Litanie k P.M. (č.20)
(8.12 „Neposkvrněného početí“ )
(text zkrácený)
(1. kantor)
(2. lid)
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h: Petr Chaloupský (*1964)
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Ky ri e

e

le i son.

2
4
2
4
(2. Ped)

(2. Ped)

L:

K:

Bože, náš nebeský
Bože Synu, Vykupiteli
Bože Duchu
Bože v Trojici
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Ot
Svě
sva
je di

K:

Svatá Ma-ria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Panno od počátku vyvolená a ustanovená,
Panno ve svatosti a bez poskvrny počatá,
Panno při svém početí dědičného hříchu uchráněná,
Panno povždy čistá,
Panno neposkvrněná,
Panno neporušená,
Panno veškerou milostí posvěcená,
Panno potřením pekelného hada proslavená,
Panno zvláštními výsadami ozdobená,

Smi luj senad ná mi.

če.
ta.
tý.
ný.

L:

o ro duj za nás.

L:

K:
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Abychom si, omytí křestní koupelí,
Abychom všemu
hříchu
Abychom různé poskvrny na své duši

o ro duj zanás.

zachovali čisté srdce,
statečně odpo - rovali,
svátostí smíření omývali,

Abychom se nastražených léček
darem umění vyvarovali,
Abychom se
nástrahám světa a těla
vyhýbali,
Abychom své tělo
modlitbou
a postem posi - lovali,
Abychom se poučovali
Abychom jako
Abychom

slovem Božím a uchovávali je ve svém srdci,
moudré panny bděli a byli připraveni.
spasení
od Boha lásky přijali,

K:
21

L:

Be rán ku Bo

ží,

kte rý sí máš hří chy svě

ta.

Smi 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 svátku Neposkvrněného početí Panny Marie 8.12)
K: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
L: abychom byli hodni zaslíbení Kristových.
K: Modleme se:
Bože, který jsi neposkvrněným početím blahoslavené Panny Marie
připravil důstojný příbytek svému Synu a pro smrt Syna svého ji uchoval od každé poskvrny veškerého hříchu,
dej prosíme, na její přímluvu, abychom svůj život prožili v čistotě a dostali se tak jednou k Tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
(S Božským dítkem Máti L: rač nám požehnání dáti.)
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