
 
Modlitba k Panně Marii Nanebevzaté 

Sv. Alfons de Liguori: Chvály mariánské, úvaha VIII., závěr 
 
 Ó veliká, vznešená a přeslavná Paní. Padáme na kolena před 
tvým trůnem a pozdravujeme tě z tohoto slzavého údolí. Máme radost 
z nesmírné slávy, kterou tě vyznamenal Bůh. Ó nezapomínej na nás, 
své ubohé sluhy, když nyní vládneš jako královna nebes a země. 
Nezdráhej se obrátit k nám ubohým oči se svého vznešeného trůnu! 
Čím jsi blíže prameni milostí, tím více nás jimi můžeš zahrnouti. 
Z nebe vidíš lépe naše útrapy, proto musíš míti s námi také větší 
soustrast a více nám pomáhat. Učiň, abychom ti věrně sloužili zde 
na zemi, abychom tě pak jednou mohli velebiti v nebi. Dnes, kdy ses 
stala královnou vesmíru, .zasvěcujeme se tvé službě. Potěš i nás o této 
slavnosti a přijmi nás za své poddané. Vždyť jsi naše Matka. 
 
 Ó Matko nejsladší, Matko nejlepší, tvé oltáře jsou obléhány 
tolika lidmi, kteří ti přednášejí své prosby. Jedni tě žádají o zdraví, 
druzí o pomoc v bídě, jiní o dobrou žeň, jiní o získání soudní pře. 
My však tě prosíme o milosti tvému srdci nejmilejší: Vypros nám 
pokoru, odloučenost od světa, odevzdanost do vůle Boží. Vypros nám 
svatou lásku k Bohu, dobrou smrt a nebe. Ó Paní, změň nás z hříšníků 
ve světce! Učiň tento zázrak, jenž tě oslaví víc, než kdybys vrátila 
zrak tisícům slepců a vzkřísila k životu tisíce mrtvých. Ty jsi u Boha 
tak mocná. Tobě stačí jen říci, že jsi jeho Matka, jeho nejmilejší, jeho 
milostiplná. Co pak by ti mohl odepříti? 
 
 Ó nekrásnější Královno, neodvažujeme se žádat, abychom tě 
směli uvidět zaživa na zemi. Chceme však přijíti do nebe, abychom 
tam na tebe patřili. Ty nám to musíš vyprosit. Tak pevně doufáme. 
Amen. Amen. 
 
 
Zdroj: http://svata-hora.cz/cz/article/518/modlitba-k-panne-marii-nanebevzate 
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Úvodní zamyšlení 

„… Maria, Matka Kristova, Matka Církve.“ 
 (papež Pavel VI., r. 1964) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 3. srpna 2014 od 10:30 – duchovní správa a Obecní úřad Opočno 
zvou k poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 10. srpna 2014 od 16:00 – duchovní správa a Obecní úřad Černčice 
zvou k poutní mši svaté ke cti svatého Vavřince. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Neděle 17. srpna 2014 od 10:00 – POUTNÍ 
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
V DOLNÍM RO ČOVĚ 
Autobus z Loun bude přistaven na Suzdalském 
náměstí v 8:45. Odjezd v 9:00, zastávky Tyršovo 
náměstí, Na Foukalce, Domov seniorů. Odjezd zpět 
ve 12:00. Zveme všechny poutníky z širokého okolí. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce  
na srpen 2014 
 
Všeobecný úmysl – Aby uprchlíci násilně vyhnaní 
ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná 
práva. 
 
Misijní úmysl  – Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem 
na svém kontinentu. 
 
Národní úmysl – Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který 
je cestou, pravdou a životem. 



 

Modlící se sv. Dominik 
El Creco 

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 
 
  3. 8. 2014  18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

POUTNÍ SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V OPO ČNĚ 

  –  Mše svatá v 10:30. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

  7. 8. 2014 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

10. 8. 2014  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V ČERNČICÍCH 
  KE CTI SVATÉHO VAV ŘINCE 

–  Mše svatá v 16:00. 
 

17. 8. 2014  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:00. 
 

POUTNÍ SLAVNOST 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
V DOLNÍM RO ČOVĚ 

  –  Mše svatá v 10:00. 
–  Pobožnost k Panně Marii a svátostné požehnání ve 14:00. 

 

24. 8. 2014  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

30. 8. 2014 SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 

 

31. 8. 2014 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
   –  Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 

O modlitbě, díl VIII. 
 
569. Jak lze charakterizovat ústní modlitbu? 
Ústní modlitba zapojuje tělo do vnitřní modlitby srdce. Ani ta nejvnitřnější 
modlitba se bez ní nemůže obejít. V každém případě musí vždy vyvěrat 
z osobní víry. V modlitbě Otče náš nás Ježíš naučil dokonalé podobě ústní 
modlitby. 
 
570. Co je to rozjímání? 
Rozjímání (meditace) je modlitební uvažování, především na základě Božího 
slova v Písmu svatém. Uvádí v činnost myšlení, představivost, city, touhu, 
aby prohloubilo naši víru, obrátilo naše srdce a posílilo naši vůli následovat 
Krista. Je přípravnou etapou ke spojení s Pánem v lásce. 
 
571. Co je vnitřní modlitba? 
Vnitřní (kontemplativní) modlitba je prostý pohled na 
Boha v mlčení a lásce. Je to Boží dar, chvíle čisté víry, 
během níž člověk hledá Krista, oddává se láskyplné vůli 
Otce a soustřeďuje své bytí pod působení Ducha 
Svatého. Svatá Terezie z Avily ji definuje jako důvěrný 
vztah přátelství, „v němž člověk důvěrně hovoří s tím, 
o němž ví, že je jím milován“. 

                                 ∗∗∗∗∗∗∗ 
Nejbližší příprava na modlitbu 

 
• Poloha těla by měla být taková, aby modlícího nerušila (byla pohodlná), 
ale aby byla projevem úcty k Bohu. Tělo mnohdy neví, jak se má správně 
chovat. Pokud však tělo není v postoji nehybného setrvání (podle sv. Ignáce 
např. ne chůze), těžko nalezne duch opravdový klid. Proto je velmi důležitý 
konkrétní tělesný postoj, který můžeme nazvat bdělý, protože existují 
stagnující postoje, které vedou k ochablosti, netečnosti nebo zadřímnutí.  
• Tělo má být monstrancí modlící se duše. Svobodu v zaujímání postojů 
lze využít nikoli v kostele nebo za přítomnosti druhých, ale jen v ústraní.  
• Odpoutání se od momentálních starostí a jejich odevzdání Bohu. 
• Ponoření se do Boží přítomnosti. Živě si představím Boha a Pána, jeho 
vznešenost, velikost, mírumilovnost, jeho blízkost, důvěryhodnost, pocho-
pení pro lidské poklesky.  
  

(Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve (KN), http://www.wikiart.org/en/el-greco/st-dominic-
praying, http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/modlitba.doc) 


