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Můj rodný list.
jména : křesťan; přzj'mení:

katolík.
Víra : Jeden jest Bůh; jsou
tři božské osbby: Otec,

Syn; Duch Svatý.
Vyznání víry : Ve jménu 1
Otce i 1- Syna i 1- Ducha
Svatého.

Pozdrav : Pochválen buď Je
žíš Kristus. Až na věky.
Amen.
Cesta : „Vezmi kříž svůj, za
při sebe sám a následuj

mne!“

Cíl : Ráj — žiVOt věčný.
Prostředky : „Modli se &pra

cujl“

Denní modiliďby.
Otče náš, jenž jsi na ne
besích - posvět' 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, jakož i my od—

pouštíme našim vinníkům
—&neuvod' násvpokušcní

- ale zbav nás od zlého.
Amen.

ldráoa s.
Zdrávas, Ma
ria, milosti plná—
Pán stebou - po—

žehnaná ty mezi
ženami

- a po—

žehnaný plod
života tvého,
Ježíš;
Svatá Maria,
matko Boží 
pros za nás
hříšné - nyní i
v hodinu smrti
naší. Amen.
+
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V ě ři m.
Věřím v Boha, Otce vše
mohoucího —Stvořitele nebe
i země - i v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána na—
šeho - jenž se počal z Ducha

Svatého - narodil se zMarie

Panny —trpěl pod Pontským
Pilátem, ukřižován, umřel i
pohřben jest - sstoupil do
pekel, třetího dne vstal z

mrtvých - vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha, Otce
Všemohoucího;
odtud přijde soudit živých
i mrtvých - věřím v Ducha
Svatého —Svatou Církev o

becnou - Svatých obcování 
odpuštění hříchů - těla vzkří
šení - život věčný. Amen.
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Anděl Páně.
Anděl Páně zvěstoval
Panně Marii - a ona počala
z Ducha Svatého.
Zdrávas Maria . . .

I řekla Maria: Aj,já dívka
Páně - staniž mi se podle
slova tvého.
Zdrávas Maria . . .
A Slovo tělem učiněno jest
- a přebývalo mezi námi.
Zdrávas Maria . . .
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S lože svého vstávám ruče,
Bože, zase nový den;
srdce mé ti vděčně tluče,
ostříhaPs mou noc i sen;
a já klekám u tvých nohou,
Otče můj, tam nad oblohou!
Dej, at' přes den, tvoje dítě,
přikázání tve'ho dbám ;
z celé duše dej rád mít tě,
dobrý být jak Ježíš sám;
bych měl jednou tvoje nebe
a v tom nebi Otcem tebe!

;
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Moleba za rodič
Bože, Otče dobrotivý,
žehnej našim rodičům,
za jich lásku, jež nás živí,
přidej léta jejich dnům;
práci jich dej požehnání,
zdar našemu vychováni.
Ať jim rostem do radosti
V zahrádce jak libý květ,
útěchou jsme ve starosti,
světlem jejich pozdních let;
až pak budem sami moci,
být jim berlou ku pomoci.
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Poozdech
k Marii Panně.
Matičko moje, s nebe hleď
na svoje dítě mile;
mateřskouruku vztáhni teď
& veď, ať dojdu cíle;

tvého at'dojdu jednou klína
"vradostech ráje tve'ho Syna!
:;

Prosba
k Andělu Strážci.
Andělíčku Boží snebe,
strážcem dal mi Pán

Bůh tebe;
zaručku mětedy vezmi
& buď za ochránce
dnes mi;
dnes a vždycky veď
mne k ctnosti,
k Bohu, naší blaže
nosti!
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Modliťbapřed jídlem.
K tvému stolu, Pane, zase—

dáme,
dary své nám požehnej;
ruka tvá nám s láskou chleba
láme,
ať nám slouží k zdraví, dej!
At' vstaneme od tvého pak
stolu
posilnění, k práci chuť,
radostně jdem denním po
úkolu

!

& ty. s nám1 ve všem buď!

Modlitba po jídle.
Děkujeme za hostinu
tobě, Otče, Duchu, Synu;

kříže tve'ho ve znamení
děkujeme za chléb denní.
Půjdem nyní po svém díle,
ty nám popřej dojít cíle;
ať nás jednou s tebou hostí
v nebi stůl tve' blaženosti.

%
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Pozdrav
Velebné Svátosti.
Pochválena & pozdravena

budíž n ej světěj ší svátost

Oltářní.
Od tohoto času až na věky.'
Amen.

Rozmhma s Ježíškem.
] e ží š m1 11Ví:

Studánkou jsem vody živé,
tryskající do nebe,
otevřenou v chvílí tkhvé
ranou kopím pro tebe!
Jako jelen ku prameni
ke mně přijď a nap01 se;
já jsem tvoje nasycení
i tvůj život -— spokO) se!
14
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Na mém srdci dost jemísta,
apoštol kde sladce zdřím;
k nebi jsem tvá cesta jistá,
chceš-li, já tě provodím!

Duše odpovídá:
Ježíšku, ke mně přijď,
cestou mne pravou řiď;
láskou mne k sobě raň,
od zlého povždy chraň!
Srdce ti letí vstříc,
chtělo by tobě říc:
“bud' u mne dneska host
a já tvůj pro věčnost.

Střelné modlitbičky.
Ježíši, má lásko!
Můj Ježíši, smilování!
O Ježíši, všecko z lásky k tobě!
Ježíši, tichý a pokorný srdcem,
učiň srdce mé podle srdce svého!
Sladké srdce Panny Marie,
budiž mou spásou!
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"Večer—ní
modlin"
Zašlo slunce,
zašel den,
budiž Pán Bůh
pochválen!
Za milosti
za zdraví,
za vše, Otče
laskavý!
Za zdar práce,
za štěstí,

Však jsem sešel
také s cest,
láskou je mi
i tvůj trest.
Jednou sejmeš
i ten kříž,
i tu bolest
odplatíš!
Pak mi vzejde
věčný den:
Budiž Pán Bůh
pochválen!

utrpení,

bolesti.
16
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Modlitby zvláštní.
Ujesliček.
To je Betlem! zde

klín
jesliček;
Maria a Josef,
Ježíšek!
Hvězda na oblaku,
andělé;
s nebe zníjich zpěvy
veselé.
Pastýři sem běží
od svých stád;
na šalmaje dítku
slyš je hrát.
Z dálky jedou králi
s dary též —
a já nemám ruce
holé než!
Však co mohu, to
dám
ze srdce,
Ježíšek co rád má
nejvíce!
Víru, naděj, lásku,
jemu vděk.
položím mu do těch
jesliček.
A než odtud půjdu,
s dárkem tím
poslušnost mu ješ*ě
přislíbím!
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%P 'eď obrazem
Ukřižovaného.
]ežíš'i, na kříž přibitý,
srdce mě s tebou soucítí:
káždičkou ránu, kladiv tep,

koruny trn.i tupý hřeb;
do hloubi srdce zboden'e',
od krve tělo zbrocené,

bolesti, smrt, z nichž pramení
na věkynašc spasení;
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pro mne i lidi pro všecky,
co žijí život pozemský.
Dei, i nám tvojí před tváří
s kříže ať spása zazáří!—

Kříž tvůj buď zbraň mi, štít,
tvé rány — duše skryt,
bok svatý ——
brána, most
se světa na věčnost! —

Pro tvé svaté drahé rány,
Ježíši ukřižovaný,
smiluj se nad námi
i dušemi v očistci!
.v.

Klaníme se tobě, Pane Ježíši
Kriste, a dobrořečíme tobě. Neboť
skrze svatý kříž svůj svět jsi vy
koupil!

&
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Uhrobullbo
Líbáme tvou svatou hlavu,
věncem trnů rozbodanou,
do ran rukou tvých &nohou
naše slzy, nech, ať kanou.
Líbáme tvé svaté oči,
smrtí krutou uzamčené,
celujeme i tu skálu,
kde se svatý hrob tvůj klene.
Vyprošujem pro své hříchy,
pro hříchy i světa všeho
smilování, odpuštění
srdce tvého zhodeného!
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Při vzkříšení.
Vstalt' jest Kristus, alleluja,
Magdalena v nohou klečí,
apoštolé pOSpíchaji
a Jan v běhu všecky předčí.

Pospícháme také k hrobu,
prázdno z něho na nás zeje,
Vzkříšený však na oltáři
v monstranci se slávou skvěje.

Jako slunce tvář mu hoří,
jeho šat sníh od hostie,
korunou mu hlavu svatou
od monstrance věnec vije.

S Magdalenou ku tvým nohám
přiklekáme, v duši něhu,
s apoštoly naše srdce
v jednom tluku, v jednom běhu.

Na těle tvém rány blesknou,
hmat a zrak nás neoklame;
na ty rány tobě, Kriste,
víru s láskou přisaháme.

Jako mraku trhlinami
slunce úsvit plane milý,
děrou ran tvých naděj sviti,
kudy cesta vede k cíli.

WWW
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Letnice;
Holubička bílá, Svatý Duch:
Posvětitel můj je a můj Bůh!
S jeho křídel milost vane v svět,
a kam padne, srdce samý květ.

Duchu Svatý, zavaň V duši mou,
ať tam všecky c_tnosti rozkvetou!
Andělům & Bohu pro radost
a mně na věčnou pak blaženost!

Bych tě spatřil, pohled blažící,
jednou v Nejsvětější Trojici!
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Modlitba k Panně
Marii () nevinnost.
Přečístá lilie,

Panenko Marie,
Matičkou Boží jseš,
my děti tvoje též.
Chraň naši nevinnost,
od hříchu duši sprosť,
od hříchu, od viny,
od každé poskvmy!
Před Boží velebou
ať jsme, i před tebou,;
jak proutek lilie,
Panenko Marie!

23
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Modlitba k so.Josefu.
Ježíška jsi choval,
otcem opatroval,
že se dítko milo
Bohu zalíbilo.
Kéž i já se mohu
zalíbiti Bohu
duší, tělem, řečí
tvojí sladkou pe'čí
svatý ]osefe!
Až já budu zmítat,
tebe budu vzývat;
po tobě se stočí
hasnouci mé oči;
v bolesti a muce
k tobě vztáhnu ruce;
setřeš pot mi s čela,
přijmeš duši z těla;
vezmeš v svaté dlaně,
složíš v klín ii Páně;
za viny snad jaké
přimluvíš se také,
svatý ]osefe!

m
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Modlitba !( so; patronu.
Patrone svatý, v nebi, můj!
v své slávě na mne pamatuj,
na dítě Bohem svěřené,
tvým jménem na křtu
pokřtěné!
Za tvým at“kráčím příkladem,
nesejdu s cesty v žití svém;
Boha ať nejvýš v lásce mám
a bližního jak sebe sám!
Hříchu jak hada uč se stříď,
však dobro konat ještě víc,
bych jméno tvé tu ve cti nes',
pak s tebou sdílel věčný ples!

Modlitba k Svatým vůbec.
V. Oroduj za nás, svatý'J.
O. Abychom hodni učině
ní byli zaslíbení Kristových.

Všichni Svatí, za nás proste,
zahynouti nám nedejte,
Kriste eleíson!

WWW/“&
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Modlitba
k Andělu Strážci.
Andělíčku Boží,
venku, doma, v loži,
kudy cesta půjde,
provázei mě všude!

Chraň mou duši, tělo,
aby vždy jen chtělo,
co se Bohu líbí,
bez hříchu být, chyby!
Skvít se od neviny
mysu, slovem, činy,
s duší bych ti vděčnou
odměnu vzal věčnou!

WWW
Pobožnosf
při mši svaté.
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NA ZAČÁTKU:
Ve jménu 1“Otce i 'l' Syna

i 1- Ducha Svatého. Amen.

%
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Stupňová

_;4

modlitba. :“
“L,

jak ty, dítko
ný chci být,
aby Pán Bůh na
mne shléd',
jemu chci se lí
bit.

gv

průvodu by

anděla,

při oběti drahé,
% duše moje vzle
těla

k němu v touze
blahé.

_

Tělem aťsi na
zemi,
ale myslí v nebi;
a Bůh odpusť
chyby mi,
;, je-li zapotřebí!
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Vstupní modlitba.
Provoď mne, ty, ]ežíšku,
provod', svatá Máti,
už se oběť začíná,
za nás má se státi.

At' nás od chyb očistí,
milosti nás krášlí;
a kdo bloudí od Boha,
zpět by cestu našli!

Andělíčku strážný můj,
patrone mi daný,
všichni svatí vemte mě
svojí do ochrany!
Ať to svaté tajemství
doprovázím bděle,
jako bych stál pod křížem
Krista, Spasitele!
*
%
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Kyrie.
Kyrie eleison, slyš!
s oltáře zní nyní,
smilování řine teď
sladce po svatyni.
Otvírejme srdce svá,
at' tam také skane,
& ty, Kriste, nad námi
smiluj se, 6 Pane!
Smiluj se i nad všemi,
co kde koho tíží
& Bůh koho navštívil
tady svými kříži.

Gloria.
Na nebi p_ěiíAndělé,
na zemi přejí lidem,

kdo Bohu chválu vzdávají,
aby je blažil klidem.
Bože náš v Svaté Trojici,
s nimi ti pěji chvály;
srdečku mému za to dei
svůj sladký mír astálý!

WWW
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Prosby.
Naše prosby, ruce spiatě,
šlehnou jak svic plameny,
a ty, Bože, v chvíli- svaté
obeimi nás rameny!

Tvoje děti, s důvěrou ti
šeptáme své potřeby,
nemůžeš se nepohnouti,
Otče náš tam na nebi!
Vyslyš v lásce, co nám schází,
štědrou otevři dlaň svou,
a co kdo tu nenachází,
nahrad' věčnou odplatou!

Epištola.
Slyš apoštolů hlasy
bys konal veždy ctnost,
však hříchu varoval se
a prosil o milost.
Neb za to koruna je
ti věčná slíbena
&nad ní ještě sladší,
sám Bůh, tvá odměna!

WWW
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Evangelium.%
="Vstaňmevzhůru,

vzdeime čest
Božímu ted' slo—

:

vu:
o království bla
hozvěst
je to ]ežíšovu.
Že my děti Boží
jsme,
ty Bůh — Otec
s nebe;
jednou že je zdě
díme,
miluiem-li tebe.
Milujem-li bliž
ního
_ jako sebe sami,
řiškrálovství Bo

žího
už je mezi námi!
4
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Věřím (Kredo).
Věřím, věřím, věřím!
jak tou Věrou plesám;
před tebou, ó Bože,

na kolena klesám.

Otec, Syn, Duch Svatý

ijice

jste jedna;

bez konce moc vaše
& říš nedohledná.

Na váš soud my půjdem,
tvorstvo světa všeho,
& kdo věrný, ]ežíš

spasit slibuje ho.
Věřím, věřím, věřím!

víra ta mě živí,
Ježíši, můj soudce,
bud' mi milostivý!

WWW
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*Obětování
(Offerforiumi.
Hostie a víno
krev a tělo bu
de;
Ježíši, co dám ti ?
jsem jen dítě
chudé.
» Srdce

mě

už

dávno
patří tobě cele;
kladu je k tvým
nohám,
,„_ svého Spasitele.

\

Hodným darem
' ať jsou,

chyb je, Pane,
9— zhostí

"' a svým svatým
slovem
změň je do sva

tosti!

mmmm
Svatý (Sonidos),
Svatý, svatý, svatý!
zpěv zní rajských kůru;
a me' srdce v plese
letí k tobě vzhůru.
Před tvou tváří božskou_,

knebes sborům tvoiim,
smím-li, velký Bože,
hlásek dětský pojím.
Hosanna ti plesám,
Hosanna ti trojí:
Veliký jsi, Bože,
kterým světy stojí!
*

Vzpomínka živých
(Memento),
Na vás, své drahé rodiče,
vzpomínám dětsky,_
Jak
.;

",v .
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na všecky v rodině,
na milované;
na všecky ve světě,
kdo trpí, Pane,
na Matku, Církev svou,
a kdo ii řídí,
at' žeň tvou, ]ežíši,
bezpečně sklidí!
*

Proměňování
(Pozdvihování).
Svatá chvíle, sladká,
Bože, už se zjev;
hostie je tělo,
víno, to je krev.
Krev a tělo Páně,
mezi námi Bůh;
zaplaň srdce láskou,
klaněj .se mu duch!
Na kolena k zemi,
čelo ve prach níž,
ale duše vroucí
k Bohu blíž, ó blíž!

WW
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(Při pozdvižení
sv. host1e):
Ježíši, tobě jsem
živ!

Ježíši, tobě umí
rám!
Ježíši, tvůj jsem
v životě
1 v smrti!

(Při pozdvižení
kalicha):
Ježíši, smiluj se!
rv'

Še'Ježisi,

slituj se!

Ježíši, odpusť mi
hříchy me'!
*
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Vzpomínka mrtvých
(Memento).
Na mrtvé vzpomínám
cizí i svoje,

Pán Bůh dei pokoj vám
odměnou boje! '

Spočiňte v zemi, prach,
mír vaše těla,—

mír v nebes výšinách
duse, kam spela'
Dočkeite beze zla,
bez utrpení,
až Pán Bůh zavolá
VIV
vás na vzknsení!

ší
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Otče náš (Peter noster).
Otče náš! a mysl letí
dětsky k tobě výš;
ty znáš svoje zemské děti,
ty je vyslyšíš.
Láska tvá se na nich zjeví,
slyš je lkající!
vyhnaní jsou syni Evy,
země poutníci.
Za tebou se strastně berou
cestou ku nebi;
dej jim, Otče, slásky měrou,
čeho potřebí!
Tělu chléb & duší spásu,
vůle je-li mdlá,
ruku podej na křik hlasů,
by je dovedla.
K branám království až
tvého,
v Slzách k němuž zří;

&když stanouubranjeho,

mmm%
ty jim otevři.
*
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Beránku Boží (Agnusj.
Beránek Boží,
ovečka čistá,
za mne se vydat
na oběťchystá.

Na vykoupení
za mne, k mé spáse,
němá a tichá
křižovat dá se.

Otevře bok svůj,
v tom jeho zdroji
z krve a vody
zmýt' duši moji!
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]ežíšku přijdi,
buď můj host,
má duše čeká,
pokornost!
Mého dnes pra
hu nepomiň;
mé srdce bude
tvoje síň.
Kde bude slovo
tvoje znít
a láska líbat,
nohy mýt.
]ežíšku, přijdi,
zavítej;
poklesky

pro—

l Pane, nejsem
hoden, abys ve
_šel pod střechu

mou;
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toliko rci slovem

&

uzdravena bude duše má!
4

Po přiiímání
(Postkommunio).
Ježíšek ve mně
a já v něm;
srdce mé hoří
plamenem.
Blažené chvíle:
blahý den,
a život zdá se
sladký sen!
Nelze to slovy
vyříci:
v objetí Boha,
na srdci!
Na srdci Boha
jako ]an:
já jeho dítě,
On můj Pán!

WWW-'
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Požehnání.
Žehnei, Bože, svému lidu,
žehnej Ceskou zem,
at'jdem šťastni, v svatém klidu
cestou životem!

Sejmi tíhu nešťastnému,
blaho šťastných množ;
kdo chor přijde k prahu
tvému,
balsám do ran vlož!
Dej ať svoje povinnosti
věrně plníme
a své všecky skutky, ctnosti
k tvé cti činíme!
A já prosím zvlášť,_tvé dítě,
požehnei i mně:

Ježíška dej, jenž tuvskrytě,
zřít mi skutečně!

W
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Pobožnosfi příležitostné.

W
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Křížová cesta.

Příprava:
Kříž! za ním Maria,
s ní Jan a s nimi já
a Všichni, kdo jSouvěrní;
křížovou cestou idem,
rozjímat V srdci svém
Kristovo umučení!
Z a s t a v e n í:

I. Ježíš, hle, nevinný,
odsouzen za viny
lidského pokolení..
2. Kříže tíž náramná
tíží mu ramena
pro naše vykoupení.
3. Poprvé pod křížem
na tvrdou padá zem,
katove' vstát ho nutí.
4. Potká se cestou zlou
s Marií, matkou svou,
slzavou ve pohnutí.
%
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Tvář jeho zmučenou,
od krve zbrocenou,
smývá mu Veronika.
Šimon se hotovi,
tíž pomoc, Kristovi,
ach, jak je převeliká!
Pod křížem, ani hles,
poznovu Ježíš kles*
na cestu kamenitou.

. Ženy, hle, nábožné
do pláče soucit hne
nad tváří od muk zrytou.
Po třetí padá již
na zem a pod svů) kříž,
Beránek oněmlý je.
' IO.

Šat jemu servali,
žluč mu pít podali
na vrchu Kalvarie.

WWW
11_.

Hle, už, je na kříž vbit,
z trnů má vínek svit,
čelo mu zkrvavělo.
47
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12.Boj už je dokonán,
umírá Bůh a Pán;
zem chví se, nebe ztmělo.
13. Složen je v Matky klín,
oběť, ach, našich vin;
meč proklál srdce její.
14.130 hrobu nového
Maria s Janem ho,
s věrnými provázejí.
4

Závčn
Lkei, má duše,
zasténei;
křižovala's
také jej.
Za hříšníky
umřel tich,
však jsi byla
také z nich!

Cestou kříže
pro tebe
šel, bys vešla
do nebe.
Za tu lásku
vem svůj kříž,
dojdeš cíle,
uvidíš!

Následuj ho,
zapři se;
v jeho slávě
zaskvíš se!

»
p_.

..

?
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Růženec.

Úvod.
Vinu, vinu věneček
bílý, rudý, zlatý,
Marii & Kristu vděk
na obrázek svatý.
Bůh ať ve mně rozhojní
svaté ctnosti Boží:
víru, naděj, lásku s ní,
mzdu jež věčnou množí!
Věřím v Boha. .. Otče náš. ..

I. ZdrávasMaria .........
který
Svatá
2. který
3. který

Ježíš,

v nás víru rozmnožuj;
Maria. . . Amen.
v nás nadějí posilní;
v nás lásku rozněcui.

Sláva Otci atd._

Růženec radostný.
Bílý vínek navíiím,
růží pět tam vsadím;
provmu je tajemstvím,
Krista Pána mládím.

m
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Tajemství:
Zdrávas, Maria . .. Ježíš,
H

kterého jsi, Panno, z Du—
cha svatého počala;
Svatá Maria . . .Amen.

(Toto Zdrávas opakúie se _desct
kráte a na konci 'Qřidáse =:

Sláva

Otci

"se i při 2,3.,

atd. Tak děje

4. a 5.)

P s kterým jsi, Panno, sva
tou Alžbětu navštívila;
. kterého jsi, Panno, vBe
tlé'mě porodila;
4. kterého jsi, Panno, v chrá
mě obětovala;
5. kterého jsi, Panno, v chrá

UJ

mě nalezla.

WWW
Zdrávas, Královno.
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Růženec bolestný.
Rudý vínek svinuji,
růží pět tam vložím;
trnovrm 1e svazuu,
umučením Božím.

TajemStví:
Zdrávas, Maria. . . Ježíš,
I. -který se za nás krvípotil;

Svatá Mana. .. Amen.

2. který za nás bičován byl;
3. který za nás trním koru—

nován byl;
4. který za nás těžký kříž
nesl;
který za nás ukřižován
byl.
Zdrávas, Královno.

mmmm
Růženec slavný.
Zlatý vínek dovíiím,
růží pět tam vpletu;
Marie sláva páskou jim
s Kristem, králem světů.

Tajemství:
Zdrávas, Maria. . . Ježíš,
I. který z mrtvých vstal;
Svatá Maria. .. Amen.
2. . který na nebe vstoupil;
3. který Ducha Svatého se—
slal;

4. který tě, Panno, na nebe
vzal;
5. který tě, Panno, na nebi
korunoval.
Zdrávas, Královno.

WW
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Závěn
Dovinul jsem věneček
bílý, rudý, zlatý,
Marii & Kristu vděk
na obrázek svatý.
At' já jednou obdržím
z ruky jejich dvojí
korunu, již věrným svým
Pán Bůh V nebi strojí!

WW
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Za vlast .
Naši vy patroni,
štít Váš gť zacloní
tu _naši Ceskou zem,
.at' žijem s pokojem.

Kde žili otcové,
.at' žijí synové,

se synů na vnuky
přecházej na věky!
-Naše až skončí pout,
v ní dej nám spočinout;
v ní se spí nejlehčeii:
ty, Bože, požehnei jí!
5-1

Na hřbitově.
Zelený hrůbek,
nad ním kříž;
Pán Bůh ti mír přei,
kdo tu spíš!

'

Mír tvému tělu,
duši víc:
vyjdi jí Kristus

s láskou vstříc!

S Marií vyidi
_

v ústret ií,

splň její víru,
'

nadějí!

Maria Božxl
naše Mát',
slovíčko lásky
za ni ztrať!
At' při vzkříšení
v jedno je
zas spojí říše

pokoje!
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