
Litanie  k P.M. (č.16)  - „k P. Marii podle Jana Pavla II.“    

Otče, věčná lásko, která jsi nám skrze Marii dala Krista.    

Kriste, tělo a krvi Panny Marie.

Duchu svatý, který jsi způsobil v Marii největší dílo milosti.

Maria, plná milosti.

Maria, jitřenko spásy.

Maria, obraze a vzore církve.

Maria, Vůdkyně Božího lidu.

Maria, slávo Boží milosti.

Maria, vůdkyně pokorných a chudých.

Maria, vzore ve zkouškách víry.

Maria, spojená s Kristem v nepochopení a bolesti.

Maria, věrná Kristu až do jeho smrti na kříži,

Maria, obraze a zrcadlo tajemství Krista.

Pa ne, smi luj se.

( (podle encykliky Redemptoris Mater)      
                      

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.

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.)



Maria, matko Krista a matko lidí.

Maria, dokonalá v obětování lásky.

Maria, matko všech bratří v Kristu.

Maria, mateřská prostřednice církve.

Maria, Kristova spolupracovnice na spáse.

Maria, matko oslaveného Pána.

Maria, která nás vedeš k Eucharistii.
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o ro duj za nás.

Be rán ku Bo ží, zro ze ný z Pan ny Ma ri e. Smi luj se nad ná mi.

BeBe rán ku Bo ží, slá vo Pan ny Ma ri e. Smi luj se nad ná mi.

BeBeBe rán ku Bo ží, po ko ji a smí ře ní člo vě ka. Smi luj se nad ná mi.mi.

K: Oroduj za nás svatá Boží Rodičko, 
L: aby nám Kristus dal účast na svých  zaslíbeních. 
K: Modleme se: 
Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha svatého; 
na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem Tvé slávy. 
Skrze Krista, našeho Pána. L: Amen.      

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