ná mi.

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.)

(V den narození Panny Marie 8.9)
K: Modleme se: 
Uděl, prosíme, Pane, svým služebníkům a služebnicím dar nebeské milosti, aby jako početí Panny Marie 
nám bylo počátkem možnosti spásy, tak i její narození poskytlo našemu srdci hojnost pokoje.
  Všemohoucí věčný Bože, který jsi poslal na svět Pannu Marii,
dotkni se svou milostí našich srdcí, abychom pro její narození byli povzbuzováni k dokonalejšímu životu.
Bože, který jsi narozením blahoslavené Panny Marie naplnil celý svět radostí, 
dej, prosíme, abychom tuto radost pociťovali jako jitřní svit našeho vykoupení, a proto k Tobě vzplanuli dokonalou láskou.
  Pane Ježíši Kriste, který jsi zrušil kletbu a poskytl požehnání, 
smrt pak zmařil a nás obdařil nadějí na věčný život;
mocí Ducha svatého nám přispěj ku pomoci, aby také i den našeho narození byl počátkem našeho spasení 
a den naší smrti byl počátkem věčné blaženosti.
Jenž žiješ a kraluješna věky věků. L:  Amen

(S Božským dítkem Máti L: rač nám požehnání dáti.)
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