Devítidenní příprava (novéna) na slavnost
Neposkvrněného Početí Panny Marie

29. listopadu
Vstupní modlitba:
Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá jsi krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku,
uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě
a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků,
a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které
představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.
S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána, prosím Tě, vypros mi milost
(vylož svou prosbu)
Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros mi to, co k tomu více
poslouží.
Modlitba dne:
Neposkvrněné Početí, toto sladké jméno mě zve, abych měl k Tobě důvěru, přináší mi posilu
a upevňuje moji víru. Maria, Matko moje, mám bezmeznou důvěru v tvoji mocnou přímluvu
u Tvého Syna a žádám tě, pomáhej mi zachovat si uprostřed tohoto světa plamen víry,
kterou jsem přijal ve křtu svatém. Buď mi útočištěm, Neposkvrněné Početí, a vypros mi u
nebeského Otce pro zásluhy Tvého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
Závěrečná modlitba:
Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Modleme se:
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. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

30. listopadu
Vstupní modlitba:
Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá jsi krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku,
uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě
a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků,
a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které
představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.
S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána, prosím Tě, vypros mi milost
(vylož svou prosbu)
Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros mi to, co k tomu více
poslouží.
Modlitba dne:
Neposkvrněné Početí, ty více než kterýkoliv jiný tvor znáš mé slabosti a zbabělost. Maria,
pomáhej mi přemáhat pokušení a prosím Tě dnes zvláště za ty, kteří trpí v duchu, v srdci a v
těle. Buď mi útočištěm, Neposkvrněné Početí, a vypros mi u nebeského Otce pro zásluhy
Tvého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
Závěrečná modlitba:
Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Modleme se:
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. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

1. prosince
Vstupní modlitba:
Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá jsi krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku,
uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě
a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků,
a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které
představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.
S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána, prosím Tě, vypros mi milost
(vylož svou prosbu)
Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros mi to, co k tomu více
poslouží.
Modlitba dne:
Neposkvrněné Početí, Ty jsi chtěla v Lurdech a ve Fatimě ukázat mi důležitost a účinnost
modliteb a obětí za spásu duší. Dej mi horoucí touhu po modlitbě a obětech z lásky k duším,
které toho nejvíce potřebují. Buď jim posilou, Neposkvrněné Početí, a vypros mi od
Nebeského Otce pro zásluhy Tvého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
Závěrečná modlitba:
Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Modleme se:
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. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

2. prosince
Vstupní modlitba:
Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá jsi krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku,
uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě
a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků,
a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které
představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.
S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána, prosím Tě, vypros mi milost
(vylož svou prosbu)
Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros mi to, co k tomu více
poslouží.
Modlitba dne:
Neposkvrněné Početí, vezmi mě za ruku a veď mě k Ježíši, abych naslouchal, odhalil a
pochopil bez deformací, ve vší čistotě pravdu a jasnost Slov spásy, přesně tak, jak je Tvůj
božský Syn zjevil. Buď mi posilou, Neposkvrněné Početí, a vypros mi od Nebeského Otce pro
zásluhy Tvého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
Závěrečná modlitba:
Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Modleme se:
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. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

3. prosince
Vstupní modlitba:
Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá jsi krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku,
uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě
a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků,
a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které
představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.
S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána, prosím Tě, vypros mi milost
(vylož svou prosbu)
Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros mi to, co k tomu více
poslouží.
Modlitba dne:
Neposkvrněné Početí, uzdravení nemocných, uzdrav nemocné, pros za ně a přimlouvej se i
za mne. Matko moje, ty dobře víš, že klopýtám a mnohokrát padám. Pomáhej mi povstat z
mých pádů a pokračovat na své cestě v odevzdanosti do tvé mateřské péče. Svěřuji ti dnes
zvláště nemocné a zoufalé. Buď jim útočištěm, Neposkvrněné Početí, a vyžádej mi do
nebeského Otce pro zásluhy svého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
Závěrečná modlitba:
Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Modleme se:
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. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

4. prosince
Vstupní modlitba:
Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá jsi krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku,
uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě
a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků,
a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které
představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.
S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána, prosím Tě, vypros mi milost
(vylož svou prosbu)
Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros mi to, co k tomu více
poslouží.
Modlitba dne:
Neposkvrněné Početí, nauč mě prožívat všechny okamžiky mého života v Boží přítomnosti a
pozvedat často svou mysl, srdce a duši k Otci Synu a Duchu Svatému. Zvláště Tě prosím,
přimlouvej se svou mocí a svou mateřskou láskou za církev, svatého Otce a všechny pastýře,
aby všichni byli jedno. Buď mi útočištěm, Neposkvrněné Početí, a vypros mi u nebeského
Otce pro zásluhy tvého Syna milost, o kterou Tě prosím. Amen,
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
Závěrečná modlitba:
Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Modleme se:
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. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

5. prosince
Vstupní modlitba:
Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá jsi krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku,
uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě
a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků,
a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které
představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.
S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána, prosím Tě, vypros mi milost
(vylož svou prosbu)
Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros mi to, co k tomu více
poslouží.
Modlitba dne:
Neposkvrněné Početí, prosíme Tě s prostotou dítěte, abychom v odloučenosti od hmotných
statků přijímali s odevzdaností utrpení a kráčeli podle praxe blahoslavenství k nebeskému
království. Matko naše, kéž můžeme již na této zemi poznat tvou nebeskou radost a zpívat s
Tebou Magnificat. Buď mi posilou, Neposkvrněné Početí, a vypros mi od Nebeského Otce
pro zásluhy Tvého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
Závěrečná modlitba:
Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Modleme se:
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. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

6. prosince
Vstupní modlitba:
Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá jsi krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku,
uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě
a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků,
a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které
představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.
S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána, prosím Tě, vypros mi milost
(vylož svou prosbu)
Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros mi to, co k tomu více
poslouží.
Modlitba dne:
Neposkvrněné Početí, Potěšení zarmoucených shlédni na moje utrpení a moje bolesti.
Zůstávej stále se mnou, až se mé oči zavřou pro tento svět a já předstoupím před tvého
božského Syna. Matko moje, zachovej mě vždy po svém boku, přitiskni mě ke svému srdci,
protože ve stínu Kříže jsem se stal tvým dítětem. Panno Maria, rozmnožuj den ze dne moji
lásku k Tobě a ke Tvému Synu. Buď mi posilou, Neposkvrněné Početí, a vypros mi od
Nebeského Otce pro zásluhy Tvého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
Závěrečná modlitba:
Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Modleme se:
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. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

7. prosince
Vstupní modlitba:
Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá jsi krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku,
uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě
a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků,
a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které
představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.
S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána, prosím Tě, vypros mi milost
(vylož svou prosbu)
Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros mi to, co k tomu více
poslouží.
Modlitba dne:
Neposkvrněné Početí, Matko moje, mnohokrát se ocitám v temnotách svého života a v
temnotách moderního světa, ve kterém má zlo tak velkou moc. Prosím Tě, přines nám
naději a posilni naši důvěru. Přimlouvej se za mě u svého milosrdného Syna pros za
odpuštění hříchů mých i hříchů celého světa. Buď mi posilou, Neposkvrněné Početí, a vypros
mi od Nebeského Otce pro zásluhy Tvého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
Závěrečná modlitba:
Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Modleme se:
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. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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