
Devítidenní novéna k Panně Marii jako příprava na 

úkon zasvěcení českého národa Neposkvrněnému Srdci 

Panny Marie na Velehradě 5.7.2018. 

Novéna začíná 24.6.2018. 
K modlitbě každého dne připoj modlitbu růžence nebo alespoň jednoho 

desátku, či Litanii k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Novénu se můžeme modlit doma sami, s rodinou či ve skupinkách nebo v kostele. 
1.den 

Panno Maria, zasvěcuji ti sám sebe a všechna svá rozhodování, přání a 
celou svou vůli. Spojuji se s tvým „ano“, kterým jsi vždy odpovídala na 

jakýkoliv Boží záměr s tebou, s tvým životem i s tvými blízkými. 

   Zříkám se své neposlušnosti a svévole. Spolu s Pannou Marií tě, Pane, 

prosím, abys mi dal touhu konat ve svém životě tvou vůli, abych mohl 
denně s láskou opakovat:  Chci jen to, co chceš ty. 

2 .den 

Panno Maria, Ženo oděná sluncem, ty nejkrásnější ze všech žen! Tobě 
zasvěcuji sebe i své drahé (…). Maria, ty ve svém srdci i ve svém těle 

zviditelňuješ Boží krásu: vypros nám milost čistého srdce, ať vidíme Boha. 

Prosím tě též o milost, abychom ho viděli v sobě i v lidech okolo nás. 

   Pane, prosím tě o milost, abych se přijal takový, jaký jsem, a abych se 
stále více podobal tobě a tvé Matce. Prosím tě, aby se na mně mocí Ducha 

Svatého zrcadlila tvá krása a tvá láska jako na tvé matce. 

3.den 
Panno Maria, tobě dal Pán milost, že spolu se svým Synem Ježíšem máš 

moc rozdrtit hlavu pekelného hada. Tobě a tvému Neposkvrněnému Srdci 

zasvěcuji svůj životní zápas, všechny duchovní boje, které se odehrávají 
v mém srdci i v mých vztazích. Ujmi se mě a nedovol, abych se nechal 

oklamat nepřítelem spásy, který se vydává za anděla světla. 

   Pane Ježíši, vzývám moc tvé lásky a tvého milosrdenství, které vítězí nad 

každým zlem. Ať zvítězí v mém životě a v mé slabosti, kterou ti 
předkládám (…). 

4.den 

Matko Boží a matko naše, sám Pán tě ustanovil naší matkou, abys nás 
duchovně rodila pro Boha. Tobě zasvěcuji celý svůj život od okamžiku 

svého početí, stejně jako životy svých drahých (…). Prosím tě, buď nám 

ochranou i pomocí, abychom podle tvého vzoru žili stále s Bohem a pro 

Boha. 

   Děkuji ti, Pane, že jsi svou Matku učinil i mou matkou. Prosím tě, aby 

mě Panna Maria přivedla k novému životu, abych žil spolu s tebou, v tobě 
a pro tebe. 

5.den 

Panno Maria, pomoz mi, abych tvým pohledem hleděl na Ježíše. Dej mi 
své srdce, ve kterém bych mohl Ježíše stále znovu přijímat, hostit a 

milovat. Tobě zasvěcuji sám sebe i své drahé (…). 

   Ježíši, prosím tě, upoutej celou moji pozornost a sjednocuj mé srdce, 

mysl, vůli a city, abych tě miloval takovou láskou, jakou tě miluje tvá 
Matka. 

6.den 

Matko Boží, ty znáš dobře Ježíšovo Srdce a jeho lásku k nám, ty dovedeš 
rozpoznat znamení času i poslání, které nám Ježíš připravil. Tvé laskavé 

péči svěřuji sám sebe i své drahé (…). Vypros nám tu milost, abychom žili 

pro Ježíše a dělali, co se jemu líbí. 
   Pane, tobě samému po vzoru tvé Matky odevzdávám své síly, čas i své 

vztahy a vše, co utváří můj život. Můj čas ať je tvým časem, moje síly 

tvými silami, moje vztahy tvými vztahy, Ať jsem zcela tvůj a ve všem 

spojen s tebou. 
   Svěřuji ti také všechny ty, kterým v životě „došlo víno“, ať žijí 

v manželství nebo životem zasvěcení, sami nebo ve společenství. Ujmi se 

jich a pomoz jim. 
7.den 

Panno Maria, pře všechny útrapy života ses nikdy nenechala obrat o pohled 

úžasu a vděčnosti vůči Bohu. Pokorná služebnice Pána, nauč mě 
odpoutávat pohled od sebe samého a od svých zájmů a starostí, od všeho 

toho, co je v životě těžké a deprimující. Nauč mě hledět k Bohu, který dává 

sílu a naději, který nás pozvedá a obdarovává. 

   Chválím a velebím tě, Pane můj, že jsi shlédl i na mě, svého služebníka, 
žes mi vrátil důstojnost Božího dítěte a zveš mě k novému životu pro tebe 

a tvé království. 

8.den 
Panno Maria, ty jsi svůj život postavila zcela na Božím slově. Ono bylo 

tvým světlem a radostí. Tobě a tvému Srdci zasvěcuji svůj osobní vztah 

s Ježíšem, svůj život modlitby a naslouchání Božímu slovu. Uváděj mě do 

něj tak, jak mu rozumíš ty sama ve světle Ducha Svatého. 
   Pane Ježíši, prosím tě o Ducha Svatého, který zkoumá hlubiny Boží a je 

skutečným autorem Písma svatého. Dej, abych s pomocí tvé Matky žil i já 

ze slova Božího, v němž je můj život. 



9.den 

Panno Marie, tys byla zcela naplněna Duchem Svatým a stala ses novým 
stvořením, člověkem plně žijícím k obrazu Božímu na této zemi. Zasvěcuji 

tvému Srdci sebe i své drahé (…); vypros nám plnost Ducha Svatého, 

vnímavost a poslušnost vůči jeho vedení. 
   Prosím tě, Pane Ježíši, připodobni mě své Matce, aby Duch Svatý ve mně 

mohl působit volně a bez překážek stejně jako v Panně Marii. 
 

Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

 

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 zcela podle srdce Božího, 

Srdce Panny Marie, sjednocené se Srdcem Kristovým, 
Srdce Panny Marie, nástroji a stánku Ducha Svatého, 

Srdce Panny Marie, svatyně Nejsvětější Trojice, 

Srdce Panny Marie, příbytku vtěleného Božího Slova, 

Srdce Panny Marie bez poskvrny hříchu počaté, 

Srdce Panny Marie milosti plné, 

Srdce Panny Marie, požehnané mezi všemi srdci, 

Srdce Panny Marie, vznešený trůne Boží slávy, 

Srdce Panny Marie, hlubino pokory, 

Srdce Panny Marie, zápalná oběti Boží lásky, 

Srdce Panny Marie, s Ježíšem ukřižované a probodené, 

Srdce Panny Marie, potěšení všech zarmoucených, 

Srdce Panny Marie, útočiště hříšníků, 
Srdce Panny Marie, naděje umírajících, 

Srdce Panny Marie, prameni Božího milosrdenství, 

Srdce Panny Marie, srdce Královny všech andělů a svatých, 

Srdce Panny Marie, radosti všech křesťanů, 

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

 

Modleme se: 

Bože, ty jsi naplnil Neposkvrněné Srdce Panny Marie svým slitováním a něžností 

vůči nám, uděl všem, kteří vzývají a milují toto panenské Srdce, aby pro jeho 

zásluhy zachovali až do své smrti dokonalou jednotu s Nejsvětějším Srdcem 
Ježíšovým. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Úkon zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

 

Panno Marie, má milovaná Matko, zasvěcuji se dnes zcela zvláštním způsobem 

tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Odevzdávám ti svůj 

život, své srdce, duši i tělo. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu a uchraň mě 

ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, a 

pomoz mi zbavit se pýchy, egoismu a každé sebestřednosti. Tvé Neposkvrněné 

Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi srdce 

čisté, aby umělo milovat, srdce silné, aby dokázalo snést každou těžkost a smutek, 
srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit, srdce velkodušné, aby umělo 

děkovat, chválit a odpouštět, srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista, srdce 

raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně. Vypros mi milost, abych ve spojení 

s tebou žil(a) v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen. 

 

Zasvěcení rodiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

 

Svatá Maria, Matko Boží i matko naše, královno nebe a země, celá naše rodina se 

zasvěcuje tvému Neposkvrněnému Srdci. Všechno, co jsme, co milujeme a máme, 

vkládáme s plnou důvěrou ve tvou mocnou ochranu a pod tvé mateřské požehnání. 

Vládni v našem domě jako královna a společně s námi všemi i každým jednotlivě 

nakládej jako se svým vlastnictvím. Vypros nám milost, abychom i v těžkých 
nesnázích neochvějně stáli ve víře. Pomoz nám, abychom se správně rozhodovali 

ve všech životních otázkách. Cele nás zapoj do své služby. Dej, ať se ti stále více 

podobáme v lásce k Bohu, v pokoře, čistotě a obětavosti. Daruj nám milost, 

abychom stále víc vyzařovali tvou lásku do svého okolí. Dej, ať se naše rodina 

stane ohniskem pokoje a smíření. Svým chováním, svou modlitbou, svým slovem 

a konáním kéž jsme oporou a světlem i těm, kdo klopýtají a bloudí. Posiluj naši 

vůli usmiřovat všechny hříchy a bezbožnost kolem nás každodenním obětováním 

veškeré práce a všech protivenství. Maria, přiviň nás na své bolestí zkoušené 

mateřské srdce a uváděj nás stále hlouběji do tajemství svého božského Syna, 

v němž je naše cesta, pravda a život. Amen.   

                                                                                        Z  Novény k NSPM od: 
                      P.Vojtěcha Kodeta ThD.O.Car 


