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LORETÁNSKÁ LITANIE 

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, 

 

Svatá Maria, 
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, 

Věži Davidova, 
Věži z kosti slonové, 

Dome zlatý, 
Archo úmluvy, 
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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 nebe vzatá, 
Královno posvátného růžence, 
Královno rodin, 

Královno míru, 
 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, 
 

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na 
svých zaslíbeních. 
 
Modleme se: 
Prosíme, Pane Bože, popřej nám, svým služebníkům, stálé zdraví 
duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, 

osvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života; 
skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

 

Inspirací k brožuře je kniha Miroslava Kurandy: 

Z Prahy do Staré Boleslavi Svatou cestou podél čtyřiačtyřiceti kapliček 

a Svatováclavskou cestou ze Staré Boleslavi do Prahy, editovaná PhDr. 

Milanem Novákem, vydaná 2009 při 400. výročí nazvání Staroboleslavské 

madony Palladiem země české a k návštěvě Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. 

ve Staré Boleslavi v témže roce, Městskou částí Prahy 9 a Městem Brandýs nad 

Labem - Stará Boleslav za podpory Ministerstva kultury ČR. 
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Dnes se vydáváme již počtvrté v tomto uspořádání po starobylé cestě nově 

nazvané 2019 VIA SANCTA MARIANA, na nejstarší poutní místo v Čechách 

k místu zrození sv. Václava pro nebe, k místu uložení Palladia země české, 

k Madoně Staroboleslavské, po cestě Svatojakubské na našem území směřující 

od severu do nejstaršího poutního místa křesťanů v Santiago de Compostela. 

Spojuje nás tak putování v univerzálním křesťanství. Jsme církví putující, 

dokud naše srdce nespočine v Bohu. 

Z Prahy do Staré Boleslavi putovali naši předkové od 10. století od smrti sv. 

Václava 935 a později k Madoně Staroboleslavské, kterou dle legendy při křtu 

882 přijala sv. Ludmila od sv. Metoděje, po její mučednické smrti ji uctíval 

sv. Václav a po jeho mučednické smrti byla ve Staré Boleslavi jeho druhem 

Podivenem ukryta do staroboleslavské země, kde se podivuhodně objevila 1060. 

Byla jí vybudována kaple, vedle které vyrostla v průběhu staletí bazilika 

Nanebevzetí Panny Marie. 

1609 je pak nazvaná Palladiem země české, neboť je v pravdě naší ochránkyní 

ve všech souženích a bolestech. 

Dnes o sv. Silvestru 2022 se vydáváme na kající pouť našich předků v pohnuté 

válečné době našich blízkých bratří a chceme prosit Pannu Marii o přímluvu za 

ukončení války, aby se naplnilo její fatimské poselství: „Nakonec mé 

Neposkvrněné Srdce zvítězí a Rusko se obrátí!“ Budeme také Pannu Marii prosit 

za Svatého otce Benedikta XVI. a jeho zdraví, za náš národ a za zdárnou volbu 

nového prezidenta České republiky a též k Panně Marii složíme svá osobní přání 

v důvěře za vyslyšení našich proseb. Budeme děkovat za naši první 

restaurovanou kapli Kájovskou, za pomoc Panny Marie, za hlavního sponzora 

pana Vladimíra Cnotu a celou jeho rodinu a za všechny, kteří přiložili ruku 

k dílu. 

V následujících oddílech jsou informačně zachyceny názvy původních kaplí Via 

Sancta z roku 1692, které vychází z invokací Loretánských litanií a vyobrazení 

Svatováclavské legendy proložené s osudy Panny Marie vyjádřené v mariánských 

poutních místech naší země té doby. Místa i názvy jsou nyní přizpůsobeny 

současnému stavu věcí. Proto také nový název a nový start u Panny Marie 

Rynecké v Mariánském sloupu nově obnoveném 2020. Panna Maria Rynecká 

zastupuje Palladium země české na Staroměstském rynku-náměstí a spojuje 

nás tak s prvním zastavením svaté cesty zasvěceným Staroboleslavské Panně 

Marii – Palladiu v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze Karlíně. Historie sv. 

Cyrila a Metoděje je úzce spojena s christianizací naší země, křtem knížete 

Bořivoje a kněžny sv. Ludmily. Jdeme si uvědomit své hluboké kořeny, z kterých 

vyrůstá historie naší země. 

Místa, kde kaple již chybí, jsme při první pouti 2019 označili dřevěným křížem 

s nápisem Via Sancta Mariana a s číslem odpovídajícím označení kaple ze 

souboru 44 kaplí z roku 1692. Některé kříže však opět chybí. Poneseme proto po 

celou pouť symbolický kříž s číslem 28, které nás spojuje s naší Modlitbou za 

národ ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, ke které se scházíme již 10 let. 
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U jednotlivých zastavení rozjímáme život Panny Marie, sv. Václava, sv. Ludmily 

a v této době zrození Krista ve vánočních písních. 
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S T A R T 
Staroměstské náměstí  

u Mariánského sloupu ve 12.00 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravy, organizační informace, úvodní modlitby a vydáme se ke kostelu sv. 

Cyrila a Metoděje ulicí Dlouhou, Soukenickou, Lodeckou, Barvířskou 

k Rohanskému nábřeží a na náměstí sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. 

Píseň 201 Narodil se Kristus Pán 

  2) Jenž prorokován jest, veselme se, 
        ten na svět poslán jest, radujme se!  

         Z života čistého, … 
   3) Člověčenství naše, veselme se, 
       ráčil vzíti na se, radujme se! 

        Z života čistého, … 
   4) Goliáš oloupen, veselme se, 
       člověk jest vykoupen, radujme se! 

       Z života čistého, … 

 

 

1.  
Zastavení Panny Marie Staroboleslavské= zvané Palladium země 
české 
Loretánská litanie SVATÁ MARIA 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně 
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Svatá Maria, v zázračném obrazu ve staroboleslavském poli podivně vyoraném, 

po staletí doprovázíš zázraky náš národ. Prosíme tě, Matko Boží, abys nám 

vyprosila odpuštění hříchů a milost Boží, ať se nikdy nedopustíme žádného 

těžkého hříchu, ale následujeme tě ve svatosti života.  

A proto prosíme a ke tvé cti se zde modlíme: 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný 

je plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní, i 

v hodinu smrti naší. Amen. 

Svatý Václave, který jsi uctíval blahoslavenou Pannu Marii v jejím 

staroboleslavském obraze od sv. Crhy a Strachoty a pro zbožnost sv. Ludmily tvé 

babičky, vydal ses do Staré Boleslavi, a dobrovolně na smrt pro křesťanskou 

víru. Tou cestou pak zde putovali sv. Vojtěch, sv. Prokop, pět sv. Bratří 

mučedníků, sv. Jan Nepomucký a další svatí Češi, císařové, králové, knížata, 

biskupové a mnozí jiní zbožní křesťané. Prosíme tě, vyžádej nám vroucnou lásku 

k Panně Marii, ať ji vždycky svatě milujeme a zbožně ctíme na zemi až do smrti, 

a v nebi na věky. Svatý Václave, oroduj za nás! Amen.  

 

 

 

Píseň 202 Pojďte všichni k jesličkám 

 
2. Do jesliček položen, / v nebi trůn má zlatý, / v chudobě 
ač narozen, / je Bůh nejvýš svatý. / Vítej nám, vítej nám, / 
dítě nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo 
spásy. 
 

3. Všechno Pána velebí, / andělů sbor jásá: / Sláva Bohu na 
nebi, / lidstvu přišla spása. / Vítej nám, vítej nám, / dítě 
nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy. 

 

4. I my se ti klaníme, / Ježíšku náš malý, / zrození tvé 
slavíme, / neseme ti dary. / Vítej nám, vítej nám, / dítě 
nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy. 
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2.  
Zastavení Panny Marie Udlické (Aitlické) 
Neposkvrněné početí Panny Marie -  
Loretánská litanie SVATÁ BOŽÍ RODIČKO 

Naproti Invalidovny 
 

Svatá Boží rodičko, ve svatém obrazu Aitlickém, 

pro tvé přímluvy byla od Pána Boha prokázána 

mnohým lidem dobrodiní, a tak se stal slavným. 

Pokorně tě prosím pro tvé Neposkvrněné početí, 

přijmi taky mne do počtu svých dětí, které miluješ, 

vedeš a opatruješ ve všech jejich potřebách 

a těžkostech, neboť se utíkám k tobě, k nejmilejší 

matce a v tebe vkládám svou naději, nyní i v hodinu 

své smrti. Proto tě prosím a ke tvé cti zde říkám: 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, …. Amen. 

Svatý Václave, tvá babička byla od svatých Crhy a 

Strachoty obrácena na křesťanskou víru a obdržela 

obraz Panny Marie s Ježíškem z kovu z přetavených pohanských soch. Prosím 

tebe, chraň naše srdce a oči před zvrácenými obrazy, které jsou milé nepřátelům 

Božím a vypros nám milost u Boha ať se sami i jiní, jak jen to bude možné, 

ubráníme všelijaké bezbožnosti. Svatý Václave, oroduj za nás! Amen. 

Píseň 203 Zvěstujem vám radost 

2. Prorokové svatí / s touhou jej čekali, /  
Mesiáše Krista / k spáse světa zvali: /  
Neprodlévej, Pane! / Pospěš k lidu 
svému, / naplň slovo dané. 

3. Slunce, jasné hvězdy / na obloze září, / 
pastýři padají / na zemi svou tváří, / Dítě 
Boží zdraví. / Narodil se z Panny, / Pán je 
věčné slávy. 

4. Hleďme na Ježíše / na ubohém loži! / 
Odpočívá v plénkách / malé Dítě Boží, / 
na svět přišel nahý. /Dnes andělů sbory / 
zpívají mu chvály. 

5. Slavný svátek ctíme / tvého narození, / radostně čekáme / na své vykoupení; /vyveď  
nás z temnoty, / z pozemské starosti / do věčné radosti. 
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3.  
Zastavení Panny Marie Bechyňské – 
křest sv. Václava 
Loretánská litanie SVATÁ PANNO 

PANEN 

Za Invalidovnou 
Svatá Panno panen Maria, tvůj obraz 

uctívaný v Bechyni kacíři tupili, ty jsi je 

však podivuhodně potrestala. Prosíme o 

tvou přímluvu o milost u našeho Pána, ať 

nikdy nic nečiníme, co by se tobě a tvému 

milému Synu, našemu Pánu Ježíši Kristu 

nelíbilo. Smiluj se nad námi nyní i v hodinu 

naší smrti, neboť od tvého narození rostlo 

s tebou milosrdenství. O to prosíme a ke 

tvé cti říkáme: 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,…. 

Amen. 

Svatý Václave, svatá Ludmila tě od tvého 

útlého dětství přijala a starala se o tvou křesťanskou výchovu a dbala, aby ses 

neučil zlým pohanským mravům. Prosíme tě, vypros nám tu milost u Boha, ať 

máme odvrácenou mysl od zbytečného, nepotřebného a prázdného tlachání. Ale 

v upřímné víře a v dobrých skutcích, ke kterým nás má a nás učí katolická 

církev, stále trváme a Pánu Bohu sloužíme až do své smrti.  

Svatý Václave, oroduj za nás! Amen. 

 

 

Píseň 205 Vítej nám Bože vtělený 

        2. Tvá láska přivedla tebe, / krásné děťátko, / 

   že na zem přicházíš z nebe, / milé pacholátko! 

   3. Maria, Matka přemilá, / krásné děťátko, /  
   do jesliček tě vložila, / milé pacholátko. 
   4. V chudobě tvé tě milujem, / krásné děťátko, / 

   za lásku tvou ti děkujem, / milé pacholátko. 
   5. Pro milost tvého zrození, / krásné děťátko, / 

   daruj nám věčné spasení, / milé pacholátko. 
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4.  
Zastavení Panny Marie Brněnské – 

byzantská ikona malovaná sv. Lukášem 
Loretánská litanie MATKO KRISTOVA 

Před hotelem Olympic 

Matko Kristova, prosíme, vypros nám tu 
milost u Pána, aby nás přijal a směli jsme 

patřit na jeho Tvář a ke tvé cti se modlíme: 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, … 
Amen. 

Svatý Václave, kněz Pavel tě pečlivě vyučoval 
v Písmu a učenost byzance ti otvíral, modlil se 
za tebe a Pánu Bohu tě svěřoval. Od dětství si 

tak byl plný Darů Ducha Svatého a budoucí 
věci jsi předvídal. Vypros nám tu milost od 

Boha, ať také naše srdce je příbytkem Ducha 
Svatého. Svatý Václave, oroduj za nás! Amen 
 

Píseň 209 Splnilo se Písmo svaté 

2. Anděl Páně zvěstoval nám / poselství to 
slavné, /věrný Bůh že naplnil dnes / sliby svoje 
dávné. / S nebeskými anděly / všechno ať se veselí, / 

do Betléma pospíchejme, / abychom se klaněli. 

 
 
 

5.  
Zastavení Panny Marie Budějovické – tzv. Klasové 
Loretánská litanie MATKO BOŽSKÉ MILOSTI 

Palmovka 
Matko Božské milosti, předobrá Panno Maria, 

skrze tvé všechny ctnosti, kterými ses ve svém 

mladém věku Pánu Bohu zalíbila, vypros také nám tu milost, aby i naše duše 

byla ozdobena takovými ctnostmi a Pánu Bohu se líbila. A tak se k tobě 

obracíme v modlitbě: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, …Amen. 

Svatý Václave od svého dětství jsi měl ve velké úctě a miloval svátostného 

Krista v Eucharistii, a proto rád jsi přisluhoval kněžím při mši svaté. Vypros 

nám tu milost, abychom i my mši svatou prožívali také s takovou vroucností a 

láskou a ke spáse své duše byli hodni svatého přijímání. Svatý Václave, oroduj 

za nás! Amen 
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Píseň 211 Z nebe jsi přišel 

2. Andělé k jeslím pastýře zvali, / na cestu 
spěšně všichni se dali; / dary tobě skládali, 
koledy ti zpívali: / Vítej, dítě, nebes Králi, 

Spasiteli náš. 

3. Pospěšme s nimi k jesličkám Krista, / 

v oběť mu nesme srdce svá čistá; / 
Jezulátko vítejme, s anděly se klanějme, / 
s pastýři mu dary dejme, Spasitel je náš. 

 

6.  
Zastavení Panny Marie Chlumecké – 

Pomocné (Pasovské) 
Loretánská litanie MATKO NEJČISTŠÍ 

U mostu, Sokolovská 
Matko Nejčistší, skrze tvé zásluhy Bůh se 

oslavil, pro tvůj čistý andělský život v chrámě, 

kde tě rodiče obětovali. Prosíme tě, vypros nám 

také tu milost, abychom vedli podle tvého 

příkladu život dobrý a příkladný na tomto světě a po smrti došli nebeské slávy, 

tj. patření na Boží tvář. A tak k tobě voláme: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán 

s tebou, … Amen. 

Drahomíra matka svatého Václava však po smrti knížete Vratislava vyhání 

všechny křesťany z Českého knížectví a obnovuje pohanské zvyky, zavádí 

modlářství. Svatý Václave, jak velkou bolest ti to muselo působit, když se duše 

vzdalovaly od Božího království, ale i svou matku dovedeš usměrnit. Prosíme, 

rozpomeň se na své plémě, nedej nám zahynouti a chraň nás, ať na nás žádné 

přílišné protivenství nepřichází. Svatý Václave, oroduj za nás! Amen 

 

Píseň 210 V půlnoční hodinu        

 
2. Nebes Pán naplnil / sliby své zajisté, / 

Kristus se narodil / z Matičky přečisté. 

3. Pastýři, vstávejte, / pospěšte 
k Betlému, / zprávu tu povězte / na cestě 
každému. 
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7.  
Zastavení Panny Marie Chomutovské 
Loretánská litanie  

MATKO NEJCUDNĚJŠÍ 

U Kulturního domu Gong, Sokolovská 
Matko Nejcudnější, nejsvětější Panno Maria, 

prosíme tebe skrze to zalíbení, které Pán Bůh 

v tobě měl, když jsi z lásky k němu učinila slib 

panenské čistoty. Vypros nám tu milost, ať podle svého stavu zachováváme 

čistotu jak na duši, tak na těle, aby i v nás mohl Bůh najít zalíbení, proto k tobě 

a ke tvé cti voláme: 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, … Amen. 

Svatý Václave, přičiněním bl. Podivena jsi byl vyvolen českým panstvem za 

knížete a vévodu České země a bezbožná Drahomíra byla panování zproštěna. 

My pomoci tvé žádáme, tys dědic České země. Smiluj se nad námi, utěš smutné, 

zažeň vše zlé, a vyžádej nám tu milost od Boha, ať tebe ve tvých ctnostech na 

světě následujeme a v nebeském království s tebou jsme. Svatý Václave, oroduj 

za nás! Amen 

Píseň 212 Všude radost, všude jásot 

 

2. Nebesa, hle, plná jeho slávy jsou, / 

k chvále Boží národy všechny zvou. / 

Hosana již rozezvuč se v světa dál: / 

Požehnán buď na věky Kristus Král! 

     

 
8.  
Zastavení Panny Marie Družecké – 
neporušená po vypálení kostela ve 
třicetileté válce 
Loretánská litanie  

MATKO NEPORUŠENÁ 

Poliklinika, u hřiště, Sokolovská 
Matko Neporušená, síla tvé čistoty Božího 

doteku a ochrany je nesmírná. Projevila se 

na tvém obrazu ve Družci, kde vyhořel celý 

kostel, ale tvůj milostný obraz zůstal 

neporušen. A mnoho dobrodiní u něj bylo vyprošeno. Skrze tvé čisté zasnoubení 

sv. Josefu, prosíme o tu milost od Boha, aby naše srdce bylo pokorné a stále 

hořelo spasitelným ohněm Božího milování: 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen.  

Svatý Václave, kníže náš, který boříš pohanské modly, 

Svatý Václave, oroduj za nás! Amen 

 



15 
 

Píseň 213 Hvězda svítí nad Betlémem 

2. Hostem jejím Syn je Boží, / v jehož ruce 
Pán vše složí; / a zde leží maličký / v klínu 
chudé matičky. 
3. Pánu svému vstříc již spějme, / s nebem 
slávu, čest mu vzdejme; / Bůh sám z nebe 
přišel k nám, / zemi změnil ve svůj chrám. 

 

9.  
Zastavení Panny Marie Jičínské – 

Rusanská – kopie Vladimirské ikony – 

zavraždění sv. Ludmily 

MATKO NEPOSKVRNĚNÁ 

Sídliště v kopečku 
Matko Neposkvrněná, skrze Andělské zvěstování, 

kdy se dovídáš, že máš matkou Boží být, vypros 

nám milost, aby naše duše byla očištěna ode všech 

poskvrn hříchu, kéž je toho hodna, aby mohla vejít 

do radosti svého Pána. O to tě prosíme: Zdrávas 

Maria, milosti plná, Pán s tebou, … Amen. 

Svatý Václave, pro lásku, kterou jsi měl ke svaté 

Ludmile, ke které Drahomíra vyslala vrahy, aby ji 

na Tetíně zavraždili, avšak svatá Ludmila svatě předvídala, budoucí a svatě se 

na smrt připravila svátostmi. Svatý Václave, vypros nám tu milost, dříve než 

zemřeme, abychom se náležitě na smrt připravili přijetím posledních svátostí. 

Svatý Václave, oroduj za nás! Amen 

 

Píseň 214 Z nebeské výsosti 

2. Vtělený Ježíši, / Beránku nejtišší, / sebe 
jsi v oběť dal, / na bedra kříž jsi vzal, / abys 

nám život zachoval. 
 

 

 

 
       

       
 

10.  
Zastavení Panny Marie Kladské 
Loretánská litanie MATKO LÁSKYHODNÁ 

Staveniště u Kolbenky 
Matko láskyhodná, ty jsi odvrátila svou tvář od 

hříšníka, ale když zkroušeně svých hříchů litoval, 

zase se k němu obrátila. Prosíme, Panno Maria, 

neodvracej od nás svou tvář pro naše hříchy, ale 

obrať k nám své milosrdné oči ve všech našich 
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potřebách, i v hodinu naší smrti, proto voláme: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán 

s tebou, … Amen. 

Svatý Václave, ty jsi horlil pro spásu duší, nebylo ti lhostejné, že setrvávají 

v bludech. Horlivě ses za ně modlil, přimlouvej se také za nás, ať dovedeme 

odlišit dobro a zlo, prvého se držet a druhého se zříct. Svatý Václave, oroduj za 

nás! Amen 

Píseň 216 Vítej, vítej božské Dítě 

2. K jesličkám tvým poklekáme, / tebe, 
Boha, vyznáváme. / Jezu Kriste milý, / uděl 

z nebe síly, / abychom ti vždy věrni byli. 
3. Sešli nám své požehnání, / milost tvá ať 
všechny chrání, / v hodině pak smrti / 

k sobě rač nás vzíti, / tam, kde věčná láska 
tvá svítí! 

 
11.  
Zastavení Panny Marie Hejnické   
Loretánská litanie  

MATKO OBDIVUHODNÁ 
Pod alejí Klíčovského parku 
Matko obdivuhodná ty uzdravuješ ty, kteří 

se k tobě s důvěrou utíkají, skrze tu pokoru a 

lásku, s kterou jsi navštívila sv. Alžbětu. Kéž 

jsi také nám nablízku ve chvílích, kdy nás 

všichni opustí, kéž nás tvá láska dosáhne: 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,… 

Amen. 

Svatý Václav ne z praktických a potřebných 

důvodů, ale z veliké lásky k Eucharistii dělá 

vše potřebné: sklízí obilí, peče hostie pro mši 

svatou. Kéž i naše pohnutky vychází ze 

vztahu k bližním, z lásky, aby ona byla 

hybnou silou našich skutků. Svatý Václave, oroduj za nás! Amen 

 

Píseň 217 Kriste světa Spasiteli 

2. Jase z jasu Otce svého, / naděje jsi tvorstva 
všeho; / slyš, jak lid ti na kolenou / zpívá chválu 
zaslouženou. 
3. Rozpomeň se, tvůrčí Slovo, / že jsi tělo člověkovo / 

vzalo z lůna čisté Panny, / abys přebývalo s námi. 
4. Dnešní den to dosvědčuje, / rok co rok se 
opakuje, / že se rodíš, Spáso, v těle / z lásky Boha 
Stvořitele. 
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12.  
Zastavení Panny Marie Horažďovické 
Loretánská litanie  

MATKO DOBRÉ RADY 

Klíčovský park 
 

Matko dobré rady, ty snášíš všechno 

nepohodlí lidského života, přijímáš na sebe 

slabost slabých a pomáháš nám překonat, 

čeho bychom se neodvážili bez tvého 

příkladu. Kéž také trpělivě snášíme 

nepohodlí tohoto světa běhu, kéž je nám 

posilou tvá pokorná láska. Zdrávas Maria, 

milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. 

Svatý Václave, pro tebe je úcta a láska ke svátostnému Kristu tou zásadní 

hybnou silou při práci s obilím a vínem. Prosíme o tvou přímluvu a požehnání 

naší práce a kéž nám vyprosíš také radost z ní. Ať žádný hřích nezarmucuje naši 

duši, zvláště v hodinu smrti. Svatý Václave, oroduj za nás! Amen 

 

Píseň 217 Kriste světa Spasiteli 5,6,7 

5. Tebe hvězdy, vody, lesy, / zem a všechno pod nebesy / písní nových díků 
chválí / za čin spásy dokonalý. 

6. Ať tím víc, tím horoucněji / lidské chvály k nebi znějí, / neboť krev tvá hřích 
náš smyla, / naše zrady vykoupila. 

7. Jako tobě, Jezu Kriste, / narozený z Panny čisté, / tak i Otci, Duchu sláva / 
věky věků ať se vzdává. 
 

13. 
Zastavení Panny Marie Hradčanské – 
Kapucínské  
Loretánská litanie  

MATKO STVOŘITELOVA 
U kruhového objezdu u dálnice 
 

Matko Stvořitelova, ty jsi přivedla na svět 

Božího Syna, Spasitele, aby se za nás vydal a 

vykoupil nás. V pokoře tak naplňujete oba pro 

lásku Boží vůli Otce. Panna Maria Hradčanská – kapucínská promluvila 

z Božího vnuknutí na bratra, který chtěl opustit Řád, aby v poslání vytrval. Kéž 

nás, Panno Maria, chráníš od lichých cest a kéž se u tebe učíme pokoře a 

radosti z ní: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,… Amen. 

Svatý Václave, tvá křesťanská láska doprovází ty nejubožejší, nejchudší, ty, co 

jsou v bezživotí. Pohřbívá je a jejich duše doprovází do nebeského království. Kéž 

se přimlouváš i za nás v hodině naší smrti. Svatý Václave, oroduj za nás! Amen 
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Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem. 

2. Ať vírou postavím hráz pochybnostem, / ať propast zoufalství překlenu mostem, / kde vládne 

temnota, ať světlo křesám, / se všemi smutnými ať v tobě plesám. 

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem. 

3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé: / víc než být potěšen, chci těšit jiné, / víc než být 

pochopen, druhé chci chápat / víc, než být milován, chci lásku dávat. 

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem. 

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme, / kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, / kdo bližním odpouští, 

sám milost pozná, / ba ani smrt mu víc nebude hrozná. 

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem. 

14. 
Zastavení Panny Marie Jeníkovské 
– z Loretánské kaple   
Loretánská litanie  

PANNO NEJMOUDŘEJŠÍ 

V poli u stanice Metra Letňany 
 

Panno nejmoudřejší  

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, … 

Amen. 

Svatý Václave, oroduj za nás! Amen 
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Píseň 219 Adeste fideles 

 

   2. Od stád v krajích spících pastýři 

   jsou zváni / k jeslím, kde spí Dítě  
   nám slíbené. [: Též s nimi spějme  

   poklonit se Pánu, / Ježíši 
   zrozenému, / Ježíši zrozené 
   mu, / Ježíši zrozenému zpívejme. :] 

 

 

 

 

 

 
15.  
Zastavení Panny Marie Kájovské   
PANNO ÚCTYHODNÁ 

V poli za stanicí Metra Letňany 

Panno úctyhodná 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, … 

Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 219 Adeste, fidéles 3,4 

3. Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra / všem nám září v úsměvu Dítěte. [: Bůh 
mezi námi, v plenkách nemluvňátko, / Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému, / 

Ježíši zrozenému zpívejme. :] 
4. Bůh s námi je spřízněn, lidský úděl sdílí, / jej chválami vroucími 

vítejme. [: Láskou za lásku Pánu odpovíme, / Ježíši zrozenému, / Ježíši 
zrozenému, / Ježíši zrozenému zpívejme. :] 

16.  
Zastavení Panny Marie Kladrubské – 

přenesení těla sv. Ludmily (925)   
Loretánská litanie  

PANNO CHVÁLYHODNÁ 

V zástavbě Kbel na rohu chodníku 

Panno chvályhodná 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... 

Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 
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Píseň 220 Chtíc aby spal 
2. Tobě jsem lůžko ustlala, / 
Spasiteli, / k chvále tvé tvory 
svolala, / Stvořiteli! / Zasvitl 

z nebe hvězdy jas / v jesličky 
tvé, / národy všechny světlem 

svým / k Betlému zve. 

3. Dřímej, to matky žádost je, / 
holubičko, / v tobě se duše 

raduje, / ó perličko! / Nebesa 
chválu pějí tvou, / slávu 

a čest, / velebí tebe každý 
tvor, / tisíce hvězd. 

 

 

17.  
Zastavení Panny Marie Krupecké – sv. Václav 

vyzývá kouřimského knížete Radslava 

Zlického k boji muž proti muži 
Loretánská litanie  PANNO MOCNÁ 

Vojenský areál Kbely 

Panno mocná 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, …Amen. 

Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 220, 4,5 

4. Ó lilie, ó fialko, / ó růže má, / dřímej, má sladká útěcho, / zahrádko má! / 

Labuti má a loutno má, / slavíčku můj, / dřímej, má harfo líbezná, / 
Synáčku můj! 
5. Miláčku, spi a zmlkněte, / andělové, / před Bohem se mnou klekněte, / 

národové! / Sestoupil vpravdě Boží Syn / na naši zem, / přinesl spásu, pokoj 
svůj / národům všem. 

 

18.  
Zastavení Panny Marie Kulmenské – 

Chlum sv. Máří – sv. Václav slouží 

nemocným a chudým 
Loretánská litanie PANNO DOBROTIVÁ 

Podél cesty u informační tabulky 

Panno dobrotivá 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, 

... Amen. 

Svatý Václave, oroduj za nás! 
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Píseň 221 Místo Betléma 

2. Tak nás miloval, z nebe k nám 
sestoupil, / vše obětoval, aby nás 
vykoupil; / od narození zakoušel 

úzkosti / lidské bytosti. 
3. V jesličkách ležel při svém 
narození, / na kříži umřel pro 
naše spasení; / nám se zanechal 
v oltářní svátosti / z velké milosti. 
 

 

19.  

Zastavení Panny Marie Kutnohorské – 
mezi anděly; sv. Václav na říšském 
sněmu, císař Jindřich Ptáčník jej spatřil 
mezi anděly se zlatým křížem na čele a 
vzdává mu úctu 
Loretánská litanie PANNO VĚRNÁ 
U křižovatky Mladoboleslavská, Žacléřská 

Panno věrná 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, …Amen. 

Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 221, 4,5 

4. Dobrý Ježíši, Spasiteli milý, / rač naší duši přidat svaté síly, / ať následujem vždycky 
tvé jednání; / dej požehnání. 
5. Tebe chcem v chrámě často navštěvovat, / tobě se klanět, za všechno děkovat; / dej, ať 
v nás hoří Boží lásky plamen / bez konce. Amen. 
 

20.  

Zastavení Panny Marie Loretánské – mezi 

anděly v pražské Loretě, Svatá chýše; 

(Benigna Kateřina Lobkowiczová ve 30 

leté válce vykoupila Palladium ze saského 

zajetí); relikvii sv. Víta přijímá sv. Václav 

na říšském sněmu od císaře Jindřicha 

Ptáčníka 

Loretánská litanie  

ZRCADLO SPRAVEDLNOSTI 

Mezi tújemi u železničního přejezdu Kbely. 
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Zrcadlo spravedlnosti 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, …Amen. 

Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 222 Nesem vám noviny 

2. Syna porodila čistá Panna, / 
v jesličky vložila Krista Pána, [: jej 

ovinula a zavinula :] plenčičkama. 
3. Andělé nebeští k němu přišli / 
a také pastýři hned se sešli, [: jeho 
vítali, jeho chválili, :] dary nesli. 

4. My také, křesťané, nemeškejme, / k těm svatým jesličkám pospíchejme, [: Ježíše svého, 
Pána našeho :] přivítejme. 
 

21.  

Zastavení Panny Marie Hájecké – 
z Lorety v Hájku, mezi anděly; sv. 
Václav zakladatel chrámu sv. Víta 
Loretánská litanie  

TRŮNE MOUDROSTI 
U autosalonu 
Trůne moudrosti 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, 

…Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 222, 5,6,7,8 

5. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, / který ses narodil z čisté Panny; [: pohlédni na nás 
a přijmi od nás :] tyto dary. 
6. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, / krásné Jezulátko, kvítku rajský; [: jak jsi spanilý 
a ušlechtilý, :] celý krásný. 
7. Přijmi ty nábožné dary od nás, / milostivý Králi a Pane náš; [: svoje poddané, tobě 
oddané :] ty dobře znáš. 
8. Děkujem ti za tvé narození, / které nám přineslo vykoupení, [: na které jistě čekalo 
lidské :] pokolení. 
 

22.  
Zastavení Panny Marie Litomyšlské – 

v poutním kostele sv. Kříže – Sedes sapientie; 

sv. Václav navštěvuje a těší vězně 

Loretánská litanie PŘÍČINO NAŠÍ RADOSTI 

U Pralesa 

Příčino naší radosti 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, …Amen. 

Svatý Václave, oroduj za nás! 
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Píseň 223 Poslouchejte křesťané 

2. Narodil se Kristus Pán / z chudičké 
Panny, on, Pán nad pány, přišel k nám; / 
radostí málo, žalostí mnoho trpěl sám. 
 

3. V plenky jej zavinula, / krásného syna, 

Maria Panna spanilá; / v jesličky malé 

andělů krále vložila. 

 

23.  

Zastavení Panny Marie Nezamyslické – 
Panna Maria na půlměsíci, vystrašila 
vojáky plenící kostel; sv. Václav přejímá 
správu ohrožené Moravy, když její král 
Slavoboj byl sesazen. 
Loretánská litanie  

STÁNKU DUCHA SVATÉHO 
V golfovém hřišti 

Stánku Ducha Svatého 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 223, 4,5,6 

4. Synu Boží milostný, / proč ses tak snížil, k nám se ponížil, všemocný? / V nebi jsi 
králem, přišel jsi na zem chudobný. 
5. Z lásky k nám to učinil, / z nebeské vlasti v pozemské strasti sestoupil; / ponížil sebe, 
aby nám nebe navrátil. 
6. Vítej, Kriste žádaný, / hoden jsi chvály, nebeský králi přejasný; / ty jsi náš poklad, 
spasení základ převzácný. 
 

24.  

Zastavení Panny Marie Nycovské – 
kostel husity vydrancován, dřevěná 
soška v ohni nehořela; sv. Václav se 
hodlá vzdáti trůnu pro svého bratra 
Boleslava 
Loretánská litanie STÁNKU VYVOLENÝ 
Za golfovým hřištěm 
 
Stánku vyvolený 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 
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Píseň 224 Tichá noc, přesvatá noc 

2. Tichá noc, přesvatá noc, / náhle v ní 
jásot zní, / vstávej, lide můj, tmu z očí 
střes, / v městě Betlémě Bůh zrozen 
dnes, [: z lásky se člověkem stal. :] 
 
3. Tichá noc, přesvatá noc, / stín 
a mráz vůkol nás, / v hloubi srdce 
však Gloria hřmí, / dík, že hříšník se 
s důvěrou smí [: u svaté Rodiny 
hřát. :] 
  

 

25.  

Zastavení Panny Marie Jiřetínské – 
Panna Maria s Ježíškem kolem 
rozkvetlé stromy; sv. Václav kráčí ve 
sněhu a bos, za ním Podiven se 
ohřívá ve stopách. 
Loretánská litanie STÁNKU ZBOŽNOSTI 
U zastávky autobusu 
Stánku zbožnosti 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 225 Veselé vánoční hody  

2. On je světa Spasitelem, / Slovo 

učiněné tělem, / Syn Boží a syn 

člověka, / na nějž tvorstvo věky 

čeká, Děťátko. 

 

26.  

Zastavení Panny Marie Pakenské – Nová 
Paka, 13. st. soška nalezená horníkem 
v dole, umístil do stromu, husité 
zpustošili, obnoven kostel; sv. Václav 
odmítá otrávený nápoj od Drahomíry 
Loretánská litanie RŮŽE TAJEMNÁ 
Na náměstí ve Vinoři 
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Růže tajemná 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 225, 3,4 

3. Jehož Maria počala, / v Betlémě ho porodila, / položila do jesliček, / zavinula do 
plenčiček, Děťátko. 
4. Vůl a oslík nad ním stáli / a svým dechem zahřívali / chudé lidské nemluvňátko, / 
slavné Boží pacholátko, Děťátko. 
 

27.  

Zastavení Panny Marie Plzeňské – 
Madona krásného slohu ze 14. st.; sv. 
Václav se dovídá, že bude zavražděn, 
přesto jde do Boleslavi, je zaopatřen 
svátostmi 
Loretánská litanie VĚŽI DAVIDOVA 
Stromcentrum 

Věži Davidova 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 225, 5,6 

5. Na tvé betlémské jesličky / svítí jen z nebe hvězdičky; / všemu tvorstvu oděv dáváš, / 
sám jsi nahý a nic nemáš, Děťátko. 
6. Andělé i pastuškové / zpívají ti chvály nové: / Vítej nám, nebeský Králi, / tebe jsme si 
dávno přáli, Děťátko! 
 

 

28.  

Zastavení Panny Marie 

Hradopražské –Santa 
Maria in Aracoeli – ve 
Svatovítském pokladu 
původní od sv. Lukáše; sv. 
Václav stoluje v Boleslavi 
u svého bratra, mohl ujet 
na koni, ale odmítl 
 

Loretánská litanie  

VĚŽI Z KOSTI SLONOVÉ 
U rybníku a splavu za cukrovarem 
Věži z kosti slonové 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 
 

 



26 
 

Píseň 226 Vítaný buď, Ježíšku 

2. My k tobě přicházíme / v tomto 

našem chrámě / a tebe velebíme / 

v oltářním Betlémě. / Vyslyš naše 

prosby, / zbav nás světa zloby, / 

kvítečku spanilý! 

 

 

29.  

Zastavení Panny Marie Svatokřížské – 
Bolestná Panna Maria z kláštera Cyriaků 
a kostela sv. Kříže Většího na Františku; 
sv. Václav na své poslední večeři, 
přípitek ke cti sv. archanděla Michaela, 
který doprovodí jeho duši na úsvitě do 
Nebe 
Loretánská litanie DOME ZLATÝ 
Konec Vinoře, pronájem plošin 
Dome zlatý 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 226, 3,4 

3. Spasiteli nejdražší, / Vykupiteli náš! / Ochraňuj duši naši / v tento vánoční 
čas. / Popřej nám milosti, / v oltářní Svátosti, / Pane, požehnej nás. 
4. Zachovej nás v milosti, / Ježíši rozmilý, / abychom tě s radostí / zde v chrámě 
hledali, / v Betlémě to časném / a jednou i věčném / radovat se mohli. 
 

30.  

Zastavení Panny Marie Svatojakubské – 
Pieta kláštera minoritů na Starém Městě 
pražském u sv. Jakuba; zavraždění sv. 
Václava u dveří kostela sv. Kosmy a 
Damiána 
Loretánská litanie ARCHO ÚMLUVY 
U ulice Ke Mlýnu 
Archo úmluvy 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. 
Svatý Václave, oroduj za nás! 
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Píseň 227 Co to znamená 

 

31.  

Zastavení Panny Marie Svatomikulášské – na 

Malé Straně v Praze, milostná soška 

nalezená v útrobách stromu; bl. Podiven 

oběšen na stromě 

Loretánská litanie BRÁNO NEBESKÁ 

Kaple zarostlá břečťanem v zahradě 

Bráno nebeská 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 227, 2 

2. Sláva buď na výsosti / Bohu nebeskému, / pokoj všem, kdo v zbožnosti / dík 
vzdávají jemu! / Radujte se, národové, / Ježíš se zrodil v té době, / pospěšte 
k němu! [: Vzhůru, vzhůru, pospěšte k němu! :] 

32.  

Zastavení Panny Marie Rokycanské 
– milostná socha odolala ničení 
kalvíny v ohni; dánský král Erik 
měl sen- pomocí sv. Václava zvítězí 
nad nepřáteli. 
Loretánská litanie HVĚZDO JITŘNÍ 
Na kopci za Podolankou 
Hvězdo jitřní 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 227, 3 

3. Ejhle, krásní andělé / libě prozpěvují, / Kristův příchod k nám z nebe / 

radostně zvěstují, / že se nám spasení blíží, / trest prvního pádu mizí, / 

povstaňme brzy! [: Vzhůru, vzhůru, povstaňme brzy! :] 
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33.  

Zastavení Panny Marie Římovské 
– z loretánské kaple v Římově po 
vzoru mikulovské, hájecké a 
pražské lorety; Drahomíra matka 
sv. Václava se rozzlobila a 
zlořečila vozkovi, který poklekl 
při pozdvihování Nejsvětější 
svátosti, hned se však propadla 
do země. 
Loretánská litanie UZDRAVENÍ 
NEMOCNÝCH 
U zastávky před Dřevčicemi 
Uzdravení nemocných 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 227, 4 

4. Jak andělé nebeští / ke kolébce Krále, / jak pastýři betlémští / k té chudičké 
skále, / my tam k němu také spěšme, / co kdo máme, darem nesme, / křesťané 
drazí! [: Vzhůru, vzhůru, Bůh nás provází! :] 
 

34.  

Zastavení Panny Marie Svatohorské – 
dřevěná milostná soška Svatohorské 
madony od Arnošta z Pardubic; 
Břena, manželka Boleslava I. se 
modlí u hrobu sv. Václava a uzdraví 
ji, také pak i Boleslav I. 
Loretánská litanie ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKŮ 
V poli před Dřevčicemi 
 

Útočiště hříšníků 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 
 

Píseň 227, 5 

5. Pojďte k městu Betlému, / k loži Mesiáše, / vzdejte čest a dík jemu, / Králi 

nebes říše! / Najdete jej chudičkého, / v jesličkách položeného / Krista 

Ježíše. [: Vzhůru, vzhůru, chvalte Ježíše! :] 
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35.  

Zastavení Panny Marie Sečenské – 
socha na rozbouřeném moři; sv. Václav 
se zjevil na sněmu, kde se rokovalo, 
aby nebyl uctíván jako svatý a 
považován za nevinně zabitého. Hned 
potom se vzbouřilo povětří a 40 
účastníků sněmu zahynulo. 
Loretánská litanie  
TĚŠITELKO ZARMOUCENÝCH 
Dřevčice 
Těšitelko zarmoucených 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 227, 6 

6. Vítej nám, Spasiteli, / Pane Jezu Kriste, / vítej Vykupiteli, / synu Panny čisté, / 
vítej, rozkošné děťátko, / líbezně vonné poupátko / z růže přečisté. [: Vzhůru, 
vzhůru, dík tobě, Kriste! :] 
 

36.  
Zastavení Panny Marie Šternberské – milostná socha Panny Marie 
rodiny Šternberků, nyní ve 
Vídni; přenesení těla sv. 
Václava do Prahy – motiv 
celé Svaté cesty, na Malé 
Straně se vůz nehnul, 
dokud nebyli všichni 
vězňové propuštěni – první 
amnestie u nás 
Loretánská litanie  

POMOCNICE KŘESŤANŮ 

Dřevčice u kostela 

Pomocnice křesťanů 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 227, 7 

7. Vítej, věčný pokrme! / Jak jsi rád k nám přišel, / tak se v duši radujme, / aby to 

Bůh slyšel. / Ty jsi náš Pán, učin s námi, / co my nedokážem sami, / dobrý 

Pastýři! [: Vzhůru, vzhůru, pojďme s pastýři! :] 
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37.  

Zastavení Panny Marie Strakonické – kopie 

obrazu Narození Páně, který nesl v bitvě 

bělohorské P. Dominik, karmelitán, nalezl 

jej ve Strakonicích – od té doby Panna 

Maria Vítězná (originál v Římě); bl. 

Přibyslava přikazuje, aby se dostalo 

relikvie sv. Václava knězi Hostivítovi, když 

o ni žádal. 
Loretánská litanie KRÁLOVNO ANDĚLŮ 

Za hasičskou věží v Dřevčicích 
Královno andělů 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 227, 8 

8. Jezulátko spanilé, / nebe, země Králi, / ušlechtilé, rozmilé, / přijmi naše 

chvály! / Kéž nás tvoje požehnání / ode všeho zlého chrání, / nebeský 

Králi! [: Vzhůru, vzhůru, všichni tě chválí! :] 

38.  

Zastavení Panny Marie Strašenské – 

milostná socha Panny Marie ve Strašíně 

u Sušic, v místě zjevení Panny Marie 

poustevníkovi vytryskl pramen; u hrobu 

sv. Václava se shromažďují nemocní a 

žádají o uzdravení 
Loretánská litanie KRÁLOVNO PATRIARCHŮ 

U pole za Dřevčicemi 
Královno patriarchů 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... 

Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 281 1,2,3  

2. Andělé tam sestupují, / čest 

a slávu prozpěvují / pacholíčku 

zkroušeně, / jenž si hoví na 

seně. 

3. Děťátko to Syn je Boží, / od 

něho je všechno zboží; / a zde 

leží maličký / synek chudé 

Matičky. 
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39.  

Zastavení Panny Marie Sušické – Bolestná 

Panna Maria ze sušického kláštera 

kapucínů; sv. Václav se zjevuje Boleslavu 

I. a přikázal mu, aby razil stříbrné mince 

Loretánská litanie KRÁLOVNO PROROKŮ 

Auto kout centrum 

Královno proroků 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... 

Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 281 4,5,6 

4. Pěstoun Josef po Betlémě, / hledal nocleh Pánu země, / nikdo neměl místečka / 
pro tohoto poutníčka. 
5. Tehdy Matka v noční době / zvolila stáj za byt sobě, / v kouteček ten nejnižší / 
sestoupil Pán nejvyšší. 
6. V jeslích leží pacholátko, / plesej, plesej, blahá Matko, / byť i Betlém neznal 
tě, / ty zde nejsi v samotě. 

 
40.  

Zastavení Panny Marie Tejnecké – 

z týneckého kostela socha Panny 

Marie s plamenným ozářením; sv. 

Václav se zjevuje moravskému 

markraběti Jindřichovi, který jej a 

Pannu Marii prosil o uzdravení a 

vyzývá jej k pouti do Mariazell 

v Rakousku, kde pak vzniká společné 

poutní mariánské místo Rakouska, 

Uherska, Moravy a Čech z výzvy sv. Václava 
Loretánská litanie KRÁLOVNO APOŠTOLŮ 

V trojúhelníku před zastávkou 
Královno apoštolů 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 281 7,8 

7. Andělů sbor jak své paní / s uctivostí se ti klaní, / nemluvňátko líbají, / 
radostně je vítají. 
8. Nejsi více chudá žena, / pastýři zde na kolena / před tvým Synem padají, / 
písně chvály zpívají. 
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41.  

Zastavení Panny Marie Vartenské – 

Warthe –Bardo v Polsku- Panna 

Maria Vartenská, ochránkyně před 

nájezdy kmenů z východu –„když 

rána zvlášť od pohanů, Tatarů a 

kacířů na Čechy přijíti měla“; sv. 

Václav se zjevuje českému vojsku 

jako bílý orel při bitvě s Maďary 

roku 1260. 

Loretánská litanie KRÁLOVNO MUČEDNÍKŮ 

Brandýs-Vrábí v parku 

Královno mučedníků 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 281 9,10,11 

9. Také od východu z dáli / pospíchají moudří králi, / aby vzdali chválu, čest / 
tomu, jenž Pán králů jest. 
10. I my jdeme k chudé stáji, / ta dnes podobá se ráji, / andělské tam zpěvy zní / 
a sám Pán Bůh bydlí v ní. 
11. U Syna rač, drahá Máti, / laskavě se přimlouvati, / ať svou ruku vztáhne 
k nám, / laskavě ať žehná nám! 
 

42.  

Zastavení Panny Marie Vyšehradské – Panna 

Maria Dešťová; vidění krále Jagellonského, 

uviděl průvod českých zemských patronů ve 

svatovítské katedrále směřujících ke hrobu 

sv. Václava za zpěvu písně „Tito jsou svatí“ 

Loretánská litanie KRÁLOVNO VYZNAVAČŮ 

Brandýs, Pražská ulice 

Královno vyznavačů 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. 
Svatý Václave, oroduj za nás! 
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Píseň 284 1,2,3 

2. Andělé tam sestupují, / slávu 
a čest prozpěvují, / pacholátku 
nadšeně, / jež tu leží na seně. 
3. To děťátko je Syn Boží, / od 
něho je všechno zboží; / zde však 
leží maličký, / synek chudé 
matičky. 

 

 

43. 

Zastavení Panny Marie Zbraslavské – 

Madona Zbraslavská, která zázračně 

přežila husitské plenění 

zbraslavského Kláštera a královského 

pohřebiště; sv. Václav je v nebi 

obklopen zpívajícími anděly nad 

slovy Svatováclavského chorálu, pod 

ním arcb. Arnošt z Pardubic, kterému 

je chorál připisován a Ferdinand III., který zachránil rozpadající se 

katedrálu sv. Víta 

Loretánská litanie KRÁLOVNO PANEN 

Brandýs u Penny 

 

Královno panen 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 284 4,5,6 

4. Pěstoun Josef po Betlémě / hledal nocleh Pánu země, / nikdo neměl 

místečka / pro tohoto poutníčka. 

5. V jeslích leží pacholátko, / plesej, jásej, šťastná Matko, / i když Betlém nezná 

tě, / ty zde nejsi v samotě. 

6. Sbor andělů jak své paní / s uctivostí se ti klaní, / nemluvňátko líbají, / 

radostně je vítají. 
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44.  

Zastavení Panny Marie 

Staroboleslavské - Lidické – 

novodobý obraz  Panny Marie 

v postavení Palladia země české, 

avšak v rukou Panny Marie je 

prázdná rouška s bolestnou 

výčitkou usmrcených, zabitých, 

ztýraných dětí 

Loretánská litanie  
KRÁLOVNO VŠECH SVATÝCH 

Pod zámkem u Labe 

Královno všech svatých 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, ... Amen. Svatý Václave, oroduj za nás! 

Píseň 284 7,8,9 

7. Až sem od východu z dáli / pospíchají moudří králi, / aby vzdali chválu, čest / 
tomu, jenž Král králů jest. 
8. I my jdeme k chudé stáji, / ta dnes podobá se ráji: / píseň andělů tam zní / a Pán 
všeho bydlí v ní. 
9. Přimlouvej se, Boží Matko, / která chováš Jezulátko, / ať svou ruku vztáhne 
k nám / a laskavě žehná nám. 

 

 

MŠE SVATÁ V BAZILICE  

Nanebevzetí Panny Marie o půl noci 

ke cti Matky Boží Panny Marie  

hl. celebrant J. Em. Dominik kard. Duka OP 

 

uctění a požehnání Palladiem země české. 
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po požehnání zpíváme Českou hymnu 

 
Kde domov můj? 

 
Kde domov můj, kde domov můj? 

Voda hučí po lučinách,  
bory šumí po skalinách, 
v sadě skví se jara květ, 
zemský ráj to na pohled. 
A to je ta krásná země, 

[: země česká, domov můj!:] 
 

 

POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2023! 
 

Po skončení slavnosti návrat autobusem, 

linkou Stará Boleslav-Praha.  

V časech 1.09; 2.24; 3.24 hod. z autobusového nádraží,  

5 minut od baziliky Panny Marie. 
 

O půlnoci je možné sledovat on-line přenos bohoslužby, 

kterou celebruje Otec kardinál Dominik Duka OP  

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, 

na adrese: www.staraboleslav.com  

 

 

 

Plakát kreslila Zuzana Knapíková 

Palladium země české fotil Petr Šálek 

 

https://www.staraboleslav.com/
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