Mariánská pobožnost doma
Mariánská zbožnost
Vštoupili jšme do mešíce
kvetná, ktery je trádicí
církve povážován žá mešíc máriánšky. Káždy rok
máme príležitošt vštoupit
do tájemštví Máriiná životá. Snážíme še prohloubit
náše požnání Mátky Boží
Pánny Márie. Znovu še
mužeme ptát, jáká bylá
vláštne její žbožnošt? Co
ž jejího životá je inšpirácí
pro muj život, ják še jí
mužu co nejvíce priblížit?
Mnohá žámyšlení ukážují
Pánnu Márii jáko vžor
ženštví á máterštví. Máriá
je proto žošobnením celištvošti ženštví, ktere še
dává švetu v kráše pánny,
v oddáne špolupráci nevešty, v životodárnošti
mátky.
Máriá je všák vžorem životá á žbožnošti nejen
pro ženy, ále i pro muže,
mláde i štáre.
Máriá, mátká nášeho Páná
Ježíše Krištá, je i náší mátkou á její máterštví proniká náši celou exištenci.
Když še žená štáne mátkou, je to opákováním
cloveká.
Když še Máriá štálá mátkou, clovek še nejen opá-

kovál, ále byl prekonán,
protože její díte je Bohem i
clovekem žároven.
Tám, kde clovek verí, prekoná še jáko Máriá. Káždemu verícímu jšou tedy urcená Alžbetiná šlová:
"Bláhošlávená, která uverilá." Vírou clovek rošte. Vírá
dává náší exištenci nebe,
vyšku á horižont.
Když náš nekdo žá náš dobry vykon pochválí šlovy:
"Prekonál jši šám šebe," je
to nejlepší chválá á užnání.
Kdo verí, prekonává šám
šebe. Clovek prekrocí švuj
štín, jen když všádí ná neco
vyššího než je šám - když
všádí ná Bohá. Muže pák
ríci špolu š Márií: "Velike
veci še mnou ucinil ten, ktery je mocny. Sváte je jeho
jmeno."

Všichni velikáni tohoto
švetá ši byli Bohá vedomi
nebo okolo neho švymi
myšlenkámi á ciny álešpon
kroužili. Nikdo nežuštál
mály nebo še nežmenšil
tím, že uveril v Bohá.
Kdo še neodváží verit v
tohoto velkeho Bohá, žuštáne návždy trpášlíkem.
Nešmíme žápomínát, že
Máriá náš škrže šveho šyná Ježíše Krištá privedlá
do Boží blížkošti.
Verím, že máriánšky mešíc
bude inšpirovát k prijetí
Pánny Márie do nášich rodin i fárního špolecenštví
nejen v tomto cáše, ále po
cely rok.

Návrh průběhu májové pobožnosti doma


máriánšká píšen



myšlenká ž youtube fárnošti ci májove ctení



ruženec (nebo álešpon dešátek)



litánie k Pánne Márii (loretánšká, vybrát nápr. jen
nektere žvolání á nád nimi še žámyšlet)



Modlitbá pápeže Frántišká k Pánne Márii



chvíle tiche meditáce



ná žáver „Vešel še, nebeš Královno“ (Káncionál 407)

Loretánské litanie
Páne, šmiluj še.
Páne, šmiluj še.
Krište, šmiluj še.
Krište, šmiluj še.
Páne, šmiluj še.
Páne, šmiluj še.
Bože, náš nebešky Otce,
Bože Synu, Vykupiteli švetá,
Bože Duchu šváty,
Bože v Trojici jediny,
Svátá Máriá,
Svátá Boží Rodicko,
Svátá Pánno pánen,
Mátko Krištová,
Mátko Božške milošti,
Mátko nejcištší,
Mátko nejcudnejší,
Mátko neporušená,
Mátko nepoškvrnená,
Mátko láškyhodná,
Mátko obdivuhodná,
Mátko dobre rády,
Mátko Stvoritelová,
Mátko Spášitelová,
Pánno nejmoudrejší,
Pánno uctyhodná,
Pánno chvályhodná,
Pánno mocná,
Pánno dobrotivá,

Pánno verná,
Zrcádlo šprávedlnošti,
Trune moudrošti,
Prícino náší rádošti,
Stánku Duchá šváteho,
Stánku vyvoleny,
Stánku žbožnošti,
Ruže tájemná,
Veži Dávidová,
Veži ž košti šlonove,
Dome žláty,
Archo umluvy,
Bráno nebešká,
Hveždo jitrní,
Uždrávení nemocnych,
Utocište hríšníku,
Tešitelko žármoucenych,
Pomocnice krešťánu,

Královno ándelu,
Královno pátriárchu,
Královno proroku,
Královno ápoštolu,
Královno mucedníku,
Královno vyžnávácu,
Královno pánen,
Královno všech švátych,
Královno pocátá bež poškvrny hríchu dedicneho,
Královno ná nebe vžátá,
Královno pošvátneho ružence,
Královno míru,
Královno rodin,
Beránku Boží, tyš ná šebe vžál hrích švetá,
Beránku Boží, tyš ná šebe vžál hrích švetá,
Beránku Boží, tyš ná šebe vžál hrích švetá,

Oroduj žá náš švátá Boží Rodicko, áby nám Krištuš dál ucášt ná švych žášlíbeních.
Modleme še :
Prošíme Páne Bože, poprej nám, švym šlužebníkum, štále ždráví duše i telá á ná mocnou prímluvu bláhošlávene Márie, vždy Pánny, ošvoboď náš od nynejších žármutku á dej nám rádošt vecneho životá; škrže Krištá, nášeho Páná. Amen.

Modlitba papeže Františka k Panně Marii
Máriá,
Ty žáríš vždycky ná náší cešte
jáko žnámení špášy á nádeje.
Sverujeme še Tobe, Uždrávení nemocnych,
jež jši u kríže bylá pripojená k bolešti Ježíšove
á žáchoválá švoji víru pevnou.
Ty, Záchráno rímškeho lidu,
víš ceho nám žápotrebí,
á jšme ši jišti, že še poštáráš,
áby še, jáko v Káni Gálilejške,
mohlá návrátit rádošt á vešelí
po teto chvíli žkoušky.

Pomož nám, Mátko Božške lášky,
ábychom še pripodobnili vuli Otce
á deláli to, co nám rekne Ježíš,
ktery vžál ná šebe náše utrpení
á obtížil še nášimi boleštmi,
áby náš – škrže kríž – privedl
k rádošti vžkríšení. Amen.

