
ZASVĚCENÍ PANNĚ MARII PODLE SVATÉHO 

LUDVÍKA MARIA GRIGNIONA Z MONTFORTU 

(1673-1716) 

Převzato z knihy sv. Ludvíka: O pravé mariánské úctě 

Kniha podle proroctví sv. Ludvíka Grigniona nalezena až roku 1842, jeho spisy k nastávající 

kanonizaci schváleny za Pia IX., blahořečen Lvem XIII., kniha výslovně doporučena sv. 

Piem X. (s papežským požehnáním pro čtenáře) a Benediktem XV., autor svatořečen Piem 

XII. roku 1947, jeho dílo doporučeno Janem XXIII. a Pavlem VI., Jan Pavel II. nejen toto 

zasvěcení vykonal, ale jeho heslo – Totus Tuus – si zvolil jako papež a ve své encyklice o 

Panně Marii – Redemptoris Mater – výslovně autora (a tuto knihu) připomíná jako učitele 

mariánské spirituality (srov. RM čl. 48) s odvoláním na 2. vatikánský koncil (LG 66n - 

dogmatická konstituce Lumen Gentium, kapitola 8. ). 

I. PŘÍPRAVA A ZASVĚCENÍ  

Ti, kdo se budou chtít oddat této neobyčejné mariánské úctě,… stráví nejprve aspoň 
dvanáct dní tak, že se budou zbavovat ducha světa, který je v rozporu s Duchem Ježíše 
Krista.  
Pak tři týdny věnují tomu, že se budou naplňovat Kristem skrze Pannu Marii. 
Mohou zachovávat následující pořádek:  

PR VN Í TÝD E N  

budou všemi svými modlitbami a zbožnými skutky prosit o sebepoznání a o zkroušenost 
nad svými hříchy. Všechno budou konat v duchu pokory. Za tímto účelem mohou, 
budou-li chtít, rozjímat o tom, co jsme si říkali o našem špatném základu… Budou se 
modlit k Pánu Ježíši a k Jeho Svatému Duchu za osvícení těmito slovy: Pane, ať vidím! 
nebo Pane, ať poznám sebe a ať poznám Tebe! nebo Přijď, Duchu Svatý. Každý den se 
budou modlit Litanie k Duchu Svatému. Také se budou obracet k Panně Marii a prosit Ji 
o milost, která musí být základem všech ostatních milostí, totiž o milost sebepoznání. Na 
tento úmysl se denně pomodlí Zdrávas, Hvězdo mořská a Loretánské litanie k Panně 

Marii. Modlitby jsou uvedeny v druhé části této brožurky. 
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DR U HÝ T ÝD EN  

budou každý den všemi svými modlitbami a skutky usilovat o poznání Panny Marie a o 
tuto milost budou prosit Ducha Svatého. Mohou číst a rozjímat o tom, co jsme o Ní řekli. 
Na tento úmysl se budou modlit Litanie k Duchu Svatému a Zdrávas, Hvězdo mořská jako 
v prvním týdnu. Navíc se budou denně modlit celý růženec nebo aspoň pět desátků. 

TŘ ET Í  TÝD EN  

budou usilovat o poznání Ježíše Krista. Mohou číst a rozjímat o všem, co jsme o Něm 
řekli. Ať se modlí modlitbu svatého Augustina a stále s ním opakují: Pane, ať poznám 

Tebe! nebo Pane, ať vidím, kdo jsi! Denně se budou modlit Litanie k Duchu Svatému a 
Zdrávas, Hvězdo mořská jako v předcházejících týdnech a každý den připojí Litanie 

k Nejsvětějšímu Jménu Ježíš. 

Na závěr těchto tří týdnů půjdou ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání s úmyslem, že 
se oddají Ježíši Kristu rukama Mariinýma jako nevolníci z lásky.  

- před svatým přijímáním – pokoří se před Bohem a zřeknou se zcela svých 
hříchů: Jsem celý Tvůj, moje drahá Paní, se vším, co mám. Dej mi své čisté srdce, 

ať do něho může vstoupit Tvůj Syn. 
- při svatém přijímání – po modlitbě Otče náš se modlí Pane, nezasloužím si, abys 

ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. 
- po svatém přijímání – se hluboce ponoří v Krista: Ježíši, je třeba, abys Ty rostl 

v mé duši a já abych se umenšoval.  Maria, je třeba, abys i Ty ve mně rostla, 

abych bych byl menší než jsem byl dříve. Prosím i za všechny bratry a sestry. 

Pak se pomodlí zásvětnou modlitbu, která je na konci brožurky. Podepíšou ji týž den, kdy 
zasvěcení vykonají. 

Bylo by velmi dobré, aby v ten den Ježíši Kristu a Jeho svaté Matce také zaplatili nějakou 

daň buď jako pokání za minulé nevěrnosti křestním slibům nebo na znamení úplné 
závislosti na Ježíšově a Mariině vládě. Tato daň bude odpovídat schopnostem a horlivosti 
každého jednotlivce a bude mít podobu nějakého postu, sebezáporu, almužny nebo 
svíce. Kdyby na znamení své úctyplné podřízenosti dali jen špendlíček, ale s dobrým 
srdcem, Ježíši to stačí, protože On hledí jen na dobrou vůli. 

Aspoň jednou ročně by měli ve stejný den obnovovat toto zasvěcení na závěr těchto 
třítýdenních cvičení. Své zasvěcení také mohou obnovovat každý měsíc nebo dokonce 
každý den krátkou modlitbou: 

Jsem celý Tvůj a všechno, co mám, je Tvé, můj milý Ježíši, skrze Marii, Tvou svatou Matku 

nebo  

Totus Tuus – celý tvůj – Panno Maria. 
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II. MODLITBY  

MOD L IT BA S VA TÉ HO AU GU ST IN A  

Ty jsi Kristus, můj svatý Otec, můj dobrotivý Bůh, můj veliký Král, můj dobrý Pastýř, můj 
jediný Učitel, můj nejlepší Pomocník, můj nejkrásnější Milý, můj živý Chléb, můj Kněz 
navěky, můj Vůdce do vlasti, moje pravé Světlo, má svatá Sladkost, má přímá Cesta, má 
přejasná Moudrost, má ryzí Prostota, má pokojná Svornost, moje naprostá ochrana, můj 
dobrý Úděl, má věčná Spása... 

Kriste Ježíši, láskyhodný Pane, proč jsem miloval něco jiného než Tebe a proč jsem 
v celém svém životě toužil po něčem mimo tebe, Ježíše, mého Boha? Kde jsem byl, když 
jsem svou myslí nebyl u Tebe? Všechny touhy mého srdce, od nynějška se rozněcujte a 
vylévejte jen v Pánu Ježíši. Běžte, už jste dost otálely, spěchejte, kam míříte. Hledejte, 
koho hledáte. Dobrý Ježíši, Tebe ať miluje, v Tobě ať se kochá, Tebe ať obdivuje všechen 
můj rozum, způsobilý ke Tvé chvále. Bože mého srdce, Ty, který jsi mým údělem, Kriste 
Ježíši, ať mé srdce pozbývá svého vlastního ducha a Ty sám žij ve mně. Ať se v mém 
duchu vznítí živé uhlíky Tvé lásky a stanou se dokonalým ohněm, ať stále hoří na oltáři 
mého srdce, ať pálí v mém nitru, ať planou v hloubi mé duše, ať se v den svého skonání 
před Tebou objevím dokonalý... Amen. 

� � � 

VENI CR EA T OR  SP IR I TU S  

(Kancionál č. 423) 

Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám, 
z výsosti nebes zavítej, 
do duší nám svou milost vlej. 

Tys Utěšitel právem zván, 
tys dar, jenž Bohem věčným dán, 
zdroj živý, láskyplný dech, 
tys posvěcení myslí všech. 

Tys sedmi darů studnice, 
prst Otcovy jsi pravice, 
tys Bohem přislíbený host, 
ty dáváš ústům výmluvnost. 

Rač světlo v mysli rozžehnout, 
vlij do srdcí nám lásky proud, 
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našeho těla slabosti 
zhoj silou svojí milosti. 

Dál nepřítele zapuzuj 
a duši pokoj uděluj, 
ať vždycky pod vedením tvým 
vyhnem se vlivům škodlivým. 

Nauč nás Boha Otce znát 
a Syna jeho milovat 
a v tebe, Duchu svatý, zas 
důvěřovati v každý čas. Amen. 

� � � 

VZÝVÁN Í DU C HA S VAT É HO  

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. 
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář země. 

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať 
nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. 
Skrze Krista, našeho Pána. – Amen. 

� � � 

L I TAN I E K DU C HU  SVA T ÉMU  I  

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. 
  Amen. 
Sestup Duchu Svatý z trůnu velebnosti své a zřiď si stánek v srdcí sluhů svých 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván – nauč nás žít v stálé přítomnosti Boží. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jenž jsi s Otcem i Synem oslavován – nauč nás žít podle vůle Nejvyššího. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jenž sídlíš v Srdci Božího Syna – nauč nás poznávat Tě a milovat. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jenž se staráš o slávu Boha Otce – nauč nás žít v odevzdanosti a nezdolné 
důvěře v Boha.  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, Ohnivých jazyků znamení – zapal v našich srdcích oheň své lásky. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, Holubice tajemná – nauč nás chápat svatá Písma. Budiž veleben! 
Duchu Svatý, Ty jenž nemáš Tváře ani Jména – nauč nás správně se modlit. 
  Budiž veleben! 
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Duchu Svatý, jenž mluvíš ústy proroků – nauč nás žít v pokoji a míru duše. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, Ohnisko láskou planoucí – nauč nás žít moudře a trpělivě. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, všemi dary vládnoucí – nauč nás žít v pokoře a skromnosti. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jehož pokladnice přetékají – nauč nás chápat cenu utrpení. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jehož pokladnice jsou bezedné – nauč nás správně využívat drahocenný čas. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, z jehož pokladů neubývá – chraň nás vší nelásky a pýchy. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá – nauč nás čelit zbytečným myšlenkám a 
představám.  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, Dárce darů přemnohých – nauč nás vyhnout se planým činnostem a 
marným řečem.  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi – nauč nás mlčet i co máme mluvit 
v pravý čas.  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, Lásko věčná – nauč nás, abychom dávali dobrý příklad. Budiž veleben! 
Duchu Svatý, Dobroto neskonalá – dej nám vytrvalost v dobrém. Budiž veleben! 
Duchu Svatý, sladký Utěšiteli – nauč nás správně jednat s lidmi. Budiž veleben! 
Duchu Svatý, milý duší Příteli – nauč nás nikoho neposuzovat a na křivdy nevzpomínat. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, Světlo duši blažící – nauč nás vidět potřeby druhých, abychom 
nezanedbávali dobré skutky.  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, Otče ubohých – osvěcuj nás v čem chybujeme. Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jenž konáš v duších zázraky – veď nás bdělostí k dokonalosti. 
  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jemuž není nic tajné – nauč nás unikat osidlům ďáblovým. Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jenž znáš budoucnost vesmíru – pomoz nám, abychom se vymanili 
z područí těla, světa a ďábla.  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, jenž znáš i budoucnost naši – svěřujeme do Tvé ochrany a péče i naše 
rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.  Budiž veleben! 
Duchu Svatý, s Tvojí božskou pomocí – nauč nás žít ke cti a slávě Boží, spáse duší a 
k radosti Matky Boží, abychom mohli dobře umírat jako sluhové užiteční skrze Pána 
Ježíše Krista.  Amen. 
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L I TAN I E K DU C HU  SVA T ÉMU  II  

Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se. 
Pane, smiluj se. 

Kriste, uslyš nás. 
Kriste, vyslyš nás. 

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi. 
Synu, Vykupiteli světa, Bože, 
Duchu Svatý, rovný Otci i Synu, 
Duchu, z jehož vnuknutí mluvili svatí lidé Boží, 
Duchu, vydávající svědectví o Kristu, 
Duchu, který nás učíš veškeré Pravdě, 
Duchu, který jsi sestoupil na Pannu Marii, 
Duchu, který jsi v podobě holubice sestoupil na Krista, 
Duchu, který ses zjevil nad apoštoly v ohnivých jazycích, 
Duchu Páně, který jsi naplnil celou zemi, 
Duchu Boží, který v nás přebýváš, 
Duchu moudrosti a rozumu, 
Duchu rady a síly, 
Duchu umění a zbožnosti, 
Duchu bázně boží, 
Duchu milosti a slitovnosti, 
Duchu víry, naděje a lásky, 
Duchu pokory a čistoty, 
Duchu pokoje a tichosti, 
Duchu, který zkoumáš i hlubiny Boží, 
Duchu, který za nás prosíš vzdechy nevyslovitelnými, 
Duchu, který řídíš Církev, 
Duchu, v němž jsme znovuzrozeni, 
Duchu osvojení dětí Božích, 

Milostiv nám buď, odpusť nám Pane. 
Milostiv nám buď, vyslyš nás Pane. 
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Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane. 
Ode všeho hříchu, 
Od pokušení a úkladů ďáblových, 
Od odpírání poznané pravdě, 
Od zatvrzelosti a nekajícnosti, 
Od nečistoty duše i těla, 
Od domýšlivosti a malomyslnosti, 
Od smrti věčné, 

I když jsme hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás. 
Abys nám ráčil vnuknout ošklivost ke hříchu, 
Abys ráčil osvěcovat naše mysli svým světlem, 
Abys ráčil vtisknout svůj zákon do našich srdcí, 
Abys nás ráčil roznítit ohněm své lásky, 
Abys nám ráčil udělit ducha pravé zbožnosti, 
Abys nás ráčil vést cestami spásy, 
Abys nám ráčil udělit umění, jehož jediného je nám zapotřebí, 
Abys nás ráčil povzbuzovat ke konání dobra, 
Abys nám ráčil popřát zásluhu ctnosti, 
Abychom žili duchem a nepovolovali žádostem těla, 
Abychom pamatovali, že jsme Tvým chrámem a  
neposkvrňovali své údy, 
Abychom nezarmucovali Tebe, Ducha Svatého, 
Abychom se snažili zachovat jednotu ducha ve svazku pokoje, 
Abychom setrvali v dobrém až do konce, 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám Pane. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás Pane. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

V. Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných. 
R. A zapal v nich oheň své božské lásky. 

Modleme se: 
Pane, prosíme, ať je při nás moc Ducha Svatého, která by naše srdce milostivě očistila a 
chránila nás ode všech protivenství. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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ZD R ÁVA S ,  HV ĚZD O MOŘ Í  

Zdrávas, hvězdo moří, 
Živitelko Boží, 
ustavičná Panno, 
blahá nebes bráno! 

„Ave“ Tobě pěla 
ústa Gabriela: 
mír nám vlej, když jméno 
Eva zpět je čteno. 

Rozvaž pouta viny, 
slepoty vzdal stíny, 
zbav nás všeho zlého, 
zdroj buď dobra všeho. 

Ukaž nám, žes Matka: 
prosba Tvá je sladká 
sluchu syna Tvého, 
pro nás zrozeného. 

Panno požehnaná, 
milostí jsi schrána: 
změň nás v prosté viny, 
v tiché, čisté syny! 

Dopřej nám žit čistě, 
ať kráčíme jistě 
k Tobě do Tvé říše 
patřit na Ježíše. 

Ctěme Boha Otce, 
chvalme Boha Syna, 
slavme Boha Ducha: 
Třem buď pocta jedna. 

Amen. 

� � � 
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AV E MAR IS S TE LLA  

(další překlad) 

Zdrávas, Hvězdo mořská, 
Matko Boží slavná, 
jasná povždy Panno, 
šťastná nebes bráno. 

Blaze zní ti „Ave“, 
jímž tě Anděl zdraví: 
uhosti v nás pokoj, 
měníc úděl Evy. 

Rozvaž pouta vinným, 
zjednej světla slepým, 
bědy od nás odvrať, 
všeho dobra vypros. 

Ukaž se nám Matkou, 
Tebou přijmiž prosby 

Bůh, jenž nám se zrodiv, 
Tvým chtěl slouti synem. 

Panno nejvzácnější, 
nade všecky tišší, 
učiň, ať vin prosti, 
tiší jsme a cudní. 

Život uděl čistý, 
cestu připrav jistou, 
bychom u Ježíše 
věčné blaho měli. 

Chvála Bohu Otci, 
čest buď Kristu Pánu, 
Svatému též Duchu, 
jedna Třem buď sláva. Amen 

� � � 

ZD R ÁVA S H V ĚZD O SP AN I LÁ  

(Kancionál č. 816) 

Zdrávas hvězdo spanilá, 
matko Boží přemilá, 
Panno čistá, žádoucí, 
bráno k nebi vedoucí. 

Tebe ctíme s andělem 
v pozdravení veselém, 
naplň mírem naši hruď 
a nám novou Evou buď. 

Mateřskou nám lásku zjev, 
odvrať od nás Boží hněv, 

v bojích světa při nás stůj, 
za nás v nebi oroduj. 

Panno, jíž se netkl hřích, 
ujmi se nás, dětí svých, 
pokušení odvracej, 
ke Kristu nám dojít dej. 

Celý svět ať velebí 
Otce, Syna na nebi, 
chválen buď i svatý Duch 
Otci, Synu rovný Bůh. 

� � � 
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L I TAN I E LOR E TÁN SK É  

Pane, smiluj se.  
Kriste, smiluj se 
Pane, smiluj se. 
Kriste, uslyš nás. 
Kriste, vyslyš nás. 

Otče z nebes Bože, smiluj se nad námi 
Synu, Vykupiteli světa, Bože, 
Duchu svatý, Bože 
Svatá Trojice, jeden Bože, 

Svatá Maria, oroduj za nás 
Svatá Boží Rodičko,  
Svatá Panno panen, 

Matko Kristova, 
Matko Božské milosti, 
Matko nejčistší, 
Matko nejcudnější, 
Matko neporušená, 
Matko neposkvrněná, 
Matko láskyhodná, 
Matko obdivuhodná, 
Matko dobré rady,  
Matko Stvořitelova, 
Matko Spasitelova, 

Panno nejmoudřejší, 
Panno úctyhodná, 
Panno chvályhodná, 
Panno mocná, 
Panno dobrotivá, 
Panno věrná, 

Zrcadlo spravedlnosti, 
Trůne moudrosti, 
Příčino naší radosti, 
Stánku Ducha svatého, 
Stánku vyvolený, 
Stánku zbožnosti, 
Růže tajemná, 
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Věži Davidova, 
Věži z kosti slonové, 
Dome zlatý, 
Archo úmluvy, 
Bráno nebeská, 
Hvězdo jitřní, 
Uzdravení nemocných, 
Útočiště hříšníků, 
Těšitelko zarmoucených, 
Pomocnice křesťanů, 

Královno andělů, 
Královno patriarchů, 
Královno proroků, 
Královno apoštolů, 
Královno mučedníků, 
Královno vyznavačů, 
Královno panen, 
Královno všech svatých, 
Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného, 
Královno na nebevzatá, 
Královno posvátného růžence, 
Královno rodin, 
Královno míru, 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko. 
Abychom byli učiněni hodnými zaslíbení Kristových. 

Modleme se : 
Všemohoucí, věčný Bože, uděl nám, svým služebníkům, abychom se těšili ze stálého 
zdraví duše i těla a na slavnou přímluvu Blahoslavené Marie vždy Panny byli vysvobozeni 
od nynějších zármutků a požívali radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

� � � 
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KOR U NKA KE 12  CT NO ST EM A VÝ SAD Á M PAN NY MAR IE  

Úvod: 
Učiň nás, Panno přesvatá, abychom byli hodni Tebe chválit. 
Dej nám sílu proti Tvým nepřátelům. 
Věřím v Boha… (podobně jako na začátku růžence) 

Dále: 
3x se opakuje (podobně jako tři desátky v růženci) : 

1. Otče náš… 4x Zdrávas Maria… - po slovu Ježíš (podobně jako v růženci) se vkládají 
slova: 

1. který v nás víru upevňuj 
2. který v nás naději posiluj 
3. který v nás lásku rozněcuj 
4. který nám zbožnost daruj 

a poté modlitba Sláva Otci… 

2. celé totéž -  při modlitbě Zdrávas Maria… se vkládají slova:  
5. který nám ducha sebezáporu uděl 
6. který nám pokoru uděl 
7. který nám čistotu uděl 
8. který nám moudrost uděl 

3. celé totéž - při modlitbě Zdrávas Maria… se vkládají slova: 
9. který nám ctnost poslušnosti daruj 
10. který nám ctnost trpělivosti daruj 
11. který nám ctnost mírnosti daruj 
12. který nám ctnost setrvání v dobrém až do konce daruj 

Závěr: 
Modlitba Pod ochranu Tvou se utíkáme svatá Boží Rodičko… 

� � � 
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L I TAN I E K NEJ SV Ě TĚ JŠ Í MU  JM ÉNU  JEŽ Í Š  

Pane, smiluj se! 
Kriste, smiluj se! 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi! 
Bože Synu, Vykupiteli světa… 
Bože, Duchu Svatý… 
Bože v Trojici jediný… 

Ježíši, Synu Boha živého, 
Ježíši, odlesku Boha Otce, 
Ježíši, jase světla věčného, 
Ježíši, Králi slávy, 
Ježíši, slunce spravedlnosti, 
Ježíši, Synu Panny Marie, 
Ježíši, hodný veškeré chvály, 
Ježíši, obdivuhodný, 
Ježíši, Bože silný, 
Ježíši, Otče budoucího věku, 
Ježíši, hlasateli velikého úradku spásy, 
Ježíši, nejmocnější, 
Ježíši, nejtrpělivější, 
Ježíši, nejposlušnější, 
Ježíši, tichý a pokorný srdcem, 
Ježíši, milovníku čistoty, 
Ježíši, milovníku náš, 
Ježíši, Bože pokoje, 
Ježíši, původce života,  
Ježíši, vzore ctností, 
Ježíši, horliteli o spásu duší, 
Ježíši, Bože náš, 
Ježíši, útočiště naše, 
Ježíši, otče chudých, 
Ježíši, poklade věřících, 
Ježíši, pastýři dobrý, 
Ježíši, světlo pravé, 
Ježíši, moudrosti věčná, 
Ježíši, dobroto neskonalá, 
Ježíši, cesto naše a živote náš, 
Ježíši, radosti andělů, 
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Ježíši, králi patriarchů, 
Ježíši, mistře apoštolů, 
Ježíši, učiteli evangelistů, 
Ježíši, sílo mučedníků, 
Ježíši, světlo vyznavačů,  
Ježíši, čistoto panen a paniců, 
Ježíši, koruno všech svatých, 
Milostiv nám buď, - odpusť nám, Ježíši. 
Milostiv nám buď, - vyslyš nás, Ježíši. 
Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Ježíši. 
Od každého hříchu 
Od svého hněvu 
Od úkladů ďáblových, 
Od ducha smilného 
Od věčné smrti 
Od nedbání Tvých vnuknutí 
Svým svatým vtělením 
Svým narozením 
Svým dětstvím 
Svým božským životem   
Svou prací 
Svou smrtelnou úzkostí a utrpením 
Svým křížem a opuštěností 
Svými bolestmi 
Svou smrtí a pohřbem 
Svým zmrtvýchvstáním 
Svým nanebevstoupením 
Ustanovením Nejsvětější Svátosti oltářní 
Svými radostmi 
Svou slávou 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa - smiluj se nad námi (3x) 

Ježíši, uslyš nás. Ježíši, vyslyš nás. 

Modleme se. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl: „Proste a dostanete, hledejte a naleznete, 
tlučte a bude vám otevřeno,“ prosíme, uděl nám vroucnost své božské lásky, abychom 
Tě celým srdcem, ústy i skutkem milovali a Tebe chválit nikdy nepřestávali. 
Dej, Pane, abychom svaté Jméno Tvé ustavičně ctili a je zároveň milovali, poněvadž nikdy 
svou ochranu neodnímáš těm, které vyučuješ své opravdové lásce; jež žiješ a kraluješ na 
věky věků. Amen. 
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ZÁSVĚTNÁ MODLITBA SV.  LUDVÍKA MARIA 

GRIGNIONA Z MONTFORTU 

Zasvěcení sebe sama Ježíši Kristu, Vtělené Moudrosti, rukama Panny Marie 

Věčná a Vtělená Moudrosti, Ježíši, velmi hodný lásky a klanění, pravý Bože a pravý 
Člověče, jediný Synu věčného Otce a Marie, vždy Panny! Hluboce se Ti klaním v lůně a 
jasu Tvého Otce po celou věčnost, a v panenském lůně Marie, Tvé nejdůstojnější Matky, 
v čase Tvého Vtělení. 

Vzdávám Ti díky, že jsi sám sebe zmařil a vzal na sebe přirozenost nevolníka, abys mne 
vytrhl z krutého otroctví ďáblova. Chválím Tě a oslavuji, že ses ve všem ráčil podrobit 
Marii, své svaté Matce, abys mne skrze Ni učinil svým věrným nevolníkem. Ale běda, já 
nevděčný a nevěrný, nezachoval jsem sliby a závazky, které jsem při křtu tak slavnostně 
učinil. Vůbec jsem neplnil své povinnosti. Nezasluhuji, abych se nazýval Tvým synem ani 
Tvým nevolníkem. A protože ve mně není nic, co by nezasluhovalo Tvého odmítnutí a 
Tvého hněvu, už se neodvažuji přiblížit se sám ke Tvé svaté a vznešené Velebnosti. 

Proto se utíkám o přímluvu a milosrdenství ke Tvé svaté Matce, kterou jsi mi dal za 
Prostřednici u tebe, a doufám, že skrze Ni se mi od tebe dostane zkroušenosti a 
odpuštění mých hříchů, že získám Moudrost a že mi bude zachována. 

Pozdravuji Tě tedy, Maria neposkvrněná, živoucí stánku Božství, ve kterém se skrývá 
věčná Moudrost a ve kterém chce přijímat klanění andělů i lidí. 

Pozdravuji Tě, Královno nebe i země, jejíž vládě je podrobeno všechno, co je nižší než 
Bůh. 

Pozdravuji Tě, jisté Útočiště hříšníků, jehož milosrdenství nikomu nechybí! Vyslyš mé 
touhy po božské Moudrosti, a přijmi proto sliby a nabídky, které Ti poníženě předkládám. 

 

Já   , 
nevěrný hříšník, obnovuji a potvrzuji dnes do Tvých rukou své křestní sliby. Navždy se 
zříkám satana, všeho, čím se pyšní, i jeho skutků a úplně celý se dávám Ježíši Kristu, 
Vtělené Moudrosti, abych za Ním nesl svůj kříž po všechny dny svého života a abych Mu 
byl věrnější než dosud. 
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Volím si dnes tebe, Maria, v přítomnosti celého nebeského dvora, za svou Matku a Paní. 
Vydávám a zasvěcuji Ti jako nevolník své tělo i svou duši, svá dobra vnitřní i vnější i 
samotnou hodnotu svých dobrých skutků minulých, přítomných i budoucích. 
Přenechávám Ti plné a neomezené právo, abys nakládala mnou a vším, co mi patří bez 
výhrady podle svého zalíbení k největší slávě Boží v čase i věčnosti. 

Přijmi, Panno dobrotivá, tuto malou oběť mého nevolnictví, abych uctil podřízenost, s níž 
se věčná Moudrost ráčila podrobit Tvému mateřství, a spojil se s ní. Přijmi oběť mého 
nevolnictví k uctění moci, kterou oba máte nad tímto nepatrným červíčkem a ubohým 
hříšníkem. Přijmi oběť mého nevolnictví jako díkůvzdání za výsady, jimiž Tě obdařila 
Nejsvětější Trojice. 

Prohlašuji, že od nynějška chci jako Tvůj pravý nevolník hledat Tvou čest a ve všem Tě 
poslouchat. 

Matko obdivuhodná! Představ mne svému milému Synu jako věčného nevolníka, aby 
mne přijal skrze Tebe, když mne skrze Tebe vykoupil. 

Matko milosrdenství! Rač mi udělit milost, abych dosáhl pravé Moudrosti Boží a byl 
připočten k těm, které miluješ, učíš a vedeš, které živíš a chráníš jako své děti a své 
nevolníky. 

Panno věrná! Učiň mne ve všem tak dokonalým učedníkem, následovníkem a 
nevolníkem Vtělené Moudrosti, svého Syna Ježíše Krista, abych na Tvou přímluvu a podle 
Tvého příkladu dosáhl plnosti Jeho věku na zemi a Jeho slávy v nebesích. 

Amen. 

Všechno dělat skrze Marii, s Marií, v Marii a pro Marii.

Jsem celý Tvůj, moje drahá Paní, se vším co mám.
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