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ÚVODNÍ SLOVO OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
Víra není jen záležitostí kostela, ale i života ve světě. Není jen věcí
vzdělaných, ale i lidové zbožnosti. Ta je legitimním způsobem života víry,
způsobem, jak se cítit součástí církve a jak být misionáři.
„Lidovou spiritualitu nesmíme podceňovat nebo ji pokládat za druhotný
projev křesťanského života, protože tak bychom opomněli primát působení
Ducha Svatého a nezaslouženou iniciativu Boží lásky.“ (Dokument
z Aparecidy, 263). Lidová zbožnost je otevírající se paměť lidu.
Papež František ještě před svým zvolením napsal: „Transcendentní
smysl života patrný v lidovém křesťanství je antitezí sekularizace šířící se
v moderních společnostech. To je klíčový bod. Kdybychom to chtěli
vyjádřit antagonisticko-agresivními kategoriemi, řekli bychom, že víra
našeho lidu uštědřuje políček postojům sekularizace. Proto lze říci,
že lidová zbožnost je aktivní evangelizující silou, která obsahuje účinný
protilék na rozmáhající se sekularizaci.“
V tom smyslu vítám aktivitu Hnutí obnovy duchovních tradic. Žehnám
jejich snahám a vyprošuji odvahu k věrohodnému svědectví o Kristově
vítězství, které je zdrojem naděje a radosti. Pozornost k mariánským
sloupům, které vyrostly z víry a lásky našich předků, kéž nás naučí více
rozumět Božím znamením a více vnímat Boží přítomnost v našem životě.

+Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
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DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V ČR
ZA POKOJ V ZEMI A SVĚŘENÍ OBCÍ DO PÉČE MATCE BOŽÍ
Aktivitu organizuje Hnutí obnovy duchovních tradic. Cílem je nejen
podporovat obnovu poničených duchovních památek, (zvláště tragicky
strženého mariánského sloupu v Praze), ale především obnovovat duchovní
poslání těchto míst konáním pobožností. Mariánské sloupy v mnohých
městech naší země jsou svědectvím víry v Boha a úcty k Matce Boží.
Předchozí generace je zbudovaly na poděkování za odvrácení morových
a válečných útrap. Duchovní setkání má spojit věřící a lidi dobré vůle
v podpoře křesťanských tradic, v prosbě za Kristův pokoj v České zemi
a svěření obcí do péče a ochrany Matky Boží.
Duchovní setkání je pořádáno se souhlasem Stálé rady ČBK
ve spolupráci s církevním a světským společenstvím. Pobožnost má být
vedena knězem nebo jím pověřenou osobou. Probíhá podle této schválené
modlitební příručky. Texty v ní obsažené lze upravit nebo doplnit i o jiné
texty se souhlasem místního kněze při zachování smyslu a struktury.
Koordinační výbor Hnutí, v čele s předsedou, registruje a koordinuje
pořádání místních setkání ve spolupráci s organizátory a duchovními
správci daného místa.
Duchovní setkání je pořádáno podle možnosti každého 8. dne v měsíci,
zejména v tyto dny: 8. 12. v den slavnosti Panny Marie Počaté bez
poskvrny dědičného hříchu (Na většině mariánských sloupů je zobrazena
socha Panny Marie Immaculaty – Neposkvrněné), 8. 5. v den Panny Marie
Prostřednice všech milostí a dne 8. 9. na svátek Narození Panny Marie.
Setkání lze pořádat také v jiné dny spojené s určitým výročím, (stržení
mariánského sloupu v Praze, 3. 11. 1918) a mariánskými svátky nebo
příležitostně v rámci pobožností májových, růžencových a prvních sobot.
Připojit se může kdokoliv a kdykoliv, ať už přímo u mariánských sloupů,
nebo v kostele, či soukromě na jiném vhodném místě. Všichni se mohou
spojit a sdílet ve společenství modliteb za obnovu duchovního poslání
mariánských sloupů. Příznivcem Hnutí obnovy duchovních tradic se může
stát každý, kdo se účastní setkání nebo podporuje aktivitu duchovně
či finančně. Na poděkování je za všechny pravidelně sloužena mše svatá.
P. ThDr. Jiří Koníček, koordinátor a předseda,
Hnutí obnovy duchovních tradic z.s. se sídlem v Olomouci
www.hnutiduchovnitradice.cz, duchovnitradice@seznam.cz
IČO: 05292280

4

I. POBOŽNOST U MARIÁNSKÉHO SLOUPU
A. ÚVOD POBOŽNOSTI
Úvodem se zazpívá mariánská píseň z Přílohy příručky nebo jiný zpěv.
ÚVODNÍ POZDRAV A ÚKON SMÍRU
Po zpěvu předsedající učiní znamení kříže a pozdraví přítomné:
K.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Odpověď: Amen.
K.: Pokoj a dobro všem lidem a milost našeho Pána Ježíše Krista
ať je s vámi se všemi.
Odpověď: I s tebou.
K.: Drazí v Kristu a přátelé Boží! Shromáždili jsme se k duchovnímu
setkání u mariánského sloupu, který je svědectvím křesťanských tradic
našeho národa, k nimž patří i úcta k Panně Marii. Chceme veřejně vyznat
svou víru, vyprošovat Kristův pokoj naší zemi a svěřit se do ochrany
a péče Matce Boží.
Úkon kajícnosti k Bohu
K.: Obraťme se kajícím vyznáním k Bohu. (Chvíle ticha.)
K.: Pane, smiluj se nad námi.
Odp.: Pane, smiluj se nad námi.
K.: Kriste, smiluj se nad námi.
Odp.: Kriste, smiluj se nad námi.
K.: Pane, smiluj se nad námi.
Odp.: Pane, smiluj se nad námi.
K.: Kéž se nad námi všemohoucí Bůh smiluje, odpustí nám hříchy
a dovede nás do života věčného. Odp.: Amen.
Smírná modlitba k Panně Marii1
K.: Obraťme se k Matce Boží s prosbou za usmíření.
K. + V.: Dovoláváme se Tvé lásky, Matko lásky, ochotná svým dětem
vždycky odpustit. Královno míru, Tvá dobrota nás zve, kdy den
se nachyluje, kdy celá naše země je bouří zmítána, přijmi prosbu smíru,
který si sami ze své bídy nemůžeme vyprosit, zapomeň urážky, vždyť Ty,
Matko, jediná jsi naše záchrana.
Obraz Tvůj, kdysi bezohledně roztříštěný, kéž celý a krásný v srdci svém
zas neseme, potom Syn Tvůj, láskou k Tobě usmířený, neodepře naší
vlasti své požehnání. Přijmi korunu a chop se svého žezla, neboť právem
lásky patřila vždy Tobě česká zem. Pro dobrotu Tvého mateřského srdce
ať je náš národ už navždy Tvým národem. Amen.

1

Srov. Modlitba k Panně Marii Rynecké, Římskokatolická farnost u Matky Boží před Týnem, Praha.
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B. BOHOSLUŽBA SLOVA
Bohoslužba slova se může konat při pobožnosti v jednoduché formě
s výběrem některých textů nebo jiných uvedených v Příloze příručky.
L.: Čtení z knihy Zjevení svatého Jana. (Zj 12,1–5)2
A ukázalo se na nebi veliké znamení: Žena oděná sluncem, s měsícem
pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla
těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo
na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami,
a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd
z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, aby pohltil její
dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, toho, který má vládnout
všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe
k Bohu, k jeho trůnu.
L.: Slyšeli jsme slovo Boží. Odp.: Bohu díky.
Responzoriální žalm (Jdt 15,10d)
Antifona a odpověď: Ty jsi čest našeho lidu.
L.: Požehnaná jsi dcero od Pána, nejvyššího Boha,
* přede všemi ženami na zemi. Odp.
L.: Veleben buď Hospodin, * který stvořil nebe i zemi. Odp.
L.: Vždyť tvé jméno dnes tak proslavil, + že tvá chvála nevymizí
z lidských úst * ale budou pamatovat na moc Hospodinovu navěky.
Odp.: Ty jsi čest našeho lidu.
K.: Pán s vámi. Odp.: I s tebou.
K.: Slova svatého evangelia podle Jana. (Jan 19,25–27)3
U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova
a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí
ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl
učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
K.: Slyšeli jsme slovo Boží. Odp.: Chvála tobě Kriste.
Může být pronesena krátká homilie nebo příležitostná promluva.
2
3

Viz www.liturgie.cz.
Srov. Lekcionář V, vyd. UCN v Praze 1977, s. 47.
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PŘÍMLUVY
K.: Poděkujme a prosme za dar křesťanské víry, kterou sv. Cyril
a sv. Metoděj zvěstovali Moravanům a která přijetím křtu sv. Ludmilou
z rukou sv. Metoděje byla předána Čechům. Prosme Pána za potřebné
milosti zachování a obnovy víry.
Bože nejvýš shovívavý. Odp.: Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosme za mír celého světa, za církev a za jednotu všech křesťanů.
Prosme za naši vlast, za náš národ a za všechny, kteří mu slouží.
Prosme za naše obce, za všechny, kteří v nich v pokoji přebývají.
Prosme za všechny obyvatele naší vlasti, aby byli ochráněni od nepřízně
přírodních živlů, zlých katastrof a válečných pohrom.
Prosme za rodiny našeho národa, za touhu a ochotu přijmout děti a spolu
s darem života jim předat křesťanskou výchovou i dar živé víry.
Prosme za národy Evropy, aby vzájemně spolupracovaly, nezapomněly
na základy své kultury a neopouštěly křesťanské hodnoty.
K.: Bože, ujmi se nás a spas nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, neboť
Tys naše pomoc a síla. Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.4
K.: Pán Ježíš řekl: Proste a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo
se pomodleme k nebeskému Otci.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď
nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. (Modlitbu lze i zazpívat.)
Modlitba za národ5
K. + V.: Bože, Otče všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko –
naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal
chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej nám
i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce,
matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném
porozumění a každý na svém místě po vzoru svatého knížete Václava
zodpovědně konal svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Může se zazpívat píseň „Chválu vzdejme“ nebo jiná píseň z Přílohy.

4

Srov. Liturgická příručka, Přímluvy, Oslavy 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. na Pražském
hradě, Slavnostní shromáždění spojené s bohoslužbou, Kancelář prezidenta republiky 2016.
5
Viz Modlitba za národ, http://www.apha.cz/modlitba-za-narod-11.
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C. ZASVĚCENÍ A SVĚŘENÍ DO PÉČE MATCE BOŽÍ
K.: Panně Marii dal Bůh v dějinách spásy zvláštní poslání tím, že se stala
Matkou Spasitele Pána Ježíše, který nás svěřil do její mateřské péče.
Dříve než zasvětíme naše město (obec) Panně Marii, vzývejme ji.
Litanie lze podle okolností vynechat nebo vybrat litanie uvedené v Příloze.
Je možné zvolit i jiné vhodné litanie se souhlasem kněze.
Litanie loretánské6
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko Božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko láskyhodná,
Matko podivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitelova,
Matko Spasitelova,
Matko Církve,
Panno nejmoudřejší,
Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
6

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
oroduj za nás.

oroduj za nás.

Viz Litanie loretánské, http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/litanie/loretanska-litanie.html.
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Zrcadlo spravedlnosti,
Trůne moudrosti,
Příčino naší radosti,
Stánku Ducha Svatého,
Stánku vyvolený,
Stánku zbožnosti,
Růže tajemná,
Věži Davidova,
Věži z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Těšitelko zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného,
Královno na nebe vzatá,
Královno posvátného růžence,
Královno rodin,
Královno míru,
Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa,
Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa,
Beránku Boží, Tys na sebe vzal hřích světa,
K.: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
V.: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

oroduj za nás.

oroduj za nás.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

Modleme se: Prosíme, Pane Bože, popřej nám, svým služebníkům, stálé
zdraví duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny,
osvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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ZASVĚCENÍ A SVĚŘENÍ OBCE DO OCHRANY PANNĚ MARII
Je možné doplnit konkrétní název města či obce v místě konání.
K.: Společně se zasvěťme a svěřme naší obec do ochrany Matky Boží.
K. + V.: Panno Maria, Ochránkyně našeho města (naší obce). Tak jako
od nepaměti naši předkové se k Tobě nyní utíkáme i my, abychom Tvému
Neposkvrněnému Srdci zcela svěřili a zasvětili naše město (obec)
a Evropu. Prosíme Tě, chraň je i všechny svoje děti v nich žijící, rodiny
i jednotlivce, jejich domácnosti i všechen jejich majetek. Veď jejich kroky
na všech jejich cestách, při všech jejich činnostech. Chraň nás a naše
město (naši obec) a Evropu před neštěstím, nemocemi a všemi útoky zla
a veď nás cestou pokoje, lásky a svornosti, cestou obrácení ke svému Synu
Ježíši. Panno Maria, Ochránkyně našeho města a Evropy, oroduj za nás.
Amen.7
MODLITBA ZA VLAST K MATCE BOŽÍ, ZÁŠTITĚ ZEMĚ ČESKÉ 8
K.: Poté, co jsme se zasvětili a svěřili naši obec (město) do péče Matky
Boží, pomodleme se za celou naši vlast a náš národ modlitbu k Matce
Boží, Záštitě země české, a volejme společně.
K. + V.: Matko Boží, slavná Záštito – Palladium země české! Shlédni
milostivě na nás, své ctitele, kteří jsme se shromáždili, abychom
Ti vyjádřili svou lásku a oddanost a vzdali Ti vroucí díky za Tvou pomoc
a ochranu v pohromách, kterými procházel náš národ, za Tvou láskyplnou
přítomnost a doprovázení těch, kteří trpěli a byli pronásledováni. Ve svém
obrazu jsi sdílela s nimi stejný osud, abys jim byla nablízku jako svému
Synu na křížové cestě. Přes tisíc let je český národ křesťanský, přes tisíc
let Tě zná a Tebe ctí, Panno Maria!
Když přišli do našich zemí od východu slovanští věrozvěstové, svatí Cyril
a Metoděj, už tehdy s pravou vírou zapustila do srdcí našeho lidu hluboké
kořeny i láska a oddanost k Tobě, naše Matko a Ochránkyně českého
národa. Čechové Tě vždy ctili a milovali a Tys milovala český lid. Mnoho
bouří, pohrom a bolestí se přehnalo přes české země. Ale Tys vždy bděla
nad námi. Přes všechny chmury a těžkosti vždy prozařovalo z nebe slunce
Tvé mateřské lásky a pozornosti k nám a nakonec zaplašilo všechny
ty lidské úzkosti a strachy. Prosíme, přijmi naše vroucí díky! Amen.
Může se zazpívat píseň „Bože, cos ráčil“ nebo jiná píseň z Přílohy.
7
8

Srov. Modlitba k Panně Marii Rynecké, Římskokatolická farnost u Matky Boží před Týnem, Praha.
Viz Modlitba k Matce Boží Paladia země české, http://www.staraboleslav.com/obraz_a_motlitba.php.
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D. ZÁVĚR POBOŽNOSTI
HOLD PANNĚ MARII
Hold spojený s položením kytice se může podle okolností vynechat.
K.: Na poděkování Matce Boží za ochranu našeho města, podobně jak to
činí papež u mariánského sloupu v Římě o slavnosti Panny Marie Počaté
bez poskvrny dědičného hříchu, vzdejme hold Panně Marii kyticí růží.
Květiny ukazují na lásku a zbožnost papeže, římské Církve i obyvatel
tohoto města, kteří se považují za duchovní děti Panny Marie.
Při pobožnosti u mariánského sloupu papež Benedikt XVI. připomněl,
že růže symbolicky mohou vyjadřovat vše krásné a dobré, co jsme učinili,
proto na tomto setkání bychom všechno chtěli nabídnout Matce
v přesvědčení, že bychom nemohli učinit nic bez její ochrany a bez
milosti, kterou nám denně u Boha vyprošuje. Jak se říká, není růže
bez trní, a ani na stoncích těchto krásných růží nechybějí trny, které
představují těžkosti, utrpení a špatnosti, které také poznamenaly
a poznamenávají život lidí a našich společenství. Matce se předkládají
radosti, ale svěřují se jí také starosti v jistotě, že u ní lze najít útěchu proti
malomyslnosti a oporu k další cestě.
Modleme se: Neposkvrněná Matko, která jsi pro všechny znamením
bezpečné naděje a útěchy, učiň, ať se necháme přitáhnout Tvou
neposkvrněnou nevinností. Buď laskavou Matkou všem křesťanům a daruj
jim ctnost odvahy, aby byli duší světa v tomto nesnadném historickém
období. Neposkvrněná Panno, Matko Boží a Matko naše, oroduj za nás! 9
Předsedající nebo jiní účastníci položí ke sloupu kytici k poctě Panny
Marie. Přitom se zazpívá píseň Madona nebo píseň z Přílohy.
POZDRAVENÍ POKOJE
K.: Prosili jsme o pokoj v naší zemi. Pokoj Boží přinášejme druhým.
K.: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
Odp.: I s tebou.
K.: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.
K.: Pokoj tobě.
Odp.: Pokoj tobě.
Předsedající a účastníci se pozdraví pozdravem pokoje.
ZÁVĚREČNÉ POŽEHNÁNÍ
K.: Pán s vámi.
Odp.: I s tebou.
K.: Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
K.: Jděte ve jménu Páně.
Odp.: Bohu díky.
Na závěr se zazpívá svatováclavský chorál nebo jiný vhodný zpěv.
9

Srov. www.radiovaticana.cz/clanek. Hold Panně Marii kytici květin a Modlitba papeže Benedikta XVI.
u mariánského sloupu v Římě 8. 12. 2008.
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II. PŘÍLOHA TEXTŮ K POBOŽNOSTI
Příloha obsahuje texty Písma svatého, litanie a modlitby, které je možné
použít k procesí a mši svaté spojené s duchovním setkáním nebo je možné
využít je pro soukromou pobožnost.

A. TEXTY K BOHOSLUŽBĚ SLOVA A KÁZÁNÍ
Evangelium sv. Lukáše 1,39–56 10
Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách.
Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta
uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta
byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi
mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila,
že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav
v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená,
která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla:
„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť
shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno
je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se
ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí
pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými
věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi
a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce
a pak se vrátila domů.
Evangelium sv. Jana 2,1–1111
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl
pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi:
„Už nemají víno.“ Ježíš odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má
hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám
řekne.“ Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování
předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl
služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil
jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli, a jakmile správce
10
11

Srov. Lekcionář V, vyd. UCN v Praze 1977, s. 48.
Srov. Lekcionář V, vyd. UCN v Praze 1977, s. 50.
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svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je,
ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl
mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté
podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil
svou slávu, a jeho učedníci v něho uvěřili.
Výklad papeže Benedikta XVI. k obrazu Ženy z apokalypsy12
„Žena“ z Apokalypsy je samotná Maria. Objevuje se jako „oděná
sluncem“, tj. oděná Bohem: Panna Maria je totiž cele prostoupena světlem
Božím a žije v Bohu. Tento symbol zářivého šatu zřetelně vyjadřuje
celkový stav Mariina bytí: Ona je „milostiplná“, naplněná Boží láskou.
A „Bůh je světlo,“ říká také svatý Jan (1 Jan 1,5). Takto „milostiplná“,
„Neposkvrněná“ odráží celou svojí osobou světlo „slunce“, kterým je Bůh.
Tato žena má pod svýma nohama měsíc, symbol smrti a smrtelnosti. Maria
je totiž plně přidružena k Ježíši Kristu, svému Synu, který zvítězil nad
hříchem a smrtí; je svobodná od jakéhokoli stínu smrti a plná života.
Stejně jako smrt nemá žádnou moc nad zmrtvýchvstalým Ježíšem
(srov. Řím 6,9), tak ji také Maria prostřednictvím milosti a zvláštní výsady
všemohoucího Boha nechala za sebou a překonala. V jejím životě se to
projevuje dvěma velikými tajemstvími. Nejprve byla počata bez prvotního
hříchu, což je tajemství, které slavíme dnes, a na sklonku svého života
byla přijata do nebe s duší a tělem, ve slávě Boží. Avšak i veškerý její
pozemský život byl vítězstvím nad smrtí, protože se dala cele do služeb
Bohu, plným sebeodevzdáním Jemu a bližnímu.
Apokalyptická vize ukazuje další detail: Nad hlavou ženy oděné sluncem
je „koruna z dvanácti hvězd“. Toto znamení připomíná dvanáct kmenů
Izraele a znamená, že Panna Maria je středem Božího lidu, celého
společenství svatých. Tento obraz koruny nás tak přivádí k druhé
interpretaci nebeského znamení „ženy oděné sluncem“. Kromě Matky
Boží zosobňuje toto znamení církev, křesťanské společenství všech dob.
Je v požehnaném stavu, ve svém lůně nosí Krista, jehož má přivést
na svět; představuje soužení pozemské církve, která mezi útěchami
od Boha a pronásledováním světa přináší lidem Krista.

12

Srov. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15617.
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B. LITANIE A MODLITBY K POBOŽNOSTI
Texty litanií, modliteb a písní lze využít k obměně textů při pobožnosti
a procesí nebo k soukromé pobožnosti.
Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie13
Litanie je možné pomodlit se při pobožnosti místo loretánských litanii.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,
smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Srdce Panny Marie,
oroduj za nás.
Srdce podle Srdce Božího,
Srdce Panny Marie, spojené se Srdcem Kristovým,
Srdce Panny Marie, nástroji Ducha Svatého,
Srdce Panny Marie, svatyně Nejsvětější Trojice,
Srdce Panny Marie, svatostánku vtěleného Slova,
Srdce Panny Marie, bez poskvrny počaté,
Srdce Panny Marie, milosti plné,
Srdce Panny Marie, požehnané mezi všemi srdci,
Srdce Panny Marie, vznešený trůne slávy,
Srdce Panny Marie, hlubino pokory,
Srdce Panny Marie, zápalná oběti lásky Boží,
Srdce Panny Marie, s Ježíšem ukřižované Srdce,
Srdce Panny Marie, Srdce královny všech andělů a svatých
Srdce Panny Marie, potěšení zarmoucených,
Srdce Panny Marie, útočiště hříšníků,
Srdce Panny Marie, naděje umírajících,
Srdce Panny Marie, sídlo milosrdenství,
oroduj za nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi. (3x)
Modleme se: Bože dobrý, který jsi naplnil přesvaté a neposkvrněné Srdce
Panny Marie týmiž city slitování a něžnosti vůči nám, jimiž je vždy
proniknuto Srdce Ježíše Krista, Tvého a jejího Syna. Uděl všem, kteří
vzývají toto panenské Srdce, aby pro jeho zásluhy zachovali až do své
smrti dokonalou sjednocenost citů i náklonností s Nejsvětějším Srdcem
Ježíšovým. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
13

Viz http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/litanie/litanie-k-srdci-panny-marie.html
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Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie14
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci
se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu.
Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě
svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné
Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mě vede ke Kristu. Vypros mi
milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení
hříšníků a na smír za hříchy proti tvému Neposkvrněnému Srdci,
abych ve spojení s Tebou žil v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V Ni věřím, Jí se klaním a Ji miluji. Amen.
K.:
V.:
K.:
V.:
K.:
L.:
K.:
V.:

Modlitba Anděl Páně15
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria, milosti plná...
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria…
A slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria…
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K.: Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista,
tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho
umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
V.: Amen.
Modlitba k sv. Michaeli archandělovi16
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým buď nám ochranou!
Přikaž jemu Bůh, pokorně prosíme,
a ty, kníže vojska nebeského,
uvrhni satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do propasti pekelné! Amen.

14

Srov. http://www.fatym.com.
Viz www.kancional.cz.
16
Viz Modlitba k sv. Michaelu archandělovi, http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/litanie/litanie-ke-svarchandelu-michaelovi.html.
15

15

Litanie k českým svatým patronům za národ
Litanie je možné se pomodlit během procesí nebo při soukromé pobožnosti.
K.: Pane, smiluj se. V.: Pane, smiluj se. K.: Kriste, smiluj se. V.: Kriste,
smiluj se. K.: Pane, smiluj se. V.: Pane, smiluj se.
Bože náš nebeský Otče,
smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria,
oroduj za nás.
Svatý Josefe,
Svatý Cyrile a Metoději,
orodujte za nás.
Svatý Gorazde,
oroduj za nás.
Svatý Klimente,
Svatý Zikmunde,
Svatý Kosmo a Damiáne,
Svatá Ludmilo,
Svatý Václave,
Svatý Víte,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Radime,
Svatý Prokope,
Svatý Ivane,
Svatá Zdislavo,
Svatá Anežko,
Svatá Hedviko,
Svatý Norberte,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatý Jene Sarkandře,
Svatý Klemente Maria Dvořáku
Svatý Jene Nepomucký Neumanne
Blahoslavený Hroznato,
Svatí patronové naší vlasti,
orodujte za nás.
Všichni svatí a světice Boží,
orodujte za nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi. (3x)
K.: Orodujte za nás, naši svatí patronové,
V.: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Prosíme Tě, Pane, ochraňuj nás pro slavné zásluhy našich
svatých ochránců, abychom vždy zůstali věrni církvi a vlasti a po tomto
životě dosáhli jejich společenství v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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C. MODLITBA POSVÁTNÉHO RŮŽENCE17
Růženec je možné se pomodlit při procesí nebo před mší svatou. Modlitba
je vhodná pro soukromou pobožnost na podporu duchovních setkání.
Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha. Následuje Otče náš,
pak třikrát Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:
1. …v kterého věříme, 2. …v kterého doufáme, 3. …kterého milujeme.
Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti Zdrávasů
a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:
I. Tajemství radostná
1. kterého jsi z Ducha Svatého počala.
2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. kterého jsi v Betlémě porodila.
4. kterého jsi v chrámě obětovala.
5. kterého jsi v chrámě nalezla.
II. Tajemství světla
1. který byl pokřtěn v Jordánu.
2. který zjevil v Káně svou božskou moc.
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
4. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
5. který ustanovil Eucharistii.
III. Tajemství bolestná
1. který se pro nás krví potil.
2. který byl pro nás bičován.
3. který byl pro nás trním korunován.
4. který pro nás nesl těžký kříž.
5. který byl pro nás ukřižován.
IV. Tajemství slavná
1. který z mrtvých vstal.
2. který na nebe vstoupil.
3. který Ducha Svatého seslal.
4. který tě, Panno, do nebe vzal.
5. který tě v nebi korunoval.
17

Viz www.kancional.cz.
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Modlitba 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! Amen.
Závěrečná modlitba po růženci.
K.: Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
V.: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí
a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když
v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích
rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují.
Skrze Krista, našeho Pána.
V.: Amen.
K.: Oroduj za nás, svatý Josefe,
V.: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modlitba k sv. Josefovi. K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.
Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou
i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou
a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše,
pokorně prosíme: Shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus
získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou
přímluvou. – Starostlivý strážce Svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše
Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní
zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto
boji s mocnostmi temna, a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí
života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu
protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého
příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné
blaženosti v nebesích. Amen.
Modlitba Pod ochranu tvou se utíkáme. 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 svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
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D. ZPĚVNÍK PÍSNÍ K POBOŽNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budiž vděčně velebena – Kancionál č. 80118
Budiž vděčně velebena, / Matko Boží Maria, / že jsi Bohem vyvolena, /
spasení nám zrodila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
Viděl prorok měsíc smavý / pod tvou nohou, Maria, / dvanáct hvězd kol
tvojí hlavy, / sluncem celás zářila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem
celým, Maria. :]
Ve své mysli od věčnosti, / Dívko Páně, Maria, / na tvou krásu, na tvé
ctnosti / Boží láska myslila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým,
Maria. :]
Mezi Tebe, mezi vinu / od počátku, Maria, / vůle Otce z lásky k Synu /
nepřátelství vložila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
Boží moudrost zbudovala / v tobě stánek, Maria, / by v něm jednou
přebývala, / z něho se nám zrodila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem
celým, Maria. :]
Bez poskvrny počatá jsi, / Panno čistá, Maria, / vykvetla do rajské krásy, /
v lilii ses rozvila. [: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]

Chválu vzdejme, ó křesťané – Kancionál č. 80219
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…
Salve Regina20
Mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, Exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, Illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, Benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
18

Viz www.kancional.cz.
Viz www.kancional.cz.
20
Viz http://www.fatym.com/.
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Máti Páně přesvatá – Kancionál č. 80621
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.
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.
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.
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.
Tvoje svatá, mocná dlaň / celou naši obec chraň, / volej za nás k Ježíši, /
on tě vyslyší. / Pros za nás, ó Panno mocná, / pomocnice v každý čas. /
Maria, ó Matičko, / oroduj za nás.
Vypros čeho třeba nám, / našim dětem, rodinám, / zachraň v poli úrodu, /
žehnej národu. / Pros za nás, ó Panno mocná, / pomocnice v každý čas. /
Maria, ó Matičko, / oroduj za nás.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

K nebesům dnes zaleť, písni – Kancionál č. 80422
1. K nebesům dnes zaleť, písni, / 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.
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.
5. Dej, ať v domech našich vzkvétá / pravá láska, pravá ctnost, / ať mír
domku z Nazareta / je v nich stálý, milý host. / Z vůle Boží vrať nás
všechny / křesťanskému životu, / otcům, matkám moudrost vdechni, /
dětem uchraň čistotu. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, /
ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.

21
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Viz www.kancional.cz.
Viz www.kancional.cz.
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1.
2.
3.
4.
5.

Bože, cos ráčil – Kancionál č. 82823
Bože, cos ráčil před tisíci roky / rozžati otcům světlo víry blahé, / jenžto
jsi řídil apoštolů kroky / z východu k naší Moravěnce drahé. [: K tobě
hlas prosby z této vlasti vane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
Na Velehradě bratři ze Soluně, / Cyril a Metod, kázali nám spásu; /
ochranu skytli v církve svatém lůně, / učili národ znáti ctnosti krásu.
[: Od doby té nám světlo víry plane: / Dědictví otců ... :]
Jazykem rodným Boží chválu pěli, / mateřskou řečí knihy svaté psali, /
získali láskou Kristu národ celý, / život nám na vše věky zachovali.
[: Nezhyne rod, jenž věřit neustane: / Dědictví otců ... :]
Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, / o život bylo zápasit nám v boji, /
mohutné sídlo Svatopluka kleslo, / Velehrad víry bez pohromy stojí.
[: Apoštolů to dílo požehnané: / Dědictví otců ... :]
Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova / a žádná moc už nám jej
nerozboří, / pokud náš národ v hloubi srdce chová / důvěru k Matce, která
divy tvoří. [: Maria za nás prosit nepřestane: / Dědictví otců ... :]

Madona24
1. Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti,
když chceš dojít k svému cíli, potřebuješ milosti.
U své Matky hledej pomoc, zbaví tě všech starostí,
dovede tě až do věčné radosti.
R.: Madono, dobrá Madono, je krásné tvým dítkem být.
V tvých rukách, dobrá Madono, svůj život já chtěl bych skrýt.
2. Když se zdá, že kolem zlo, kde vzít sílu člověk má.
Kde se ukrýt, než u Matky, která dětem pokoj dá.
Volám k tobě, ó Madono, a prosím o sílu tvou,
vyslyš prosby, jež přednáším písní svou.
R.: Madono, dobrá Madono, je krásné tvým dítkem být.
V tvých rukách, dobrá Madono, svůj život já chtěl bych skrýt.
Magnificat25 (kánon)
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
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Viz www.kancional.cz.
Viz http://www.fatym.com/.
25
Viz http://www.fatym.com/.
24
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Svatý Václave – Svatováclavský chorál – Kancionál č. 830 B 26
Svatý Václave, / vévodo české země, / kníže náš, / pros za nás Boha, /
Svatého Ducha! / Kriste, eleison.
Ty jsi dědic české země, / rozpomeň se na své plémě, / nedej zahynouti /
nám ni budoucím, / svatý Václave! / Kriste, eleison.
Pomoci my tvé žádáme, / smiluj se nad námi, / utěš smutné, / zažeň vše
zlé, / svatý Václave! / Kriste, eleison.
Nebeské jest dvorstvo krásné, / blaze tomu, kdo tam dojde, / v život
věčný, / oheň jasný / Svatého Ducha. / Kriste, eleison.
Maria, Matko žádoucí, / tys Královna všemohoucí, / prosiž za nás, /
za křesťany, / svého Syna, / Hospodina! / Kriste, eleison.
Andělé svatí, nebeští, / račte nás k sobě přivésti, / tam, kde chvála /
nepřestává / věčného Boha. / Kriste, eleison.
Všichni svatí, za nás proste, / zahynouti nám nedejte, / svatý Víte, /
svatý Norberte, / svatý Zikmunde, / svatý Prokope, / svatý Vojtěše, /
svatý Jene Nepomucký, / svatá Ludmilo, / svatá Anežko, / svatý Václave! /
Kriste, eleison.
Bohu Otci chválu vzdejme, / svatým křížem se žehnejme: / Ve jménu
Otce / i Syna jeho / i Ducha Svatého. / Kriste, eleison.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý – Kancionál č. 42327
Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám / a navštiv myslí našich chrám, /
z výsosti nebes zavítej, / do duší nám svou milost vlej.
Tys Utěšitel právem zván, / tys dar, jenž Bohem věčným dán, / zdroj
živý, láskyplný dech, / tys posvěcení myslí všech.
Ty sedmi darů studnice, / prst Otcovy jsi pravice, / tys Bohem přislíbený
host, / ty dáváš ústům výmluvnost.
Rač světlo v mysli rozžehnout, / vlij do srdcí nám lásky proud, / našeho
těla slabosti / zhoj silou svojí milosti.
Dál nepřítele zapuzuj / a duši pokoj uděluj, / ať vždycky pod vedením
tvým / vyhnem se vlivům škodlivým.
Nauč nás Boha Otce znát / a Syna jeho milovat / a v tebe, Duchu Svatý,
zas / důvěřovati v každý čas. / Amen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Viz Svatováclavský chorál, http://www.modlitba.cz/aktuality/svatovaclavsky-choral.html.
Viz http://www.kancional.cz/423.
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PŘEHLED MÍST S MARIÁNSKÝMI SLOUPY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
Přehled míst, kde by se mohla konat duchovní setkání, byl zpracován na základě
publikace Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy, autor Jiří Slouk.
Vydalo nakladatelství Granada publishing, a.s. Praha 2010.
Seznam míst není kompletní a neobsahuje místa na území Slezska. Chybějící místa
s mariánskými sloupy je možné ohlásit e-mailem duchovnisetkani@seznam.cz.
Vysvětlivky zkratek: PMImm – Panna Maria Immaculata – Neposkvrněná,
PMsJ – Panna Maria s Ježíškem.
Bečov nad Teplou – PMImm
Benešov nad Ploučnicí – PMImm
Bernartice nad Odrou – PMImm
Bělá pod Bezdězem – PMImm
Blatná – PMImm
Blučina – PMImm
Bojkovice – PMImm
Brno – PM Assumpta (Nanebevzatá)
Broumov – PMsJ
Budišov nad Budišovkou –PMsJ
Bystřice nad Perštejnem – PMImm
Cítoliby – Trojiční s PMImm
Čáslav – PMImm
Červená Řečice – PMImm
Červený Kostelec – PMsJ
Česká Skalice – PMImm
Česká Třebová – PMImm
Činěves – okr. Nymburk – PMImm
Dačice – PMImm
Dobruška – PMImm
Dobřichovice – PM Růžencová
Doksy – PMImm
Dolní Újezd u Litomyšle – PMsJ
Drnholec – okr. Břeclav – PMsJ
Družec – okr. Kladno – PMsJ
Dvůr Králové nad Labem – PMImm
Frenštát pod Radh. – PM Bolestná
Frýdek – PM Nanebevzatá
Frýdek Místek – PM Assumpta
Frýdlant v Čechách – PMImm
Golčův Jeníkov – PMImm
Hájek – okr. Praha západ – PMImm
Havlíčkův Brod – PMImm
Hemže – okr. Ústí nad Orl. – PMsJ

Hnátnice – okr. Ústí nad Orl. – PMsJ
Hodkovice nad Mohelkou – PMImm
Hodonín – PMImm
Holešov – PMImm
Holovousy – PMImm
Horažďovice – PMImm
Horní Dobrouč – PMsJ
Horní Police – PM Korunovaná
Horní Stropnice – PMImm
Hořice – PMImm
Hostinné – PMImm
Hradec Králové – PMImm
Hranice na Moravě – PMImm
Hronov – PMImm
Chbany, okr. Chomutov – PMsJ
Chlumec nad Cidlinou – PMsJ
Choceň – PMImm
Chodov u Karlových Varů – PMImm
Chotěboř – PMImm
Chrastava – PMImm
Ivančice – PMImm
Jablonné nad Orlicí – PMImm
Jablunkov – PMImm
Jarohněvice u Kroměříže – PMImm
Jaroměř – PMImm
Jičín – PMImm
Jihlava – PMImm
Jirkov – PM Pieta
Kácov – PMImm
Kladno – PMImm
Kladruby u Stříbra – PM Bolestná
Kněževes u Rakovníka – PMImm
Kojetín – PMImm
Kolín – PMImm

23

Kostelec nad Orlicí – PMImm
Kounice, okr. Nymburk – PMImm
Krásná Hora nad Vltavou – PMImm
Kravaře – PMsJ
Krnov – PMImm
Kroměříž – PMsJ
Křinec – okr. Nymburk – PMsJ
Křižanov – PMImm
Kutná Hora – PMImm
Lanškroun – PMImm
Lanškroun – PMsJ
Lázně Kynžvart – PMsJ
Ledeč nad Sázavou – PMImm
Letohrad – PMImm
Liberec – PMImm
Libice u Chotěboře – PMsJ
Libochovice – PMImm
Lipník nad Bečvou – PMsJ
Litoměřice – PMImm
Litomyšl – PMImm
Litovel – PMImm
Lomnice nad Popelkou – PMImm
Lomnice u Tišnova – PMImm
Louny – PMImm
Lysá nad Labem – PMImm
Lysice – PMImm
Machov u Broumova – PM Bolestná
Martínkovice (Broumovsko) – PMImm
Máslojedy – okr. H. Králové – PMImm
Manětín – PMImm
Mimoň – PM Vítězná
Mirovice – PMImm
Mladá Boleslav – PMImm
Mlázovice – PMImm
Mnichovo Hradiště – PMImm
Moravská Třebová – PMImm
Mšeno – PMImm
Mžany – okr. Hr. Králové – PMsJ
Náchod – PMImm
Náměšť na Hané – PMImm
Němčice nad Hanou – PMImm
Nová Paka – PMImm
Nové Dvory – PMImm
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Nové Město nad Metují – PMImm
Nový Bydžov – PMImm
Nový Jičín – PM Bolestná
Nymburk – PMImm
Obříství – PM Assumpta
Olomouc – PMsJ
Opava – PMImm
Opočno – PMImm
Ostrava – PMImm
Pecka – PMImm
Písek – PMImm
Plzeň – PMsJ
Plzeň Doubravka – PMsJ
Poděbrady – PMImm
Podlesí – okr. Šumperk – PMImm
Police nad Metují – PM Bolestná
Polička – PMImm
Postoloprty – PM Pieta
Potštát – PMImm
Praha – Hradčany – PMImm
Praha – Hradčan. nám – PMImm
Praha – Strahov – PM z Exilu
Prostějov – PMsJ
Přeštice – PMImm
Příbram – Svatá Hora – PMsJ
Přibyslav – PM Růžencová
Přistoupim – PMsJ
Rakovník – PMsJ
Rokole (N. Město nad Metují) PMImm
Rokycany – PMsJ
Ronov nad Doubravou – PMImm
Rovensko pod Troskami – PMImm
Rožďalovice – okr. Nymburk – PMImm
Rychnov – PMImm
Říčany – PMImm
Sadská – PMImm
Samotišky – Olomouc – PMsJ
Sedlčany – PMImm
Seletice – okr. Nymburk – PMImm
Semily – PMImm
Skuteč – PMImm
Slatina nad Úpou – PMImm
Smidary – PMImm

Soběslav – PMImm
Sobotka – PMImm
Stárkov – okr. Náchod – PMImm
Starý Plzenec – PMImm
Strakonice – PMImm
Strážnice – PMImm
Stříbro – PMImm
Svinišťany – okr. Náchod – PMImm
Svitavy – PMImm
Šternberk – PMImm
Šumperk – PMImm
Telč – PMImm
Telč – PMImm
Toužim – PMsJ
Trnávka-Městečko – PMImm
Třebechovice pod Orebem – PMImm
Třeboň – PMImm
Tuklaty – okr. Kolín – PMsJ
Turnov – PMImm
Týnec nad Labem – PMImm
Týniště nad Orlicí – PMImm
Uherské Hradiště – PMImm
Uherský Brod – PMImm
Uničov – PMsJ
Úpice – PMImm
Ústí nad Orlicí – PMImm

Úterý – PM Madona
Valašské Klobouky – PMsJ
Valašské Meziříčí – PMImm
Valtice – PMImm
Vamberk – PMImm
Velehrad – PMImm
Velké Meziříčí – PMImm
Velvary – PMImm
Vizovice – PM Bolestná
Volyně – PMImm
Votice – PMsJ
Vranov nad Dyjí – PMImm
Vsetín – PMImm
Všetaty u Rakovníka – PMsJ
Vysoké Mýto – PMImm
Zábřeh na Moravě – PMImm
Zásmuky – PMImm
Znojmo – PMImm
Žacléř – PMImm
Žamberk – PMImm
Želetava – PMImm
Žinkovy – PMImm
Žireč – PMImm
Žleby – PMImm
Železnice – PMImm

PŘEHLED ZANIKLÝCH A ODSTRANĚNÝCH SLOUPŮ
Praha – Staroměstské náměstí – 3. 11. 1918 sloup vandalsky stržen po manifestaci na Bílé hoře.
Akce byla naplánována ještě před vyhlášením Československa na generální stávce 14. 10. 1918
a od 31. 10. připravována. Snahy o znovuobnovení a postavení mariánského sloupu nebyly
doposud završeny.
Doupov – po roce 1953 město i sloup zničeny střelbou v rámci vojenského prostoru.
Horní Slavkov – v 50. letech sloupl zlikvidován při socialistické přestavbě města.
Kostelec na Černými Lesy – v roce 1889 sloup odstraněn při přístavbě kostelní věže.
Kouřim – v roce 1849 sloup byl zbořen, socha PM byla přemístěna na kašnu.
Kuřivody – v 70. let sloup byl zničen za pobytu okupačních sovětských vojsk.
Poděbrady – u Labe – v roce 1968 sloup byl po poškození autem odstraněn.
Praha – Karlín – v roce 1883 sloup byl zničen nepozorností vozky a odstraněn.
Praha – Štěpánská ul. – v roce 1883 sloup byl odstraněn z důvodů dopravních úprav.
Prunéřov – v 60. letech obec i sloup byly fakticky likvidovány kvůli těžbě uhlí.
Slaný – v roce 1919 sloup byl vandalsky stržen v rámci Husových oslav.
Tureč – po roce 1953 obec i sloup zlikvidovány v rámci úprav vojenského prostoru.
Žiželice – v roce 1961 sloup byl poškozen padlým stromem a již nebyl obnoven.
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TORZO MARIÁNSKÉHO SLOUPU28
František Hrubín
III.
Do záhuby nás neuvoď!
Tvůj sloup jak stěžeň, jenž drží loď,
jak tenkrát padal, strhl s sebou
zem, která stála s tebou
na kraji hrůz a vztáhni ruce ochranné
nad kraje, kde vichr ustane,
nad zem, kde závěj na závěji!
Lásku a věrnost její
naposled zkus:
Panno Maria, polituj
těch, kteří rozbili obraz tvůj!
V hodince smrti, jíž se brání,
nebudou bez zastání,
až v onen čas
žebráci syté pohostí
a matky děti své s radostí
polaskat dají vražednici –
a němí půjdou říci,
jak trpělas.
Dokud jim srdce neprobodne
trn milosti Tvé, Maria,
jak moji bratří, tak i já
od města ke vsím zpívám v řeči rodné.

28

Srov. CELÁ KRÁSNÁ, Pocta evropské poezie Matce Boží, Josef Hrdlička, vyd. Matice cyrilometodějská
s. r. o., Olomouc 2004, s. 95.
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