Litanie na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

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

Bože, náš nebeský Otče,
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

smiluj se nad námi.
- “ - “ - “ -

Svatá Maria,
oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
- “ Svatá Panno panen,
- “ Panno z úst Nejvyššího vyšlá,
- “ Panno v ráji zaslíbená,
Panno ve svatosti a bez poskvrny počatá,
Panno od svého stvoření milosti plná,
Panno při svém početí dědičného hříchu uchráněná,
Panno od Boha Nejvyššího požehnaná,
Panno nade všechny ženy vyznamenaná,
Panno povždy čistá,
Panno panenstvím zářící,
Panno neposkvrněná,
Panno neporušená,
Panno veškerou milostí posvěcená,
Panno potřením pekelného hada proslavená,
Panno zvláštními výsadami ozdobená,
Abychom si omytí křestní koupelí zachovali čisté srdce, oroduj za nás.
Abychom hříšným žádostem statečně odporovali,
- “ Abychom se nastražených léček darem umění vyvarovali,
Abychom se nástrahám světa a těla vyhýbali,
Abychom své tělo modlitbou a postem posilovali,
Abychom se poučovali slovem Božím a uchovávali je ve svém srdci,
Abychom jako moudré panny bděli a byli připraveni,
Abychom tě v životě a smrti milovali,
Abychom spasení od Boha lásky přijali,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
daruj nám pokoj.

Ježíši Kriste, uslyš nás.
Ježíši Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Ježíši Kriste, uslyš nás.
Ježíši Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

(Možno zařadit Magnifikat)
Dnes je den Neposkvrněného početí Panny Marie, jejíž slavný život osvěcuje
celou církev. Všechna krásná jsi, Panno Maria, a poskvrny hříchu dědičného na
Tobě není.

Modleme se:
Bože, Ty jsi neposkvrněným početím blahoslavené Panny Marie připravil důstojný
příbytek svému Synu a pro smrt Syna svého ji uchoval od každé poskvrny hříchu,
zvláště hříchu dědičného, dej, prosíme, na její přímluvu, abychom svůj život prožili
v čistotě a dostali se tak jednou k Tobě.
Přijmi, Pane, naše modlitby, které Ti přinášíme o dnešní slavnosti, a propůjči
dobrotivě, abychom ctnostným životem oslavovali Tebe i Pannu Neposkvrněnou.
Dej, Pane Bože, aby hodným přijímáním svatých svátostí byly zahojeny rány
tohoto hříchu, od kterého jsi blahoslavenou Pannu uchoval zvláštním vyznamenáním.
Pane a Bože náš, jenž jsi NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PŘESVATÉ PANNY,
jako první červánky východu Slunce spravedlnosti, učinil první slavnosti církevního
roku, osvěť náš rozum a posvěť naše srdce svou milostí, abychom svoji duši i tělo
uchovali neporušené hříchem.
K Tobě pak, svatá Panno, NEPOSKVRNĚNÁ, nejčistší ze všech Eviných dítek a
nejbližší trůnu Božímu, důvěrně voláme: Buď nám svou mocnou přímluvou, Matkou
milosrdenství a slitování, abychom se ubírali za jasným světlem Tvých ctností,
zachovali si čisté křestní roucho, nebo již hříchem poskvrněné zkroušeným pokáním
opět si očistili, a proto se mohli radovat s Tebou v nebeské slávě. Skrze Krista, našeho
Pána. Amen.

