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text: Václav Renč (úpr. P.Ch.)
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Žalmový nápěv CH53

1. Královno andělů,

ty, kterou Pán měl před počátkem díla,
od věků v srdci ustanovenu!
Než moře vzdul, již zrozena jsi byla,
než tryskly první trylky pramenů.

Odpověď

2. Královno patriarchů,

jež na pokraji věčných oceánů,
kde třásní pěny přecházejí v zem,
jsi odkrývala kresby Božích plánů,
slast majíc v lidském pokolení svém.

Odpověď

3. Královno proroků,

jež vidělas už srdcem dívky Páně
své jasavé i žaluplné dny
a tvoje amen uléhalo na ně,
z mramoru zeď i závoj průhledný.

Odpověď

4. Královno apoštolů,

ty, která už jen tím, že jsi a svítíš,
nabíráš zhloubi plným čeřenem,
ty, která sytíc, sama nedosytíš,
ty ráno lásky ve všem stvořeném.

Odpověď

5. Královno mučedníků, těch, kdo jak růži nad požárem nesli
a šťastně donesli sen srdcích svých,
kdo vidění svá krví těla kreslí
na plátno smrti v cudných hrdinstvích.
Odpověď
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6. Královno vyznavačů,

až zavolá je, shromáždí a vhrouží,
jiskry svých ohňů, ve své objetí.
Blažení ti, kdo čistým srdcem touží;
tvým zrakem budou Boha viděti.
Odpověď

nezahořklých úst a dětsky moudrých zraků,
v nichž vroucně trvá Ženichova tvář;
květin, jež sluncem dyší do soumraku,
svou vůní nesouce jak svatozář;

7. Královno panen,

Odpověď

8. Královno všech svatých,

Paní, jež procházíš se zahradami
semen už vzešlých, plodných, rozrostlých
do korun světla, z výšek nad hvězdami
rozlévaného po všech královstvích.

Odpověď

9. Královno bez poskvrny
prvotního hříchu počatá,

sám Boží dech se tajil, počínaje
svou liliovou píseň vítěznou,
napájen prvotními vánky ráje
a znovu blažen ryzí ozvěnou.

Odpověď

10. Královno nanebevzatá,

až v Synu vítězná! Hle, ničím není
planoucí slunce, jímž jsi oděna,
a hvězdy dvanáctera pokolení
a luna, pod tvou patou skloněná.

Odpověď
© 2008/17 www.chaloupsky.op.cz

za

nás.

Žalmové litanie k P.M.

text: Václav Renč (úpr. P.Ch.)
hudba: Petr Chaloupský

litanie č.21

Odpověď CH53g

Krá lov no na še,

Pan no Ma ri

a,

o

ro

Žalmový nápěv CH53

11. Královno posvátného
růžence,

tvé jméno klíč, jenž nebe otevírá,
tvé jméno píseň z hlubin jásotu,
tvé jméno květná dlaň, jež slzy stírá,
tvé jméno chléb, jenž sytí samotu.

Odpověď

ty zpívej dětem už hned v lůnech matek
o jitřní slávě bojů vítězných
a na čelo jak na okvětní plátek
jim dechni slunce. nejslunnější z nich.

12. Královno rodin,

Odpověď

13. Královno míru,

jež tichou pečeť světla dáváš dílu,
kde jeho mírou je klid svědomí,
a unaveným rukám čerstvou sílu,
když po práci je skládáš ... jako my.
Odpověď
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odpusť nám pláč, jímž zhušťujem své mříže,
že nedohlédnem ani do nebes.
Učiň nás bratry Dismasova kříže:
"Dnes budeš se mnou v ráji." Ráj je dnes.
Odpověď

a bezživotí, jež se převalilo
přes naše domovy jak černý jez,
pro věrnost Matky učiň svoje dílo
v království světla svítá! Zde a dnes.
Odpověď

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 mezidobí
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům,
stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost.
Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
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