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1)  Vstupní sloka mariánské písně 

Po úvodní písni začíná předsedající májovou 
pobožnost. Předsedající vede májovou pobožnost 
z přední lavice a všechny texty i modlitby čte 
zřetelně na mikrofon. 

2)  Zahájení májové pobožnosti  

 Postav se. 

Předsedající:  
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

Všichni: Amen. 

3)  Mariánská modlitba (příloha 1, str. 7–11)  

Předsedající zvolí jednu modlitbu k Panně 
Marii. Při modlitbě se stále stojí. 

4)  Čtení z knihy Měsíc s Pannou Marií 

Předsedající čte úryvek z knihy od ambonu. 
Po přečtení se vrací na své místo. 

5)  Sloka mariánské písně (varhaník), 

popř. sbor, schol(k)a... 
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6)  Litanie (při litanii se klečí) 

 Pokud nebudou litanie zpívané,  

předsedající vybere některou litanii z přílohy 2 

(od strany 12). 

7)  Závěrečná modlitba po litaniích: 

Předsedající:  
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,  

Všichni: 
aby nám Kristus dal účast na svých 
zaslíbeních. 

Předsedající:  
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. 

Všichni: 
Amen. 
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8)  Přednesení úmyslu + modlitba Otčenáš a 

Zdrávas Maria 

Předsedající přednese úmysl dne a hned začne 
modlitbu Otčenáš a Zdrávas Maria. 

Předsedající:   

Po:  Modleme se za mír na Ukrajině a na 

celém světě.  

Otče náš,... Zdrávas Maria,... 

Út: Modleme se za dobrou volbu  

diecézního biskupa.  

Otče náš,... Zdrávas Maria,... 

St: Modleme se za rodiny  

naší farnosti.  

Otče náš,... Zdrávas Maria,... 

Čt: Modleme se za děti a mládež  

naší farnosti.  

Otče náš,... Zdrávas Maria,... 

Pá: Modleme se staré, nemocné 

a opuštěné.  

Otče náš,... Zdrávas Maria,... 
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So: Modleme se za naše město  

a naši vlast.  

Otče náš,... Zdrávas Maria,... 

Ne: Modleme se za naši farnost.  

Otče náš,... Zdrávas Maria,... 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,  

posvěť se jméno tvé.  

Přijď království tvé.  

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.  

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.  

A odpusť nám naše viny,  

jako i my odpouštíme našim viníkům.  

A neuveď nás v pokušení,  

ale zbav nás od zlého. 

Zdrávas, Maria, milosti plná,  
Pán s tebou;  
požehnaná ty mezi ženami  
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. 
Svatá Maria, Matko Boží,  
pros za nás hříšné  
nyní i v hodinu smrti naší.  
Amen.
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9)  Ukončení májové pobožnosti 

Předsedající vybere jedno zakončení, vždy ale 
jen jedno. Všichni se přežehnají křížem a u toho 
se říká:  
 
Předsedající: 

Dej nám, Bože, své požehnání, 
chraň nás všeho zlého 
a doveď nás do života věčného.  

(Nebo:)  

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 

Všichni:  
Amen. 
 

10) Mariánská píseň  
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Slavná Bohorodičko, Matko církve,  
svěřujeme ti celou církev.  

Ty, která ses z vůle svého Syna  
ve chvíli jeho smrti  

stala matkou milovaného učedníka,  
ujmi se křesťanského lidu,  

který ti byl svěřen.  
Pamatuj na všechny své děti,  

vypros jim silnou víru,  
posiluj jejich naději a rozněcuj lásku.  

Ty, kterou nazýváme Pomocnicí křesťanů, 
chraň a přimlouvej se za pastýře církve  

v jejich apoštolském poslání.  
Opatruj všechny kněze, řeholníky, řeholnice 

a věřící, kteří jim pomáhají v těžkém díle.  
Pohleď s láskou na naše odloučené bratry 

a sjednoť nás, Rodičko Krista.  
Přimlouvej se u svého jednorozeného Syna, 

prostředníka smíření s Otcem,  
aby k nám byl milosrdný v naší slabosti 

a chránil nás všech neshod,  
aby vléval do našich duší radost  

ze vzájemné lásky.  
Amen. 
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Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, 
Živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! 
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,  
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto 
slzavém údolí.  
A proto, orodovnice naše,  
obrať k nám své milosrdné oči  
a Ježíše, požehnaný plod života svého,  
nám po tomto putování ukaž,  
ó milostivá, ó přívětivá,  
ó přesladká Panno Maria!  
Amen. 

Slavná Spasitele Matko, 
všem přístupná nebes jasná bráno  
a hvězdo mořská, 
přijď na pomoc lidu, 
protože chce povstat ze svých vin. 
Vždyť jsi porodila – ať žasne svět celý – 
svého Tvůrce přesvatého, 
Panno věrná a neporušená, 
Gabrielovým Ave s úctou pozdravená, 
s hříšníky měj slitování. 

(12. století) 
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Svatá Maria, Matko Boží, tys darovala světu 
pravé světlo, Ježíše, svého Syna, Syna Božího. 
Ty ses bezvýhradně odevzdala Božímu 
povolání, a tak ses stala zdrojem té dobroty, 
která prýští z Něho. 
Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu. 
Uč nás poznávat a milovat ho, 
abychom byli schopni opravdové lásky 
a uprostřed žíznícího světa 
byli pramenem živé vody. 

(encyklika Deus caritas est papeže Benedikta XVI.) 

Maria, matko milosrdenství,  
shlédni milostivě na nás všechny, 
aby nebyl marný kříž Kristův, 
aby člověk nezbloudil z cesty dobra 
ani neztratil vědomí hříšnosti, 
ale aby rostla jeho naděje v Boha,  
který je nekonečně milosrdný, 
aby ochotně uskutečňoval dobré skutky, 
které Bůh pro nás předem připravil, 
a tak aby se v celém našem životě  
šířila chvála jeho božské velebnosti. 

(encyklika Veritatis splendor) 
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Svatá Marie, Matko Boží, 
zachovej mi srdce dítěte,  
srdce čisté a průhledné jako horský pramen, 
vypros mi srdce prosté, které v sobě neživí 
smutek ani hořkost, srdce něžné a soucitné,  
srdce věrné, které nemyslí na sebe,  
které nezapomíná na žádné dobrodiní 
a nevzpomíná na žádnou křivdu. 
Dej mi, Maria, srdce tiché a pokorné,  
které miluje a nečeká na odplatu,  
srdce veliké, jež nikdy nezmalomyslní,  
jež nezchladí žádný nevděk, jež neznaví žádná 
lhostejnost, srdce, jež ve všem hledá slávu 
Ježíše Krista. Amen. 

(Prosba o nové srdce P. Léonce de Grandmaison) 

Svatá Panno, která jsi v těle porodila Slovo, 
posvěť naše duše, dej nám, kteří tě chválíme 
a takto opěvujeme, žít ve věrnosti: Zachraň 
nás, bráno spásy, ochraňuj nás, matko pravdy, 
pomoz věřícím, kteří tě ctí, ó Neposkvrněná! 
Pomoz nám vyhnout se nesčetným pádům, 
ó Přečistá! Chraň, braň, střež nás, kteří v tebe 
doufáme!  

(Modlitba Sergeje Konstantinopolského)
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Ve tvém srdci, Maria, hledám útočiště: 
Ukládám do něj svou prudkost, 

abych si osvojil jemnost. 
Ukládám do něj svou zatrpklost, 

abych nabyl sílu odpouštět. 
Ukládám do něj své obavy, 

abych rostl v důvěře. 
Ukládám do něj pocity slabosti, 

abych okusil Boží milosrdenství. 
Ukládám do něj své odsudky a kritiky, 

abych objevil čistotu srdce. 
Ukládám do něj veškerou beznaděj, 

aby Kristus znovu ukázal  
svou moc ve vzkříšení. 

Ukládám do něj svůj dnešní hřích, 
aby se na mně uskutečnilo vítězství 
vzkříšeného Krista. 

Ukládám do něj své citové zmatky, 
aby mi už nepřekážely a staly se 
odrazovým můstkem směrem k Boží lásce. 

Ukládám do něj i své oddělování se 
od blízkého okolí,  

aby i do něho Pán rozšířil vládu pokoje. 
Amen.
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Mariánské litanie Jana Pavla II. 

Odpověď: smiluj se nad námi. 

Otče, věčná lásko, která jsi nám skrze Marii 
dala Krista,    

Kriste, tělo a krvi Panny Marie,   
Duchu svatý, který jsi způsobil v Marii největší 

dílo milosti,   

Maria, plná milosti,  Odpověď: oroduj za nás.  

Maria, jitřenko spásy,  
Maria, obraze a vzore církve,  
Maria, nejmilovanější matko církve,  
Maria, vůdkyně Božího lidu,  
Maria, slávo Boží milosti,  
Maria, vůdkyně pokorných a chudých,  
Maria, vzore ve zkouškách víry,  
Maria, spojená s Kristem v nepochopení 

a bolesti,  
Maria, věrná Kristu až do jeho smrti na kříži,  
Maria, obraz a zrcadlo tajemství Krista,  
Maria, matko Krista a matko lidí,  
Maria, dokonalá v obětování lásky,  
Maria, matko všech bratří v Kristu,  
Maria, mateřská prostřednice církve a lidí,  
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Odpověď: oroduj za nás. 
Maria, Kristova spolupracovnice na spáse,  
Maria, matko oslaveného Pána,  
Maria, která nás vedeš k eucharistii,  

Odpověď: smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, zrozený z Panny Marie,  
Beránku Boží, slávo Panny Marie,  
Beránku Boží, pokoji a smíření člověka. 
 
Závěrečná modlitba po litaniích viz bod 7 (str. 3)
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Litanie k srdci Panny Marie 

Pane, smiluj se.  Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se.  Kriste, smiluj se. 
Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se. 

Bože, náš nebeský Otče,  smiluj se nad námi. 

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. 
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi. 
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. 

Srdce Panny Marie,  Odpověď: oroduj za nás. 
Srdce podle srdce Božího, 
Srdce Panny Marie, spojené se Srdcem 

Kristovým, 
Srdce Panny Marie, nástroj Ducha svatého, 
Srdce Panny Marie, svatyně Nejsvětější Trojice, 
Srdce Panny Marie, svatostánku vtěleného 

Slova, 
Srdce Panny Marie, milosti plné, 
Srdce Panny Marie, požehnané mezi všemi 

srdci, 
Srdce Panny Marie, vznešený trůne slávy, 
Srdce Panny Marie, hlubino pokory, 
Srdce Panny Marie, zápalná oběti lásky Boží, 
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Odpověď: oroduj za nás. 

Srdce Panny Marie, potěšení zarmoucených, 
Srdce Panny Marie, útočiště hříšníků, 
Srdce Panny Marie, naděje umírajících, 
Srdce Panny Marie, sídlo milosrdenství, 
Srdce Panny Marie, srdce královny všech 

andělů a svatých, 

Odpověď: smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  

Předsedající: Modleme se: Bože dobroty,  
který jsi naplnil přesvaté a neposkvrněné Srdce 
Panny Marie týmiž city slitování a něžnosti 
vůči nám, jimiž je vždy proniknuto Srdce 
Ježíše Krista, uděl všem, kteří vzývají toto 
panenské Srdce, aby pro jeho zásluhy 
zachovali až do své smrti dokonalou 
sjednocenost citů i náklonností s Nejsvětějším 
Srdcem Ježíšovým. Skrze Krista, našeho Pána.  

Všichni: Amen. 

Přeskoč bod 7 a pokračuj od str. 4–5.
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Velikonoční litanie k Panně Marii 

Pane, smiluj se.  Pane, smiluj se. 

Kriste, smiluj se.  Kriste, smiluj se. 

Pane, smiluj se.  Pane, smiluj se. 

Bože, náš nebeský Otče,  smiluj se nad námi. 
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. 
Bože Duchu svatý,  smiluj se nad námi. 
Bože v Trojici jediný,  smiluj se nad námi. 

Svatá Maria,  Odpověď: oroduj za nás. 
Svatá Maria, jejíž Syn pro nás těžký kříž nesl, 
Svatá Maria, jejíž Syn byl pro nás ukřižován, 
Svatá Maria, jejíž Syn z mrtvých vstal, 
Svatá Maria, jejíž Syn na nebe vstoupil, 
Svatá Maria, jejíž Syn seslal Ducha Svatého, 
Svatá Maria, kterou Ježíš do nebe vzal, 
Svatá Maria, kterou Ježíš v nebi korunoval, 
Svatá Maria, bojovnice nepřemožitelná, 
Svatá Maria, Prostřednice mocná, 
Svatá Maria, Pomocnice dobrotivá, 
Svatá Maria, útočiště hříšníků, 
Svatá Maria, potěšení zarmoucených, 
Svatá Maria, posilo trpících, 
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Odpověď: oroduj za nás. 

Svatá Maria, uzdravení nemocných, 
Svatá Maria, vítězství bojujících, 
Svatá Maria, Matko dobré rady, 
Svatá Maria, šiřitelko pravé víry, 

Služebnice Páně, 
Dokonalá učednice Kristova, 
Pomocnice Vykupitelova, 
Vrchole ctností, 
Prameni krásy, 
Nejčistší obraze církve, 
Ženo, posvětitelko svého pokolení, 
Ženo oděná sluncem, 
Ženo hvězdami ověnčená, 
Radosti Izraelova, 
Zářivý klenote církve, 
Ozdobo lidského rodu, 
Přímluvkyně u trůnu milosti, 
Pomocnice lidu Božího, 
Žezlem věčné slávy oslavená, 
Korunou z dvanácti hvězd ozdobená, 
Nejsvětější Trojicí korunovaná, 
Nade všechny svaté a světice vyvýšená, 
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Odpověď: oroduj za nás. 

Nade všechny kůry andělů postavená, 
Rouchem zvláštní slávy přioděná, 

Duchy nebeskými velebená, 
Všemi národy blahoslavená, 
Mano rajská, 
Bráno nebeská, 
Radosti nového Jeruzaléma, 
Nejmocnější přímluvkyně bojující církve, 
Nejslitovnější orodovnice trpící církve, 
Nejslavnější ozdobo vítězné církve, 

Královno pravé lásky, 
Královno milosrdenství, 
Královno nanebevzatá, 
Královno míru, 
Královno světa, 
Královno nebes, 
Královno všeho stvoření, 

Odpověď: smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  
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Předsedající:  
Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja,  

Všichni:  
neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja. 

Předsedající:  

Modleme se: 
Bože, Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,  
vstal z mrtvých a naplnil svět radostnou nadějí 
na vzkříšení; prosíme Tě, dej, ať v nás tato 
velikonoční radost stále roste, abychom tak 
jako jeho Matka, Panna Maria šťastně dosáhli 
plné radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a 
kraluje na věky věků. Amen. 

Přeskoč bod 7 a pokračuj od str. 4–5. 


