
V úterý 29. listopadu začíná Novéna k Neposkvrněné 
Panně Marii. 
 

 

 

Salesián spolupracovník se svěřuje Panně Marii Neposkvrněné a 

Pomocnici, jako své průvodkyni, která ho vede při naplňování jeho 

apoštolského povolání… 

…Pro salesiánskou spiritualitu je charakteristické každodenně svěřovat 

všechno do rukou Panny Marie.  (Stanovy čl.14, § 3.) 

Novénu lze najít také v  

MODLITBÁCH SALESIÁNSKÉ RODINY str.133. 

 

  

Při letošní novéně budeme spolu s bráchy SDB a sestrami FMA myslet na situaci Pavla Kvapila. 

Na Pavla byla v listopadu podána obžaloba za zločin krácení daně a účast v organizované zločinecké 

skupině.  

 

Ať Pavla a jeho rodinu Pán provází tímto obtížným obdobím a dá jim sílu svědčit o Jeho lásce v každé 
situaci. 

Prosíme, podle svých možností, přidejte nějakou modlitbu, např. Pod ochranou tvou se utíkáme nebo 

desátek růžence, popřípadě celý růženec. 
 

 
Úvodní modlitba 

Maria, Přesvatá Panno, oslavujeme spolu s Tebou Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého a 

děkujeme za to, že Ti dal svobodu neomezenou dědičným hříchem. Vroucně Tě prosíme, přijmi naše 

prosby a přimlouvej se za nás u Boha. Amen. 

Náměty ke krátkému rozjímání pro jednotlivé dny novény. 

  

úterý - 29. listopadu 

Panno Maria, 

od prvního okamžiku svého početí bylas ozdobena zářivým jasem mimořádné svatosti. 

Učiň, aby si každá bohu zasvěcená osoba vážila čistoty, kterou si vyvolila pro nebeské království, jako 

vynikajícího daru Boží milosti. 

 

Zdrávas Maria … 
Matko nejčistší, 

Oroduj za nás 

  

 

 



středa - 30. listopadu 

Panno Maria, 

jsi úplně svatá a poskvrna hříchu se tě nikdy nedotkla. Anděl tě zdraví při zvěstování jakou plnou 

milosti. 

Pomáhej nám zušlechtit a posvětit nejhlubší náklonnosti naší lidské přirozenosti, zraněné prvotním 

hříchem. 

 

Zdrávas Maria … 

Matko nejčistší, 

Oroduj za nás 

  

čtvrtek - 1. prosince 

Panno Maria, 

Matko Ježíšova, ty jsi dala světu sám Život, který všechno obnovuje, a Bůh tě k tomu vybavil všemi 

potřebnými dary. 

Pro své vznešené mateřství dej, abychom ovládali svá srdce a při užívání pozemských dober 

nezapomínali na dobra věčná. 

 

Zdrávas Maria … 
Matko nejčistší, 

Oroduj za nás 

  

pátek - 2. prosince 

Panno Maria, 

přimkla ses celou duší k spásonosné Boží vůli a žádný hřích tě od ní nikdy neodloučil. 

Vyprošuj nám světlo a pomoc, abychom uměli žít tak, jak si přeje Bůh. 

 

Zdrávas Maria … 

Matko nejčistší, 

Oroduj za nás 

  

sobota - 3. prosince 

Panno Maria, 

jako Pánova služebnice ses úplně zasvětila osobě a dílu svého Syna. 

Dej, abychom milovali Krista nerozdělenou láskou jako naše matka církev. 

 

Zdrávas Maria … 
Matko nejčistší, 

Oroduj za nás 

  



neděle - 4. prosince 

Panno Maria, 

Duch svatý tě učinil novým stvořením. 

Pros jej, aby utvořil také z nás prozíravé služebníky, kteří nespoléhají na vlastní sílu, ale střeží své 

smysly a vyhýbají se pokušení. 

 

Zdrávas Maria … 
Matko nejčistší, 

Oroduj za nás 

  

pondělí - 5. prosince 

Panno Maria, 

dobrovolně spolupracuješ na spáse lidstva svou vírou a poslušností. 

Přispěj také nám, abychom věřili slovům Páně, důvěřovali v Boží pomoc a zůstali poslušní a věrní 

svému životnímu poslání. 

 

Zdrávas Maria … 
Matko nejčistší, 

Oroduj za nás 

  

úterý - 6. prosince 

Panno Maria, 

Matko živých, vyprošuj nám od Krista milost, abychom jednali podle přesvědčení, že čistotu 

zachováváme bezpečněji, jestliže upřímná bratrská a sesterská láska pronikne společný život každého 

z nás. 

 

Zdrávas Maria … 
Matko nejčistší, 

Oroduj za nás 

  

středa - 7. prosince 

Panno Maria, 

záříš ve společenství vyvolených jako vzor všech cností. 

Pozvedej nás k sobě, abychom při svém apoštolátním poslání vydávali pravdivé svědectví o Kristu 

nejen tím, co děláme a mluvíme, ale hlavně tím, jací jsme. 

 

Zdrávas Maria … 
Matko nejčistší, 

Oroduj za nás 

  



Závěrečná modlitba 

Bože, Tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem Tvého Syna, a pro jeho 

budoucí zásluhy jsi Ji už od počátku zahrnul svou milostí; na Její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí 

dojdeme k Tobě. Prosíme o to skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť On s Tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen. 

 


