Litanie řádu kazatelů k blahoslavené Panně Marii
Litanie k P.M. (č.19) "v každém soužení"
Pa ne, smi luj se.

text: dominikánská liturgie (zkráceno)
úprava a hudba: Petr Chaloupský III.OP (*1964)

Kris te smi luj se.

Pa ne, smi luj se.

smi luj

se nad ná

mi.

Otce nebeského přítelkyně blažená,
Božího Syna Matko velebná,
Svatého Ducha mocí plodem obdarovaná,
Svaté Trojice síně nádherná,
Od vyznavačů chválená,
Od panen milovaná,
S Maří Magdalénou pod křížem plačící,
Nade všechny svaté a světice posvěcená,

o ro duj za nás.

Manno lahodná,
Větévko vonná,
Perlo drahocenná,
Královno oslavená,

láskou plamenná,
vládkyně ctihodná,
komnato vyzdobená,
chrámová bráno krásná,

Matko vyvolená,
cesto správná,
Matko sladká,
růží ověnčená,
Slitování studno přehluboká, obloho jasná,
Matko podivuhodná,
Matko Páně pravá,
Královno naše, Paní,

od patriarchů očekávaná,
hříšných Obhájkyně mocná.
proroky předpověděná,
andělům jsi milá,
přítelkyně dokonalá,
nadevše vyvýšená,
růže milosti plná,

služebnice svrchovaná, jiskérko láskou vzňatá,
člověka naděje jistá,
k andělským šikům nás připoj, Paní mocná,
ty záře nebes plání,
láskou rozhoř nás, Maria, Hvězdo ranní,

V době mezidobí
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, aby Tvoji věrní, kteří se z milostivého jména
a dobrotivé ochrany blahoslavené Panny Marie radují, byli zde na zemi osvobozeni
ode všeho zlého a jednou v nebesích měli účast na věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána. L: Amen.

2

na po moc nám po

spěš.

Pro posvátný den Tvého narození,
Pro posvátný slib Tvého panenství,
Pro Tvoji svatou poslušnost, Panno, Hvězdo mořská,
Pro radost, již jsi zakusila, když od mudrců s děťátkem jsi nalezena byla,
Pro příklad pokory, jejž jsi dala, když jsi chlapce v chrámě obětovala,
Pro svatých 7 let pobytu v Egyptě, kde jsi své požehnané dítě ukrývala,
Pro svaté 3 dny, ve kterých s bolestí jsi Syna hledala,
.

pro sí me tě vy slyš nás.

Aby skrze Tebe, Paní milá, Církev vždy v milosti upevněna byla,
Abychom v každou žití chvíli před Tebou a Tvým Synem čistě žili,
Aby nám skrze Tebe, slavná Panno, prosby vyslyšení bylo dáno,
Abys na nás v lásce svorné upřela své oči milosrdné,
Abys přátele své stále milovala a laskavě je v dobrém zachovala,
Abys na naše prosby zřetel vzala a hojně u Syna svého za nás orodovala,
(pro řád kazatelů:)

(Abys Řád bratří kazatelů vřadila mezi řády andělů,)
(Aby v sledu věků neochvějná naše řehole vždy byla pevná,)
(Aby se náš konvent líbil Tobě, Plná milosti,)
.

o ro duj za

Ovečko
Ovečko
Ovečko

Boží,
Boží,
Boží,

na Tebe složí naději,
kdo k Synu jde.
v náruč nás vloží, tvůj Syn, panenská lilie!
po světa hoři veď nás v mír, kde panuje!

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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nás.

