Modlitba - Modlime sa:
Bože, ktorý si skrze po atie
naj istejšej Panny svojmu milému
Synovi hodný príbytok pripravil,
prosíme Teba, aby ktorý si z
predvídanej Tvojho Syna smrti ju od
všetkej poškvrny zachránil i nám
tiež istým na jej prímluvu k Tebe
sa dosta poprial. Skrze tohože
Pána
Ježiša
Krista
Tvojho
jednorodeného Syna, ktorý s Tebou
v jednote Ducha svätého žije a
kra uje po všetky veky vekov.
Amen.

*****
Ty si Matka milosti - nádej všetkých
hriešnych - hviezda v búrke na mori,
lekárstvo nemocných.
Brána si otvorená k nebeskej
radosti, aby sme do nej prišli popraj
svojej milosti.
Olej rozliaty meno Tvoje, Panna
Mária preto milovníci Tvoji milovali
Teba, Pani, vyslyš modlitbu moju.
- A volanie moje k Tebe prí .

Modlitba - Modlime sa:
Svätá Panna Mária ... (str.3).

*****
- Pani, vyslyš modlitbu moju (našu).
- A volanie moje... (str.4).
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HODINKY
o nepoškvrnenom po atí
Panny Márie
- Ústa moje prespevujte, Panne
Márii chválu vzdávajte.
- Pani svätá, ku pomoci mojej
prispej.
- Pred nepriate mi mojimi ma chrá .
- Sláva Otcu i Synu i Duchu
svätému, ako bolo na po iatku, tak
nech je i teraz, i vždycky, i na veky
vekov. Amen.

Piese - 1. hymnus
- Zdravas bu Pani svätá, Krá ovná
anjelská - ó Panna nad Pannami.
- Dennica nebeská.
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Modlitba - Modlime sa:
Svätá Panna Mária, Krá ovná
nebeská, Matka Pána nášho Ježiša
Krista a Pani svätá, ktorá žiadneho
neopúš aš
ani
so
žiadnym
nepoh daš, zhliadni na nás, Panna
dobrotivá, o ami milosti a vypros
nám u svojho milého syna všetkých
hriechov
odpustenie,
abys
pobožnou mys ou Tvoje sväté
po atie, teraz sebe pripomínajúce,
potom ve ného blahoslavenstva
dosiahnu mohli skrze štedros
Pána nášho Ježiša Krista, ktorého
si Ty, Panna pre istá porodila, ktorý
s Bohom Otcom i Duchom svätým
žije a kra uje v Trojici dokonalej,
Boh požehnaný naveky vekov.
Amen.
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Zdravas plná milosti, svetlos Božia
jasná, svetu ku spomoženiu pospeš
Panna š astná. Pred vekmi a Pán
zvolil, prv než o iného - bys bola
Matkou syna - jeho jediného. Toho,
o všetko o stvoril, i Teba okrášlil od hriechu Adamovho zachova a
rá il.

*****

ZAKON ENIE
Pokorne obetujem - ó, Panna
nábožná, tieto hodinky sväté ku cti
Tvojho mena. Bu nám v hodine
smrti k pomoci prítomná - ó,
presladká Mária. Amen. Bohu
chvála.

Antifona

- Vyvolil ju Pán Boh a predzvolil.
- V stánku svojom príbytok jej u inil.
- Pani, vyslyš modlitbu moju (našu).
- A volanie moje k Tebe prí .

- Tento je prút bez kôry a bez
všetkej hr e, istá bez po ia–
to ného i smrte ného hriechu.
- Ty si Panna, bez poškvrny po atá
bola, pros za nás Otca, ktorého
Syna si porodila.
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- Pani, vyslyš modlitbu moju (našu).
- A volanie moje k Tebe prí .
- V aky vzdávajme Pánu.
- bu Bohu chvála i duše všetkých
verných
zomrelých,
nech
odpo ívajú v pokoji. Amen.

Modlitba - Modlime sa:

Prvá hodinka
- Pani svätá, ku pomoci mojej
prispej.
- Pred nepriate mi mojimi ma chrá .
- Sláva Otcu ... (str. 1).
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Svätá Panna Mária ... (str.3)

*****
- Pani, vyslyš modlitbu moju (našu).
- A volanie moje... (str.4).
- Obrá prosbami svojimi k nám
Krista Ježiša a odvrá hnev Boží
od nás.
- Pani svätá, ku pomoci mojej
zhliadni.
- Z rúk nepriate ov ma vytrhni.
- Sláva Otcu... (str. 1).

Piese - 7. Hymnus
- Zdravas bu Matka istá, krá ovná
milosti,
o
si
korunovaná
hviezdami jasnosti.
- Nad
všetkými
anjelmi
si
najdôstojnejšia.
- Stojíš v zlatom odeve Panna
najsvätejšia.
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Piese - 6. Hymnus

Piese - 2. Hymnus

Zdravas tys hodinami - na nich
slnko jasné - spiatky o desa
stup ov postúpilo zase. Ke sa
Slovo znížilo - telom u inené v
živote
Tvojom
svätom
ve mi
ponížené. Toho slnka lú ami Mária sa svieti jasá, ako dennica vo
svojom po atí. alia medzi t ním potrúc hlavu hada.
- Prekrásna ako mesiac - svietiš
blúdnikovi.

Zdravas bu , múdra Panna,
schránka Boha vzácna - sedem
st pmi zdobená, stolom zlatým
krásna. Od vekov a Božia moc
istou zachovala, prv než si sa
v pre istom živote po ala. Matka si
všetkých živých - všetkých svätých
brána - hviezda si Jakubova i
anjelská sláva. Hrozná Zabulonovi pluk najdôstojnejší - bezpe né
úto ište bu kres anskej ríši.

- Ja som u inila na nebi, aby vyšlo
slnko nezapadajúce.
- A ako hmla celú zem prikrylo som.
- Pani, vyslyš modlitbu moju.
- A volanie moje k Tebe prí .

- Pán stvoril ju v Duchu svätom.
- a rozšíril ju nado všetky skutky
svoje.
- Pani, vyslyš modlitbu moju.
- A volanie moje k Tebe prí .
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Deviata hodinka

Tak slušalo na Syna - krá a
nebeského, ktorý si a vyvolil z
národa
udského. Aby žiadna
poškvrna - hriechu škaredého v
ni om
nepoškvrnila
narodenia
Tvojho.

- Pani svätá, ku pomoci mojej
prispej.
- Pred nepriate mi mojimi ma chrá
- Sláva Otcu... (str. 1).

Piese - 5. Hymnus
Zdravas bu veža silná - Dávida
pevnosti - miesto si úto iš a v
rozli nom neš astí. Tvoje po atie
pre isté - rodu presvätého.
- Moc i silu potrelo draka pekelného.
Ó, žena najsilnejšia, Abigail
prekrásna.
- Judit nepremožená nad Ráchel si
astná.
- Ráchel, spása Egypta - Jozefa
splodila.
- Ty svetu Spasite a š astne si
nosila.
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- Ja na výsostiach prebývam.
- A trón môj na st pe oblakovom.
- Pani, vyslyš modlitbu moju.
- A volanie moje k Tebe prí .

Modlitba - Modlime sa:
Svätá Panna Mária ... (str.3).

*****
- Pani, vyslyš modlitbu moju (našu).
- A volanie moje... (str.4).
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Modlitba - Modlime sa:
Svätá Panna Mária ... (str.3).

*****
- Pani, vyslyš modlitbu moju (našu).
- A volanie moje... (str.4).

Tretia hodinka

- Celá krásna si, Priatelky a moja a
poškvrny dedi nej na Tebe nebolo
- Pani, vyslyš modlitbu moju.
- A volanie moje k Tebe prí .

Modlitba - Modlime sa:
Svätá Panna Mária ... (str.3).

*****

- Pani svätá,ku pomoci mojej prispej
- Pred nepriate mi mojimi ma chrá .
- Sláva Otcu ... (str. 1).

- Pani, vyslyš modlitbu moju (našu).
- A volanie moje... (str.4).

Piese - 3. Hymnus

Na nešpory

Zdravas Archa úmluvy - tróne
Šalamúna - dúha na nebi pekná rúno Gedeona. Ker Mojžiša ohnivý ratoles
Árona - brána Božia
zavrená, pláš medu Samsona.

- Pani svätá, ku pomoci mojej
prispej.
- Pred nepriate mi mojimi ma chrá .
- Sláva Otcu... (str. 1).
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Šiesta hodinka
- Pani svätá, ku pomoci mojej
prispej.
- Pred nepriate mi mojimi ma chrá .
- Sláva Otcu... (str. 1).

- Ako
alia medzi t ním, tak
priatelky a moja medzi synmi
Adamovými.
- Pani, vyslyš modlitbu moju.
- A volanie moje k Tebe prí .

Piese - 4. Hymnus

Modlitba - Modlime sa:
Svätá Panna Mária ... (str.3).

Zdravas bu , Panna svätá, rodi ka
pre istá, chrám si Trojice svätej a
nádoba istá. Ty si rados anjelská poklad všech pekností - záhrada
všech rozkoší - útecha v žalosti.
Palma trpezlivosti - Céder poctivosti
- Ty zem si požehnaná bez
poškvrny zlosti.
Ty mesto Najvyššieho - i východná
brána - Tebe milos veliká od Boha
je daná.
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*****
- Pani, vyslyš modlitbu moju (našu).
- A volanie moje... (str.4).
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