
Deviatnik k Vranovskej Panne Márii 

 

Pred obrazom 

Prvá pieseň k Vranovskej Panne Márii (autor: o. Leander Pietras OSPPE)

 
 
1. Pred obrazom tvojím, Pani 

 Ty vranovská, naša Matka,  
 ďakujeme, že si s nami, 
 ty si pre nás nádej sladká. 
 Zachráň nás,  

         sprevádzaj nás, 

         Mária, Mária. 
 

2. S tebou navždy ostať chceme, 
 Nezabudnúť slova tvojho: 
 „Vykonajte, čo Syn povie“ 
 Plniť svätú vôľu Jeho.  
 Zachráň nás... 

 
 

3. Nech premení srdcia naše- 

 Však premenil v Káne vodu- 
 Aby potom slovo Jeho 

 Prinášalo v nás úrodu. 
 Zachráň nás... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Modlitba: 

 Nebeský Otče, velebíme ťa za všetko, čo si pre nás urobil. Osobitne 

ťa dnes velebíme za Máriu, ktorú si vyvolil za Matku svojho Syna. Ona 

je našou orodovnicou pred tvojím trónom. S ňou prichádzame k tebe 

plní dôvery a voláme: Velebíme ťa Otče spolu s Pannou Máriou. 

R: Velebíme ťa Otče spolu s Pannou Máriou. 



 

 Syn Boží, Vykupiteľ človeka, ďakujeme ti, že si nám dal Pannu Máriu 

za matku, ktorá sa s materskou láskou stará o bratov svojho Syna. Plní 

vďačnosti voláme: Velebíme ťa Kriste, spolu s Pannou Máriou. 

R: Velebíme ťa Kriste, spolu s Pannou Máriou. 

 Bože, Duchu Svätý, ty si zatienil Máriu mocou Najvyššieho, a tak 

posilňuj a prebývaj v nás, aby sme do sveta vnášali Kristovu lásku, 

Vrúcnym srdcom voláme: Velebíme ťa Duch Svätý, spolu s Pannou 

Máriou. 

R: Velebíme ťa Duch Svätý, spolu s Pannou Máriou. 

 

Vranovská Pani 

Druhá pieseň k Vranovskej Panne Márii (autor: o. Leander Pietras OSPPE) 

 

 Vranovská Pani, milostivá Matka, na deti tvoje obráť zrak. Nech naše 

srdcia Kristu otvorené: 

1. aj lásky k tebe doplňuje znak 

2. vďačnosti k tebe doplňuje znak 

3. dôvery k tebe doplňuje znak 

 

Táto sloha má charakter refrénového nápevu. Môže byť spievaná po prednesení prosieb 

lektorom. Invokácie 1-7 (všetky, alebo vo výbere, ale vždy v trojkovom zložení) majú byť 

spievané podľa spracovanej melodickej schémy podanej nižšie. Po každej trojkovej invokácii 

sa opakuje refrénová sloha. 

 

 



1. Nepoškvrnená, * vypočuj nás. 

Vzatá do neba, * ochraňuj nás. 

Ruženca Pani, * vypočuj nás. 

 

Kňažná pokoja, * pred vojnou chráň. 

Chorých útecha, * zdravie im daj. 

Kristova Matka, * k nemu nás veď. 

 

2. Naše rodiny, * od zlého chráň. 

Manželov lásku, * v jednote stráž. 

Matky a otcov, * posilňuj vždy. 

 

Pred pohoršením, * deti nám chráň. 

Mladým chuť viery, * okúsiť daj. 

Snúbencom čistú, * vždy lásku množ. 

 

3. Mať dobrej rady, * priať ju daj. 

Dávida veža, * v boji daj moc. 

Ty dom zo zlata, * duše nám zdob. 

 

Archa zmluvy, * statočnosť nes. 

Kresťanov pomoc, * nádej v nás buď. 

Radosti našich, * prameňom si. 

 

4. Stromom prekliatym, * nechcem sa stať. 

S viničom pravým, * chceme vždy rásť. 

Na ňom ovocím, * zrelým sa stať. 

 



Perlu najkrajšiu, * umožňuj nájsť. 

Všetko vypredať, * ochotu daj. 

Radosť z nej v sebe, * uchovať daj. 

 

5. Širokej cesty, * majáky zhas. 

Lampy bdelosti, * do rúk nám vlož. 

Tesnosť k životu, * Brány nám káž. 

 

Sejúcich pravdu, * nádejou kŕm. 

Nerozhodnutým, * odvahu vlej. 

Na žatvu veľkú, * ochotných zvi. 

 

6. Čistý znak krstu, * zachraňuj nám. 

Múdrosti olej, * uschovať daj. 

Kristovo svetlo, * nech žiari v nás. 

 

Božou milosťou, * žiť chceme vždy. 

Vieru zachovať, * prajeme si. 

Nádejí hviezda, * sprevádzaj nás. 

 

7. Na ceste zrnom, * nechcem sa stať. 

Z bohatstva tŕňov, * nechcem tiež žiť. 

Úrodným zrnom, * pomôž mi byť. 

 

Pred dravým vlkom, * ovčinec chráň. 

Blúdiacim ovciam, * vrátiť sa daj. 

Dobrým pastierom, * pridávaj síl. 

 



Ľud Cirkvi Matka, * sprevádzať ráč. 

Svätého Otca, * zachovaj nám. 

Otca biskupa, * podporuj vždy. 

 

Túto invokáciu treba vždy použiť ako záverečnú. 

 

Modlitba: 

 

 Milosrdný Bože, uštedri nám svoju nebeskú milosť, a keďže 

narodenie Spasiteľa z presvätej Panny bolo počiatkom našej spásy, 

nech oslava Jej narodenia upevní pokoj na celom svete. Skrze 

nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a 

kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

 

R: Amen 


