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V letošním roce bude naší průvodkyní v postní době Panna Maria, maminka Pána 
Ježíše. Připomínáme si totiž, že je to právě 100 let, kdy se zjevila třem pasáčkům Lucii, 
Františkovi a Hyacintě v portugalské Fatimě. I my se s ní chceme setkávat, a v postní 
době k tomu budeme mít příležitost každý den. 
 

*Každou neděli si připomeneme jednu mariánskou modlitbu, která nás bude provázet 
celý další týden. 
*Pondělky a úterky budeme hledat, kde všude je Panna Maria zmiňována v Písmu sv. 
A pro kontrolu budete doplňovat věty v sešitku. 
*I přestože to byla matka Pána Ježíše, v Bibli ji slyšíme promlouvat pouze na čtyřech 
místech. Co řekla, budeme hledat každou středu. Do sešitku dozadu budete vypisovat 
věty, které říká Panna Maria. 
*Čtvrtky si budeme všímat, jak Maria uvažovala a jednala. Jejím chováním se můžeme 
nechat inspirovat. Dozadu v sešitku doplníte věty. 
*Každý pátek si připomeneme jednu z bolestí, kterou musela Panna Maria snášet, když 
prožíval její syn těžké chvíle. Bolesti si vypíšete dozadu do sešitu. 
*Každou sobotu si zazpíváte s rodiči jednu mariánskou písničku. 
 

Stále musíme mít ale na paměti jednu věc – PANNA 
MARIA JE TA, KTERÁ NÁS VEDE K PÁNU JEŽÍŠI! Měli 
bychom se učit čerpat z jejích zkušeností. Často ji 
voláme, když ztrácíme odvahu a potřebujeme pomoc 
a radu, abychom rozpoznali, co po nás Bůh chce. A je 
to právě Maria, která se modlí s námi. Dalo by se říci, 
že Maria je jen „akvaduktem“, kterým se můžeme 
k Ježíšovi dostat. Dál už nás povede sám Ježíš a 
vezme nás ke svému Otci. 1 Je to právě Maria, která 
třicet let připravovala Ježíše, než on sám začal 
veřejně působit. Nechte se jí tedy také vést… 
A protože lidé často zapomínají, že se mají přiblížit k Ježíši, občas nám to Maria 
„přijde“ připomenout. A tak se stalo např. i před těmi sto lety třem pasáčkům… 
 

Vytvořila Radka Terezie Blajdová, katechetka římskokatolické farnosti Vysoké Mýto 
____________________________________________________________________ 
PM = Panna Maria 
1srov. Elias Vella: Maria, matka Ježíšova, s. 148-9  
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DEN   DRUH  ÚKOLU ÚKOL 
ODKAZ V 

PÍSMU 
SV. 

     

Popeleční 
středa 

1.3. 

  
Dnes jsi dostal v kostele popelec na znamení 
pokání. Co ti pan farář řekl? Vyhledej v Bibli, 
abys věděl, odkud se to vzalo. 

Mk 1,15; 
Gn 3,19 

Čtvrtek 

2.3. 

jak PM jedná 
Čím byla naplněna Maria? Dítě v bříšku 
Alžběty to hned poznalo. Dopiš do sešitku, čím 
bychom měli být naplněni i my jako ona. 

Lk 1,41 

Pátek 
Nikodémova 
noc 

3.3. 

bolesti PM 
1. bolest PM - Proroctví Simeona v chrámu -> 
Přečti si, co Simeon prorokoval Panně Marii, 
co se stane s její duší?  

Lk 2,34-
35 

Sobota 
4.3. 

píseň k PM 
Zazpívej si dnes s rodiči písničku Budiž vděčně 
velebena. 

kanc. 801 

 
 

   

1. neděle 
postní  
ekumena s 
Taizé 

5.3. 
modlitba k 
PM 

Pomodli se každý den příštího týdne ráno 
"Zdrávas Maria". Večer se přijď na faru 
modlit se všemi církvemi našeho města. 
Budou se zpívat písničky z Taizé. 

  

Pondělí 6.3. PM v Písmu 

Adam a Eva neposlechli Boha a porušili jeho 
příkaz. Bůh je sice vyhnal z ráje, ale hned na 
začátku slíbil, že člověka neopoustí a že 
nakonec dojde k vítězství dobra nad zlem. 
Najdi v Bibli první zvěst o Mesiáši vykupiteli, o 
boji mezi hadem a ženou a o konečném 
vítězství jejího potomka. Kdo asi bude ta 
žena? 

Gn 3,15 

Úterý 7.3. PM v Písmu 
Matouš vypisuje Ježíšův rodokmen, ve kterém 
zmiňuje pouze 5 žen. Jak se jmenuje ta 
poslední? 

Mt 1,16 

Středa 8.3. 
PM 
promlouvá 

K Marii přistoupil anděl řekl jí, že se jí narodí, 
že se jí narodí syn Ježíš. Na co se Maria 
anděla zeptala? Zapiš dozadu do sešitku. 

Lk 1,34 

Čtvrtek 9.3. jak PM jedná 
Koho chválila Pana Maria? Napiš do sešitu, 
koho máme stejně jako ona chválit a velebit. 

Lk 1,46-
47 



Pátek 10.3. bolesti PM 
2. bolest PM - Útěk do Egypta -> Přečti si, 
proč museli Maria s Josefem a malým 
Ježíškem prchnout do Egypta. 

Mt 2,13 

Sobota 11.3. píseň k PM 
Zazpívej si dnes s rodiči písničku Chválu 
vzdejme, ó křesťané. 

kanc. 802 

     

2. neděle 
postní 

12.3. 
modlitba k 
PM 

Pomodli se každý den příštího týdne před 
večeří "Anděl Páně zvěstoval Panně Marii". 

  

Pondělí 13.3. PM v Písmu 

Jméno Maria bylo velmi časté a znamená 
"milovaná Bohem". Panna Maria byla 
opravdu milovaná Bohem, najdi, jak ji nazval 
anděl, který ji zvěstoval, že se stane matkou 
Božího syna. Znamená to, že neměla vůbec 
žádný hřích. 

Lk 1,28 

Úterý 14.3. PM v Písmu 

Jak se modlila Maria, když přišla k Alžbětě, se 
budeš modlit celý příští týden. Najdi ale v 
Písmu sv., která žena se modlila podobně, 
když jí Bůh dal syna Samuela?  

1 Sam 
2,1-10 

Středa 15.3. 
PM 
promlouvá 

Když anděl Marii vše vysvětlil, jak na to 
Maria, u které si můžme vzít příklad její 
poslušnosti k Bohu, zareagovala? Zapiš 
dozadu do sešitku. 

Lk 1,38 

Čtvrtek 16.3. jak PM jedná 

Často si vzájemně říkáme: Neboj se, 
nezapomenu na to. Snažíme se udržet věci v 
mysli. Ale kde je uchovávala Maria? Najdi a 
zapiš. 

Lk 2,51 

Pátek 17.3. bolesti PM 

3. bolest PM - Ztráta dvanáctiletého Ježíše v 
chrámu -> Přečti si, proč Ježíš neodešel spolu 
s rodiči domů z Jeruzaléma, ale zůstal v 
chrámu. 

LK 2,49 

Sobota 18.3. píseň k PM 
Zazpívej si dnes s rodiči písničku K nebesům 
dnes zaleť písní. 

kanc. 804 

     
3. neděle 
postní 

19.3. 
modlitba k 
PM 

Pomodli se každý den příští týdne, než půjdeš 
spát, "Magnificat". 

  

Pondělí  20.3. PM v Písmu 

Anděl povzbudil Josefa, aby přijmul Marii za 
manželku, protože dítě, které čeká, počala z 
Ducha sv. Takto to bylo předpovězeno 
proroky. Najdi tento text v Písmu sv. a napiš, 
jak měla dívka svého syna nazvat.  

Iz 7,14 



Úterý 21.3. PM v Písmu 

Když se dříve židovským rodičům narodil 
prvorozený syn, měli ho donést po 40 dnech 
do chrámu a zasvětit Hospodinu. Jak se 
jmenuje dnes tento svátek, kdy si 
připomínáme, jak Ježíšovi rodiče přinesli 
Ježíška do jeruzalémského chrámu? S kým se 
tam tenkrát setkali? 

Lk 2,21-
40 

Středa 22.3. 
PM 
promlouvá 

Nejvíce z celého Písma toho řekla Panna 
Maria jedné ženě. Přečti si tento chvalozpěv 
Bohu a dozadu napiš, při návštěvě jaké ženy 
řekla tato slova. 

Lk 1,46-
55 

Čtvrtek 23.3. jak PM jedná 

Ne vždy rozumíme všemu kolem nás. Ani 
Maria všemu hned neporozuměla, ale i tak 
měla důvěru v Boha. Když se všichni klaněli 
malému Ježíškovi, napiš do sešitku, co Maria 
dělala? 

Lk 2,19 

Pátek             
24 hodin pro 
Pána 

24.3. bolesti PM 

4. bolest PM - Setkání s Ježíšem na křížové 
cestě -> Přijď se i ty dnes setkat s Pánem 
Ježíšem. Kostel sv. Vavřince bude otevřený 
přes celou noc, přijď se sem s rodiči pomodlit. 

  

Sobota 
Knířovská 
pouť 

25.3. píseň k PM 
Zazpívej si dnes s rodiči písničku Maria, 
Maria. Zazpívat ji můžeš i na poutní cestě na 
Knířov, kde bude poutní mše sv. 

kanc. 805 

     
4. neděle 
postní 

26.3. 
modlitba k 
PM 

Pomodli se každý den příštího týdne ráno 
"Pod ochranu tvou". 

  

Pondělí  27.3. PM v Písmu 

Na slavnost Zjevení Páně (svátek Tří králů) se 
připomínají 3 důležité události: zjevení 
novorozeného Ježíše mudrcům od východu, 
zjevení Ježíšova vztahu k Bohu-Otci při křtu v 
Jordáně a a první Ježíšův zázrak. K tomu 
zázraku Ho povzbudila právě Jeho maminka 
Maria. Najdi v Bibli, co to bylo za zázrak.  

J 2,7-11 

Úterý 28.3. PM v Písmu 
Jednou zavolali Ježíše a řekli mu, že Ho přišla 
navštívit Jeho matka a bratři. Kdo podle Ježíše 
patří do Jeho rodiny? Dopiš do sešitku. 

Mk 3,35 



Středa 29.3. 
PM 
promlouvá 

Určitě i o tebe má maminka strach. Co řekla 
Panna Maria Ježíšovi, když ho nemohli s 
Josefem tři dny najít? Zapiš dozadu do 
sešitku. 

Lk 2,48 

Čtvrtek 30.3. jak PM jedná 

Přemýšleli jste, jak se stát svatými? Možná si 
myslíte, že je potřeba vykonat velké věci nebo 
činit hodně pokání. Ale Panna Maria nám 
ukazuje, co je nejdůležitější. Doplň do sešitu. 

Lk 1,49 

Pátek 31.3. bolesti PM 

5. bolest PM - Ježíšovo ukřižování a smrt -> 
Porovnej v evangeliích, jaká poslední slova 
řekl Ježíš před tím, než skonal. Poznáš, kdo od 
koho opisoval? 

Mt 27,46; 
Mk 15,34;   
Lk 23,46; 
J 19,30 

Sobota 1.4. píseň k PM 
Zazpívej si dnes s rodiči písničku Máti Páně 
přesvatá. 

kanc. 806 

     
5. neděle 
postní 

2.4. 
modlitba k 
PM 

Pomodli se každý den příštího týdne před 
spaním "Zdrávas královno". 

  

Pondělí  3.4. PM v Písmu 

Když byl Ježíš ukřižovaný, nechyběla tam ani 
Maria. Svěřil ji svého učedníka a tím i celou 
církev a svému učedníkovi zase svěřil svou 
matku. O kterého učedníka se jedná? (Je to 
ten, který napsal toto evangelium.) 

J 19,27 

Úterý 4.4. PM v Písmu 
Po ukřižování a zmrtvýchvstání Pána Ježíše se 
Jeho učedníci dále scházeli a modlili. Kdo tam 
s nimi nemohl chybět? 

Sk 1,14 

Středa 5.4. 
PM 
promlouvá 

Až budeš velký a budeš na svatbě, tak tam 
nesmí chybět něco na přípitek. Na co Panna 
Maria upozornila Ježíše? Zapiš dozadu do 
sešitku. 

J 2,3 

Čtvrtek 6.4. jak PM jedná 
Panna Maria nám radí, koho máme 
poslouchat. Najdi si její radu a odpověz do 
sešitku. 

J 2,5 

Pátek 
Nikodémova 
noc 

7.4. bolesti PM 

6. bolest PM - Ježíšovo snímání z kříže -> 
Kteří dva jeho učedníci sejmuli jeho tělo a 
odnesli do hrobu? Podle jedhono z nich se 
nazývá dnešní večer v kostele. Scházel se totiž 
s Ježíšem tajně v noci. Můžeš přijít i ty, setkat 
se s Ježíšem. 

J 19,38-
40 

Sobota 8.4. píseň k PM 
Zazpívej si dnes s rodiči písničku Matko Boží, 
neslýcháno. 

kanc. 807 

     



Květná neděle 
průvod s 
oslíkem 

9.4. 
modlitba k 
PM 

Jsi-li větší, zkus se naučit modlitbu "Ave 
Maria" v latině a modli se ji každý den 
svatého týdne. 

  

Pondělí 10.4. PM v Písmu 
Marii zmiňuje i sv. Pavel, který nám 
připomíná, že jsme se skrze víru stali Božími 
syny. Doplň větu v sešitku. 

Gal 4,4-5 

Úterý 11.4. PM v Písmu 

Evangelista Jan ukazuje ve Zjevení jednu ženu. 
Vidí ji podobně jako tři pasáčci ve Fatimě při 
slunečním zázraku. Čím byla tato žena oděná 
a jak vypadala? Najdi v Písmu sv. 

ZJ 12,1 

Středa 12.4. 
PM 
promlouvá 

V Káni Galilejské dala Panna Maria 
učedníkům dobrou radu. Co to bylo? Zapiš 
dozadu do sešitku. 

J 2,5 

Zelený čtvrtek 13.4. jak PM jedná 
Přečti si, co dělala Panna Maria spolu s 
učedníky a zapiš to do sešitku. Nezapomeň to 
udělat i ty dnes v Getsemanské zahradě. 

Sk 1,14 

Velký pátek 14.4. bolesti PM 

7. bolest PM - Pohřeb Ježíše -> Pohřeb Ježíše 
je posledním zastavením křížové cesty. 
Zúčastni se i ty dnes křížové cesty v kostele a 
doprovoď Ježíše v jeho posledních okamžicích. 

  

Bílá sobota 
vigílie 

15.4. píseň k PM 
Zazpívej si dnes s rodiči písničku Matko 
přesvatá. 

kanc. 808 

     

Neděle 
Slavnost 
Zmrtvýchvstání 

16.4. 
modlitba k 
PM 

Pomodli se dnes před obědem "Vesel se 
nebes královno". Můžete ji i zazpívat. 

  

 
 
  

http://catequesis.diocesismalaga.es/?q=recursos/gu%C3%ADa-b%C3%A1sica-segundo-ciclo-lit%C3%BArgico-temas-891011-y-12


*NEDĚLE: MODLITBY K PANNĚ MARII 
Pozdravení andělské (Zdrávas Maria) 
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. 
 
Anděl Páně 
K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii L: a ona počala z Ducha Svatého. 
Zdrávas, Maria, … 
K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně, L: ať se mi stane podle tvého slova. 
Zdrávas, Maria, … 
K: A slovo se stalo tělem L: a přebývalo mezi námi. 
Zdrávas, Maria, … 
(K = kněz, L = lid) 
 
Magnificat (Chvalozpěv Panny Maria) 
Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit 
všechna pokolení, 
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno 
a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; 
vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, 
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. 
Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, 
jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. 
 
Pod ochranu tvou 
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich 
potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! 
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu nás 
doporuč, k Synu svému nás doprovoď. 
 

Zdrávas Královno 
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! 
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Ave, Maria (Zdrávas Maria)       čti: 
Ave, Maria, gratia plena, Dominus 
tecum.  
Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus nunc et in hora mortis 
nostrae. Amen. 

[Áve, Maria, grácia pléna, Dóminus 
tekum.  
Benedikta tu in mulieribus, et 
benediktus fruktus ventris tui Jézus. 
Sankta Maria, Máter Dei, óra pro nóbis 
pekatóribus nunk et in óra mórtis 
nóstre. Amen.] 

 
Vesel se, nebes Královno 
1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.  
2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.  
3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / aleluja. 
 
*PONDĚLKY A ÚTERKY: PANNA MARIA V PÍSMU SV. –  
doplň věty:  
Gn 3,15 Žena, ze které se narodí Mesiáš, který zvítězí nad 
zlem, se jmenuje__________. 
Mt 1,16 Pátá žena v Ježíšově rodokmenu je _______________. 
Lk 1,28 Anděl nazval Marii _____________________________. 
1 Sam 2,1-10 Žena, která zpívala Bohu chvalozpěv, podobně jako Maria, se jmenovala 
_____________. 
Iz 7,14 Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno ______________ (to je S námi 
Bůh). A Ježíš je Bůh s námi, protože je Božím Synem a přiblížil se člověku. 
Lk 2,21-40 Když Ježíšovi rodiče přinesli zasvětit Hospodinu Ježíška do chrámu 
v Jeruzalémě, setkali se spravedlivým _______________ a prorokyní ____________. 
Dnes se tomuto svátku říká ______________________. 
 J 2,7-11 Maria povzbudila Ježíše k prvnímu zázraku. Tím zázrakem bylo proměnění 
____________ ve ______________. 
Mk 3,35 Do Ježíšovy rodiny patří, kdo činí ____________________________________. 
J 19,27 Ježíš svěřil svoji matku Marii učedníkovi _______________________________. 
Sk 1,14 Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ___________, s _____________, 
matkou Ježíšovou, a s jeho _______________. 

Gal 4, 4-5 Když se však naplnil stanovený čas, 
poslal Bůh svého ________, narozeného z 
___________, podrobeného zákonu, aby vykoupil 
ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli 
přijati za _____________. 
Zj 12,1 Žena oděná _____________, s 
______________ pod nohama a s __________ 
dvanácti _________ kolem hlavy. 
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*STŘEDY: MARIA PROMLOUVÁ V PÍSMU SV. – vypiš dané věty, co 
říká Panna Maria: 
Lk 1,34 ________________________________________________ 
Lk 1,38________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Lk 1 46-55 Maria řekla svůj chvalozpěv Bohu, když navštívila____________________ 
Lk 2,48_______________________________________________________________ 
J 2,3_________________________________________________________________ 
J 2,5_________________________________________________________________ 
 
 
*ČTVRTKY: JAK PANNA MARIA UVAŽOVALA A JEDNALA – 
doplň věty:  
Lk 1,41 Jako Maria máme být plni ____________________. 
Lk 1,46-47 Jako Maria máme velebit a chválit ___________. 
Lk 2,51 Když slovo ukládáme jenom do mysli, nezmění nás. 
Jako Maria bychom ho měli ukládat také do svého _______. 
Tak v nás slovo ožije. 
Lk 2,19 I když všemu nerozumíme, měli bychom _____________________________ 
____________________________________________________________________. 
Lk 1,49 Svatými se můžeme dle příkladu Panny Maria stát tím, že ________________ 
dovolíme, aby v nás a skrze nás jednal.  
J 2,5 Maria nám říká, poslouchejte ________________________________________. 
Sk 1,14 Maria nám ukazuje, že je důležité se ________________________________. 
 
 
*PÁTKY: 7 BOLESTÍ PANNY MARIA – vypiš je:  
1. bolest ________________________________________ 
2. bolest ________________________________________ 
3. bolest ________________________________________ 
4. bolest ________________________________________ 
5. bolest ________________________________________ 
Mt 27,46 _____________________________________________________________ 
Mk 15,34_____________________________________________________________ 
Lk 23,4_______________________________________________________________ 
J 19,30_______________________________________________________________ 
6. bolest _____________________________________________________________ 
7. bolest _____________________________________________________________ 
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* SOBOTY: PÍSNIČKY K PANNĚ MARII  
(čísla jsou z kancionálu)  
 
801 Budiž vděčně velebena 
1. Budiž vděčně velebena, / Matko Boží Maria, / že jsi 
Bohem vyvolena, / spasení nám zrodila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria.  
 

2. Viděl prorok měsíc smavý / pod tvou nohou, Maria, / dvanáct hvězd kol tvojí hlavy, / 
sluncem celás zářila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]  
 

3. Ve své mysli od věčnosti, / Dívko Páně, Maria, / na tvou krásu, na tvé ctnosti / Boží 
láska myslila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]  
 

4. Mezi Tebe, mezi vinu / od počátku, Maria, / vůle Otce z lásky k Synu, / nepřátelství 
vložila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]  
 
802 Chválu vzdejme, ó křesťané 
1. Chválu vzdejme, ó křesťané, / nejsvětější Matce Páně, / pějme vroucně nebes 
Kněžně, / vzývejme ji všichni něžně. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, 
/ lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  
 

2. Panno slavná, Panno svatá, / bez poskvrny jsi počatá; / květe rajské líbeznosti, / kdo 
by vychválil tě dosti? / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, 
/ oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  
 

3. Tak jsi byla nebi milá, / žes nám Boha porodila; / pravá matko Pána Krista, / zůstala 
jsi panna čistá. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / 
oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  
 

4. V lůně tvém Bůh odpočíval, / na tvých prsou tiše dlíval. / Která matka tebe předčí, / 
které matky syn je větší? / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie 
líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  
 
804 K nebesům dnes zaleť písní  
1. K nebesům dnes zaleť písní / tam, kde sídlí Matka tvá, / Vypověz jí, co tě tísní, / 
potěší tě Maria. / Ještě nikdy neslýcháno, / že kdo od ní opuštěn; / pros, i tobě bude 
dáno, / budeš jistě potěšen. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána 
rodičko, / ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.  
 

2. Jediný Syn tvůj než skonal / na Golgotě bolestné, / k tobě, 
Matko, z kříže volal: / Hle syn tvůj, hle, dítky tvé! / Naplň 
přání Syna svého, / které vložil v ruku tvou, / chraň své dítky 
všeho zlého, / buď nám Matkou pomocnou. / Maria, ó 
Matičko, / Krista Pána rodičko, / ustavičná pomoc tvá / 
útěchu nám podává.  
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3. Nedej bychom zvyku zlého / okovům se poddali, / nedej, bychom Syna tvého / znovu 
ukřižovali. / Když nás k hříchu zlý duch svádí, / chraň nás Matko, žádáme, / ať se zapřít 
chceme rádi, / k tobě, Panno, voláme. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, / 
ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.  
 

4. Když nás bída, nouze svírá, / k nebesům veď pohled náš, / ať nás sílí pevná víra, / že 
nám vždycky pomáháš. / Vzdaluj od nás žal a tíseň, / duši naplň nadšením, / ať ti pějem 
vděčnou píseň, / ať se sejdem s Kristem tvým. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, 
/ ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.  
 
805 Maria, Maria 
1. Maria, Maria! / Nad slunce jasnější, nad měsíc 
krásnější, / nad perly vzácnější, Maria. / Budiž 
pozdraveno tvé přesladké jméno / na nebi, na zemi, 
Maria.  
 

2. Maria, Maria! / U Boha věčného, Otce Syna svého, 
/ pros za nás v každý čas, Maria. / Ať nás neopustí v 
nouzi a těžkosti / podle své milosti, Maria.  
 

3. Maria, Maria! / Pros Ježíše Syna, by nám naše vina / odpuštěna byla, Maria. / Nad 
vinami lítost a pravou zkroušenost / vypros nám, pomoz nám, Maria.  
 

4. Maria, Maria! / Pros Ducha Svatého, ať nám světla svého / dá z nebe skrz tebe, 
Maria. / Proti lsti ďábelské ať v síle křesťanské / pevní jsme, stálí jsme, Maria. 
 
806 Máti Páně přesvatá 
1. Máti Páně přesvatá, / bez poskvrny počatá, / v nebi jasná denice, / orodovnice. / 
Pros za nás, ó Panno mocná, / pomocnice v každý čas. / Maria, ó Matičko, / oroduj za 
nás.  
 

2. Hned jak začne slunko plát, / rač nám, Matko, požehnat, / aby prací celý den / Bůh 
byl veleben. / Pros za nás, ó Panno mocná, / pomocnice v každý čas. / Maria, ó 
Matičko, / oroduj za nás.  
 

3. Vypros nám té milosti, / bychom s tichou radostí / ctili Krista milého, / Pána našeho. 
/ Pros za nás, ó Panno mocná, / pomocnice v každý čas. / Maria, ó Matičko, / oroduj za 
nás.  
 

4. Milá Matko v nebesích, / zapuď od nás hněv a hřích. / Nedej, by k nám přístup měl / 
lidstva nepřítel. / Pros za nás, ó Panno mocná, / pomocnice v každý čas. / Maria, ó 
Matičko, / oroduj za nás.  
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807 Matko Boží, neslýcháno 
1. Matko Boží, neslýcháno, / že by někdo v těžkosti / 
nadarmo se, svatá Panno, / utíkal k tvé milosti. / Ó 
Královno nebeská, / celý svět to dosvědčuje, / že kdo v 
tebe důvěřuje, / dobrou Matku v tobě má: / ty ho slyšíš a 
vyslyšíš / ve své lásce přečisté / jeho prosby zajisté.  
 

2. Matko Krista, Matko spásy, / hvězdo naše, z nebe 
hleď; / vyslyš našich proseb hlasy, / světlem svým nás k 
cíli veď. / Ó Královno nebeská, / celý svět to dosvědčuje, / že kdo v tebe důvěřuje, / 
dobrou Matku v tobě má: / ty ho slyšíš a vyslyšíš / ve své lásce přečisté / jeho prosby 
zajisté.  
 

3. Jako plavcům v širém moři, / nám též vůdčí hvězdou buď, / utěš srdce v každém hoři, 
/ světlem lásky naplň hruď. / Ó Královno nebeská, / celý svět to dosvědčuje, / že kdo v 
tebe důvěřuje, / dobrou Matku v tobě má: / ty ho slyšíš a vyslyšíš / ve své lásce přečisté 
/ jeho prosby zajisté.  
 

4. Matko Boží, jejíž kráse / andělů se koří sbor, / sviť nám z nebe k naší spáse, / ukroť 
živlů moc i vzdor. / Ó Královno nebeská, / celý svět to dosvědčuje, / že kdo v tebe 
důvěřuje, / dobrou Matku v tobě má: / ty ho slyšíš a vyslyšíš / ve své lásce přečisté / 
jeho prosby zajisté.  
 
808 Matko přesvatá 
1. Matko přesvatá, / láskou bohatá, / zdrávas, Panno Maria. / Panno přečistá, / 
ochrano jistá, / oroduj za nás, ó Maria. / Panno přečistá, / ochrano jistá, / oroduj za 
nás, ó Maria.  
 

2. Ve všech slabostech, / ve všech starostech / posiluj nás, Maria. / Nedej umdlévat, / 
smutku podléhat, / oroduj za nás, ó Maria. / Nedej umdlévat, / smutku podléhat, / 
Oroduj za nás, ó Maria.  
 

3. Jistý přístave / v plavbě klamavé, / zdrávas, Panno Maria. / Pro svoje slasti, / pro 
svoje strasti / oroduj za nás, ó Maria. / Pro svoje slasti, / pro svoje strasti / oroduj za 
nás, ó Maria.  
 

4. Panno, ochraň nás / v tento smutný čas, / vyslyš nás, ó 
Maria. / Důvěra v tebe / lék nám dá z nebe, / oroduj za 
nás, ó Maria. / Důvěra v tebe / lék nám dá z nebe, / oroduj 
za nás, ó Maria.  
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