
  

   „Maria,pomoz, přišel čas“  hudba: Petr Chaloupský (*1964) / text: hymnus a modlitba 

   Vstup          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.Matkou ukaž se laskavou, 
sešli nám pomoc v nouzi svou. 
Maria pomoz, přišel čas, 
milostná matko slyš náš hlas. 
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Před evangeliem  Verš z lekcionáře 
 

 
 

Obětní průvod 
3.Stůj při nás, když svět před náš zrak 
vykouzlí laskavý tvůj zjev, 
ať náš duch neopustí pak 
loď spásy, nebe zapomněv. 

 
4.Stůj při nás, byť by tělu jen 
pohroma těžká hrozila, 
dej klidné doby lidem všem, 
za nichž by věčnost zářila. 
 

Přijímání 
5.Stůj při svých dětech, až i jim 
nadejde zápas smrtelný, 
aby s tvým mocným přispěním 
dosáhly věčné odměny. 
 

 
6.Buď sláva tobě, Ježíši, 
zrozený z Panny nejčistší, 
i Otce, ducha milosti 
ať věčně všechno tvorstvo ctí.  
 

Závěr 
7.Maria pomoz, přišel čas, 
milostná matko, slyš náš hlas. 
V nebezpečí a strádání, 
přímluva tvá nás ochrání. 

 
8.Lidská kde síla bezmocná, 
tvá kyne ruka pomocná. 
Neoslyš proseb dítek svých, 
k tobě tak vroucně lkajících. 
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