Hříšníky vyslyši, Maria. Prosíme tě, uslyš nás.
Aby skrze tebe, Paní milá, Církev vždy v milosti
upevněna byla. Prosíme tě, uslyš nás.
Abys řád bratří Kazatelů vřadila mezi řády andělů.
Prosíme tě, uslyš nás.
Abychom v každou života chvíli Tobě a Tvému Synu
v čistotě žili. Prosíme tě, uslyš nás.
Aby v sledu věků neochvějná naše řehole vždy byla
pevná. Prosíme tě, uslyš nás.
Aby nám skrze tebe, slavná Panno, prosby vyslyšení
bylo dáno. Prosíme tě, uslyš nás.
Aby se náš konvent líbil Tobě, plná milosti. Prosíme tě,
uslyš nás.
Abys na nás v lásce svorné upřela své oči milosrdné.
Prosíme tě, uslyš nás.
Abys přátele své stále milovala a laskavě v dobrém je
zachovala. Prosíme tě, uslyš nás.
Abys na naše prosby zřetel vzala a Synu pro nás na svá
prsa ukázala. Prosíme tě, uslyš nás.
Abys plodem lůna svého sytila nás během času všeho.
Prosíme tě, uslyš nás.

LITANIÆ
ORDINIS PRÆDICATORUM
»IN OMNIBUS TRIBULATIONIBUS«

***
LITANIE K BLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII
V KAŽDÉM SOUŽENÍ

Maria, dcero Boží. Hleď na nás.
Maria, dcero Jáchyma. Miluj nás.
Maria, dcero Anny. Přijmi nás.
Ovečko Boží, na tebe složí. Naději, kdo k Synu jde.
Ovečko Boží, přijmi nás k němu. Panenská ty lilie.
Ovečko Boží, po světa hoři. Veď nás v mír, kde panuje.
Amen.
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Podivně utvořená,
za Matku předurčená,
královská máš práva,
uvnitř i zevně čistá,
přátelství pásko pevná.

Litaniæ Ordinis Prædicatorum
quæ in omnibus tribulationibus dicuntur (Sæc. XIII.)

Svatá Maria. Oroduj za nás.
Slitování Studno přehluboká,
Obloho jasná,
Růže milosti plná,
mezi ženami Záře líbezná,
od trestu buď naše spása.
Svatá Maria. Oroduj za nás.
Matko podivuhodná,
Služebnice svrchovaná,
Královno Sybillo vznešená,
pod křížem v líci uslzená,
Jiskérko láskou vzňatá.
Svatá Maria. Oroduj za nás.
Matko Páně pravá,
člověku naděje jistá,
před Bohem osvědčená,
démonům hrozná,
k andělským šikům nás připoj, Paní mocná.
Svatá Maria. Oroduj za nás.
Matko Boží Maria, ty jsi lékem k duše zdraví,
Maria, nám nakloň sluchu, Matko slitování,
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Virgo audi nos. Miserere nobis.
Virgo exaudi nos. Miserere nobis.
Patris de cælis amica beata. Miserere nobis.
Filii Dei Mater honorificata. Miserere nobis.
Spiritus Sancti ope fecundata. Miserere nobis.
Sanctæ Trinitatis habitatio delicata. Miserere nobis.
Super omnes Ordines beatorum spirituum exaltata.
Miserere nobis.
Quæ Joannis Baptistæ infantia fuisti lætificata. Miserere
nobis.
A Patiarchis expectata. Miserere nobis.
A Prophetis prænuntiata. Miserere nobis.
Cum Apostolis in cænaculo sociata. Miserere nobis.
Cum Martyribus martyrio consecrata. Miserere nobis.
A Confessoribus laudata. Miserere nobis.
A Virginibus amata. Miserere nobis.
Cum Maria Magdalena in cruce lacrimata. Miserere
nobis.
Super omnes Sanctos et Sanctas sanctificata. Miserere
nobis.
Sancta Maria ab Angelo salutata. Miserere nobis.
Sancta Maria. Ora pro nobis.
Manna saporis,
Ardor amoris,
Ramus odoris,
Imperatrix honoris,
Advocata peccatoris.
3

Litanie v každém soužení
Panno uslyš nás. Smiluj se nad námi.
Panno vyslyš nás. Smiluj se nad námi.
Otce nebeského přítelkyně blažená. Smiluj se nad námi.
Božího Syna Matko velebená. Smiluj se nad námi.
Svatého Ducha mocí oplodněná. Smiluj se nad námi.
Svaté Trojice síně nádnerná. Smiluj se nad námi.
Nade všechny řády blažených duchů vyvýšená. Smiluj se
nad námi.
Dětstvím Jana Křtitele potěšená. Smiluj se nad námi.
Od patriarchů očekávaná. Smiluj se nad námi.
Proroky předpověděná. Smiluj se nad námi.
Ve večeřadle k apoštolům přidružená. Smiluj se nad
námi.
S mučedníky mučednictví zasvěcená. Smiluj se nad
námi.
Od vyznavačů chválená. Smiluj se nad námi.
Od panen milovaná. Smiluj se nad námi.
S Maří Magdalénou pod křížem pláčem jatá. Smiluj se
nad námi.
Nade všechny svaté a světice posvěcená. Smiluj se nad
námi.
Svatá Maria od anděla pozdravená. Smiluj se nad námi.
Svatá Maria. Oroduj za nás.
Manno lahodná,
láskou plamenná,
Větévko vonná,
Vládkyně ctihodná,
hříšných Obhájkyně mocná.
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Miranda creatura,
Alta genitura,
Regni tenens iura,
Intus et extra pura,
Amititiæ iunctura.
Sancta Maria. Ora pro nobis.
Misericordiæ vena,
Altitudo serena,
Rosa gratia plena,
In mulieribus lux amœna,
A te liberemur a pœna.
Sancta Maria. Ora pro nobis.
Mira Mamilla,
Altissima ancilla,
Regina Sybilla,
In cruce madens maxilla,
Ardens amoris favilla.
Sancta Maria. Ora pro nobis.
Mater Domini,
Ardua spes homini,
Recomendata Numini,
Inimica dæmoni,
Angelorum planta agmini.
Sancta Maria. Ora pro nobis.

5

řiď nás Maria, Královno naše, Paní,
dej nám světlo Maria, ty záře nebes plání,
láskou rozplameň nás, Maria, Hvězdo ranní.
Svatá Maria. Oroduj za nás.
Milostiva buď nám, dobrotivá Maria. A za nás, Paní,
oroduj.
Milostiva buď nám, Sladká Panno Maria. A za nás, Paní,
oroduj.
Pro posvátný den tvého narození. Na pomoc, Paní,
pospěš nám.
Pro posvátný slib tvého panenství. Na pomoc, Paní,
pospěš nám.
Pro tvoji svatou poslušnost, Panno, hvězdo mořská. Na
pomoc, Paní, pospěš nám.
Pro svatých devět měsíců, kdy Syna Božího jsi v lůně
nosila. Na pomoc, Paní, pospěš nám.
Pro svatou dobu po tvém porodu, kdy děťátko jsi kojila.
Na pomoc, Paní, pospěš nám.
Pro radost již jsi zakusila, když od mudrců s děťátkem
jsi nalezena byla. Na pomoc, Paní, pospěš nám.
Pro příklad pokory, jejž jsi dala, když chlapečka jsi
v chrámě obětovala. Na pomoc, Paní, pospěš nám.
Pro svatých sedm let pobytu v Egyptě, kde jsi ukrývala
své požehnané dítě. Na pomoc, Paní, pospěš nám.
Pro svaté tři dny ve kterých s bolestí Syna jsi hledala. Na
pomoc, Paní, pospěš nám.
Pro svatý den sobotní, v němž víru jsi zachovala. Na
pomoc, Paní pospěš nám.
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Sancta Maria. Ora pro nobis.

Svatá Maria. Oroduj za nás.

Margarita pretiosa,
Aula delitiosa,
Regina gloriosa,
Ianua speciosa,
Angelis iocosa.

Perlo drahocenná,
Komnato vyzdobená,
Královno oslavená,
Chrámová bráno krásná,
andělům jsi milá.

Sancta Maria. Ora pro nobis.

Svatá Maria. Oroduj za nás.

Mater electa,
Ab Æterno dilecta,
Regula recta,
In sublime erecta,
Amica perfecta.

Matko vyvolená,
od Věčného milovaná,
Cesto správná,
k výšinám zaměřená,
Přítelkyně dokonalá.

Sancta Maria. Ora pro nobis.

Svatá Maria. Oroduj za nás.

Mamilla mellita,
Angelica vita,
Rosa redimita,
In supremo sita,
Amore ignita.

Matko sladká,
vzore andělského života,
růží ověnčená,
nadevše vyvýšená,
láskou rozohněná.

Sancta Maria. Ora pro nobis.

Svatá Maria. Oroduj za nás.

Mitis ut agna,
Alma quam genuit Anna,
Restaurans Evæ damna,
Iubilatio magna,
Angelorum dulce manna.

Ovečko mírná,
Anny dcero slavná,
Evy škodu jsi nahradila,
Radosti veliká,
Andělů manno sladká.

Sancta Maria. Ora pro nobis.

Svatá Maria. Oroduj za nás.

4
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Mater Dei Maria tu animæ medicina.
Ad nos Maria tu nobis aures inclina.
Rege nos Maria tu Regina.
Illumina nos Maria tu lux divina.
Accende nos Maria Stella matutina.
Sancta Maria. Ora pro nobis.
Propitia esto Maria piissima. Ora pro nobis Domina.
Propitia esto Maria dulcissima. Ora pro nobis Domina.
Per sacrum diem nativitatis tuæ. Succurre nobis
Domina.
Per sacrum votum tuæ virginitatis. Succurre nobis
Domina.
Per sanctam obœdientiam tuam, Virgo Maris stella.
Succurre nobis Domina.
Per sanctos novem menses quibus Dei Filium in utero
portasti. Succurre nobis Domina.
Per sanctum puerperium tuum quando Puerum lactasti.
Succurre nobis Domina.
Per gaudium quod habuisti cum Magis cum Puero
inventa fuisti. Succurre nobis Domina.
Per sanctam oblationem in templum humilitatis exemplum. Succurre nobis Domina.
Per sanctos septem annos quibus stetisti in Ægypto cum
Filio tuo benedicto. Succurre nobis Domina.
Per sanctos tres dies quibus cum dolore illum
quæsivisti. Succurre nobis Domina.
Per sanctum diem Sabbati quando fidem custodisti.
Succurre nobis Domina.
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Peccatores Maria nos exaudias. Te rogamus audi nos.
Ut per te Beata semper sit Ecclesia in statu gratiæ
confirmata. Te rogamus audi nos.
Ut Ordinem Prædicatorum socies inter ordines angelorum. Te rogamus audi nos.
Ut tibi et Filio tuo vivamus cum castitatis lilio. Te
rogamus audi nos.
Ut per cuncta sæcula firma sit nostra Regula. Te
rogamus audi nos.
Ut per te Gloriosa nostra oratio sit fructuosa. Te
rogamus audi nos.
Ut conventus Noster tibi placeat, plena gratia. Te
rogamus audi nos.
Ut in amore concordes ad nos convertas oculos misericordes. Te rogamus audi nos.
Ut tuos semper amicos et conservare digneris. Te
rogamus audi nos.
Ut ad nostras preces attendas et ubera Filio tuo pro
nobis ostendas. Te rogamus audi nos.
Ut fructu ventris tui nos facias semper frui. Te rogamus
audi nos.
Filia Dei Maria. Nos respice.
Filia Ioachim Maria. Nos dilige.
Filia Annæ Maria. Nos suscipe.
Agna Dei tu porta spei. Porta nos ad Filium.
Agna Dei nos iungas ei. Virginale lilium.
Agna Dei da requiei. Regnum post exilium. Amen.

***
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