
K  tobě ať se obrací má modlitba, blažená Panno, neboť tvůj 

sladký hlas nedoléhá ani tak k lidskému sluchu, jako spíše k 

srdci Miláčkovu. K tobě volám, mocná vládkyně světa, Matko Boží, 

požehnaná rodičko Života, prostřednice lidského pokolení, přímluv-

kyně hříšníků. 

P ospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, ať nejsme zničeni, 

ať se nerozštěpíme. Povstaň, buď k nám dobrotivá, povstaň, 

buď k nám milostivá, povstaň, my sami nemůžeme povstat pod tí-

hou svých hříchů, abychom ukázali svou bídu. 

P ovstaň, přítelkyně, těšitelko ubohých a opuštěných a přítel-

kyně hříšníků, svazkem pokoje spoj znesvářené, vždyť v to-

bě se spojily v podivuhodnou jednotu tak rozdílné přirozenosti tvé-

ho Syna. Spoj protiklady tak rozdílných chtění, záměrů, citů a ná-

zorů pevným poutem opravdové a dokonalé lásky. Přijď nám na 

pomoc! My sami nechceme, ba ani nemůže přijít, protože nám brá-

ní ctižádost, lakota, marnivost a vášeň. Přijď tedy ty k nám! 

K éž tvé neporušené panenství vyrovná vinu naší porušenosti 

a tvá pravá, Bohu milá pokora naši nadutou domýšlivost; 

kéž tvá všem široce otevřená láska přikryje ubohost našeho sobec-

tví a tvá neposkvrněná čistota kéž zahladí skvrnu našeho rozště-

pení, které jsme způsobili všemi těmito proviněními. Co si sami ne-

zasloužíme, ať nám dá Bůh na tvou slavnou přímluvu. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Z traktátu Petra Klarifikátora, roudnického převora 

Modlitba k Panně Marii za jednotu Církve 

K  tobě ať se obrací má modlitba, blažená Panno, neboť tvůj 

sladký hlas nedoléhá ani tak k lidskému sluchu, jako spíše k 

srdci Miláčkovu. K tobě volám, mocná vládkyně světa, Matko Boží, 

požehnaná rodičko Života, prostřednice lidského pokolení, přímluv-

kyně hříšníků. 

P ospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, ať nejsme zničeni, 

ať se nerozštěpíme. Povstaň, buď k nám dobrotivá, povstaň, 

buď k nám milostivá, povstaň, my sami nemůžeme povstat pod tí-

hou svých hříchů, abychom ukázali svou bídu. 

P ovstaň, přítelkyně, těšitelko ubohých a opuštěných a přítel-

kyně hříšníků, svazkem pokoje spoj znesvářené, vždyť v to-

bě se spojily v podivuhodnou jednotu tak rozdílné přirozenosti tvé-

ho Syna. Spoj protiklady tak rozdílných chtění, záměrů, citů a ná-

zorů pevným poutem opravdové a dokonalé lásky. Přijď nám na 

pomoc! My sami nechceme, ba ani nemůže přijít, protože nám brá-

ní ctižádost, lakota, marnivost a vášeň. Přijď tedy ty k nám! 

K éž tvé neporušené panenství vyrovná vinu naší porušenosti 

a tvá pravá, Bohu milá pokora naši nadutou domýšlivost; 

kéž tvá všem široce otevřená láska přikryje ubohost našeho sobec-

tví a tvá neposkvrněná čistota kéž zahladí skvrnu našeho rozště-

pení, které jsme způsobili všemi těmito proviněními. Co si sami ne-

zasloužíme, ať nám dá Bůh na tvou slavnou přímluvu. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Z traktátu Petra Klarifikátora, roudnického převora 

Modlitba k Panně Marii za jednotu Církve 


