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Před evangeliem 
3. Strom jsi života věčného, / 
Matka Slova Vtěleného,  / 
vydalas ovoce na svět, / 
zachovalas panenský květ. 

 
8. Tvé ovoce jest Syn Boží, / 
Kristus Ježíš, rajské zboží, / 
to ovoce kdo zakusí, / 
smrti věčné neokusí. 

 
4. Panno svatá Loretánská, / 
mocná královno andělská, / 
Pána tys nám porodila, / 
naděj v spásu utvrdila. 

 
9. K Tvému Synu přistupujme, / 
Svaté Tělo oslavujme, / 
Maria jej okrašluje 
a nad jiné oslavuje. 

 
Obětní průvod 
5. Mocná Královno andělská, / 
paní zemská i nebeská, / 
nebešťanům radost dáváš, / 
lidem tvé dary rozdáváš. 

 
 
10.Matka tys Boha živého, / 
uctívejme Syna Tvého, / 
v něm milosti nabudete / 
a potěšení dojdete. 

 
6. Maria, tys pomocnice, / 
tys naše orodovnice, / 
přispěj nám Ty pomocí svou, / 
od zlého nám buď ochranou.  

 
Závěr 
11. Maria tys nejkrásnější, / 
Panna ze všech nejjasnější, / 
nad rajské kvítí pěknější, / 
nad spanilost spanilejší. 

 
Přijímání 
7. Strome života věčného, / 
záře žití veškerého, / 
ovoce z nebeské říše, / 
popřej nám Pána Ježíše. 

12. Ráčiš nás bídné chrániti, / 
proti všem zlostem brániti, / 
po konci cesty pozemské, / 
doveď nás v místo nebeské. 
Amen. 
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