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1)KRÁLOVNO MÍRU 
 
Když končí den a tichým podvečerem,  
se rozezpívá krajem zvonů hlas,   
vždy ozývá se v nitru rozechvělém, 
Královno míru, oroduj za nás! 
 
Když v životě se také zatmí časem  
a květy srdce spálí krutý mráz,  
tu smutná duše prosí vroucím hlasem, 
svatá Maria, oroduj za nás! 
 
Důvěra v Tebe nikdy nezklamala 
a každou bolest zhojila jsi včas,  
ochrana Tvoje vždycky sílu dala,   
naděje naše, oroduj za nás!  
 
Tys byla vždycky našim předkům milá,   
kéž národ náš je milý Tobě zas,   
ať všechny spojí láska ušlechtilá,    
milosti plná, oroduj za nás! 
 
Ty stále mocná, můžeš činit divy,    
u Boha všechno vyprosí Tvůj hlas,   
vyslyš Maria vzdech náš úpěnlivý,   
Královno míru, oroduj za nás! 
 
 
2)MARIA (Jako na nebi hvězdička) 
 
Jako na nebi hvězdička, 
tak jásají nám srdéčka, 
když smíme k Tvému oltáři. 
Kéž i k Tobě drahá Máti, 
radostí oči zazáří. 
 
Ó, přenes jas svojí záře, 
na přítomné zde u oltáře 
a sviť jako hvězda spásy, 
po všechny naše žití časy. 
  
 
 
3)MATIČKO (Matičko má drahá) 
 
Matičko má drahá, ráda Tebe mám, 
s vroucím přáním v máji k Tobě pospíchám. 
Kolik v nočním tichu plane hvězdiček, 
tolik bych Ti chtěla poslat kytiček.   
 
S láskou k Tobě buší moje srdíčko, 
Matičko tys moje zlaté sluníčko. 
Sepnu svoje dlaně vroucně k nebíčku:  
zachovej mi, Bože, čistou dušičku!    
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4)MATIČKO (Ze všech svých srdíček) 
 
Ze všech svých srdíček Tvoje děti, 
sypou Ti na oltář lásky květy. 
 
Matičko, ode všech milovaná, 
nebeská Královno požehnaná. 
 
Do Tvojí ochrany srdíčka svá, 
klademe, Matičko milostivá. 
 
 
5)ZDRÁVAS MARIA 
 
K večeru na nebi hvězdička svítí, 
v kapličce u lesa plno je kvítí, 
večerním šerem zní modlitba tichá, 
zbožný ret k Matičce, Královně vzdychá. 
 
Prosí ji o pomoc v bolu a nouzi, 
k nohám jí klade, co v duši souží, 
Matička k trpícím ráda se kloní, 
utírá slzy jim z očí, jež cloní. 
 
Pomůže v bolesti, zoufalém lkání, 
hleďte jen nešťastní, hleďte jen na ni,  
na krásnou, drahou nám Královnu máje, 
věřte jí, byla k nám poslána z ráje. 
  
 
 6)ZDRÁVA BUĎ  
 
Zdráva buď, Královno, zdráva buď, Máti, 
v záři Tvých milostí kvete dnes Máj, 
údolí slzavé radostí jásá a 
píseň zalétá, v nadhvězdný kraj.  
 
Vůně Tvých lilií, záplavy růží, 
lásku Tvou, nevinnost, hlásají všem, 
vkládej je do srdcí pokorných dítek, 
ctností ať rozkvétá celičká zem.   
 
 
7)MARIA PANNO 
 
Maria Panno                                                                               
Ty jsi v mém hoři                                                         
jako je plavci                                                             
hvězdička v moři. 
 
Jako ta hvězdička                                                                    
svítí a těší,                                                                          
tomu, kdo se modlí,                                                  
tomu, kdo hřeší.  
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8)MATIČCE (Cestička k Tobě) 
  
Cestička k Tobě Maria 
je plna vonných květů, 
andílci na ní zpívají, 
o kráse Paní světů. 
 
I já chci, drahá Matičko, 
v jasu Tvé krásy jíti, 
chci vždycky duši čistou mít 
a v bázni Boží žít.  
 
(Ó požehnej mi Maria 
na této zemské pouti, 
dej, jedou s Tebou v nebesích, 
blaženě spočinouti.) 
 
 
9)MARIA (Dej, bych v každé době) 
 
Dej, bych v každé době,  
k Bohu upírala zraky, 
v dobách štěstí, i když duše 
temné pokrývají mraky.  
 
Až pak jednou v smrti chvíli, 
Pán mne vezme do nebe, 
doufám, moje Matko drahá, 
že pak budu u Tebe. 
 
S Tebou budu Boha chválit, 
s Tebou vroucně děkovat, 
s Tebou věčně, Matko drahá, 
budu Krista milovat. 
  
 
10)MOJE MATIČKA 
 
Řekni nám, drahá Matičko, 
komu mám přirovnat Tebe? 
Hvězdičce ty se podobáš,  
která nám svítí z nebe. 
 
Každý, kdo hledá útěchu, 
ke hvězdě vzhlédne vzhůru, 
světélkem jejím okřeje 
jak anděl v nebeském kůru. 
 
Srdce se štěstím naplní, 
ve zraku radost svítí, 
Maria, moje hvězdičko, 
veď mě svým světlem po cestě žití. 
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11)DO SRDCE TVÉHO 
 
Do srdce Tvého Maria, 
své srdce navždy vkládám, 
by bylo Tvému podobné 
z celé své duše žádám. 
 
Kéž nezná hněv a nenávist 
a slouží Synu Tvému, 
kéž miluji a odpouštím 
a odporuji zlému. 
 
Vím, že mě, Matko, vyslyšíš, 
vždyť srdce mé máš v dlani, 
žehnej mi a celé vlasti mé, 
mír a pokoj vylej na ni. 
 
 
12)MATIČCE (Cililink- co to cinká?) 
 
Cililink- co to cinká? 
To já, Boží konvalinka, 
zvoneček mám v srdíčku, 
buď zdráv milý Ježíšku. 
 
Matičko, Tebe zdravím taky, 
prosím, abys svoje zraky, 
obrátila vlídně k nám, 
ke svým malým dětičkám. 
 
Abychom vždy hodné byly, 
Pánu Bohu se líbily, 
až zas bude máje čas, 
sejdeme se tady zas. 
 
  
13)KVĚT MÁJE 
 
Nejkrásnějším květem máje 
je Maria- Kněžna ráje, 
čistotou a něhou voní, 
andělé se před ní kloní. 
 
Svatí denně pějí chvály 
Marii a zblízka z dáli, 
zbožný lid do chrámu spěje, 
v zanícení písně pěje. 
 
Budiž vroucně pozdravena, 
ode všech nás velebena, 
Maria matičko milá, 
Tys naše útěcha, síla. 
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14)PANNO MARIA 
 
Zdráva buď, Maria, 
Královno máje, 
pozdrav náš, k Tobě leť 
v dálné ty kraje. 
 
K chvále tvé, Matičko, 
vždycky chcem žíti, 
dej nám, ať v nebesích 
můžem Tě zříti. 
  
 
15) PANNĚ MARII (Jako kvítek na zahrádce) 
 
Jako kvítek na zahrádce, 
jež se dívá k nebi blíž, 
jako voda ve studánce,  
čistá nemající tíž, 
jsi Ty, Panno Maria. 
 
Co je v světě nejkrásnější, 
nejdražší a nejjasnější, 
o čem skřivan v letu zpívá, 
dobře tomu, kdo Tě vzývá, 
zdrávas Maria. 
 
Kéž i naše dětská srdce, 
zpívají Ti písně chvály, 
veď nás k Bohu, svému Synu, 
bychom před ním hodní stály. 
 
 
16)PANÍ MÁJE 
 
V dáli zvonek za večera tiše hlaholí, 
večer májový se snesl v širé okolí. 
Z blízké vísky Paní Máje jásot zaznívá, 
zdrávas budiž Matko Páně, zdrávas Maria. 
 
Pozdravena, Matičko buď se Synáčkem svým,  
jenž vždy dobrým přítelem byl dětem maličkým. 
Žehnej malé děti svoje, žehnej matkám všem,  
ať se nám vždy volně dýchá mírem pokojem. 
 
 
17)MARIA MATIČKO  
 
Maria Matičko, chraň moje srdéčko, 
aby vždycky čisté bylo, aby se Ti zalíbilo. 
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18)HVĚZDA VEČERNÍ  
 
Zazářila hvězda jasná v šeru večerním,  
zasvítila světlem bílým, leskem nevšedním,  
zbloudilému poutníkovi v cestu zasvitla,  
Radost blahá v oku toužebně se zakmitla. 
 
Leskem svým ho přivábila ke kapličce blíž, 
Maria kde s Ježíškem se sklání k lidu blíž,  
kde lid žehná, těší boly, lásku rozdává, 
věrným svým pak pomocnou ruku podává. 
 
 
 
19)PROSBA 
 
Matičko Královno, klekám dnes 
v pokoře k oltáři Tvému, 
kytičku chudou Ti podávám, 
vzdávám hold slavnému Tvému jménu 
a vroucí modlitbu k Tobě vysílám. 
 
Zdraví dej rodičům, požehnání, 
Tobě ať věrna jsem do skonání, 
národu sílu dej, víru a pokoru, 
v Tobě ať český lid má věčnou oporu. 
 
 
20)KRÁLOVNO RÁJE 
 
Královno ráje, Královno nebe, 
veď nás svou rukou k sobě blíž, 
chceme vždy vzývat za pomoc Tebe, 
Matičko prosbu naši slyš. 
 
Dej nám všem srdce nevinné, čisté, 
chraň nás svou rukou v každý čas, 
dej znáti cenu věčnosti jisté, 
v níž vládne láska, mír a jas. 
 
Vypros nám radost a stálé zdraví, 
při našich činech mocně stůj, 
dítky Tvé, Matko, Tebe dnes slaví, 
stále je Matko, opatruj.  
 
 
21)PROSBA MALÉHO DÍTĚTE 
 
Matičko Ježíška, Královno nebe,                                               
hleď, spínám ručky své a prosím Tebe:                           
„Stůj při mně v každý čas, Matičko Krista,                            
aby má dušička zůstala čistá.“ 
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22)ŠEŘÍKY VONÍ 
 
Zahradou šeřík zavoněl,                                      
bílý i fialový,                                                                     
k Tobě jde, Matičko, modlitba,             
vznášena tichými slovy. 
 
Je opět sladký měsíc máj                              
a květy pro Tebe voní,                               
k Tvé slávě, Matičko, zahořel,                                            
a zvonky Tobě zvoní. 
 
Zvoní Ti tichou modlitbou,   
v souzvuky jarní krásy,                                                     
vypros nám mír a pokoj dej,                                            
všem zase lepší časy. 
 
Ta vůně dýchá ze zahrad,  
Tobě všechno se koří,                                                    
v šeříku naše je modlitba,                                                
za mír, Matičko Boží. 
 
  
23)MARIA (Tvé oko) 
 
Tvé oko - hvězda večerní, 
jež v temnotě se kmitá 
a zbloudilého leskem svým, 
vždy v cestu pravou vítá. 
 
Tak plná něhy, lásky k nám, 
díváš se z nebes výše, 
a srdce Tvé, to lásky chrám, 
v němž volně se nám dýše! 
 
Matičko drahá, přiviň nás, 
své dítky blíže k sobě,  
chraň všechny Čechy v každý čas, 
i teď i v příští době. 
 
  
  
24)MATIČCE (Kukačka tajemně vábí) 
 
Kukačka tajemně vábí v klín háje, 
když hledám kytičky, dcerušky ráje. 
 
S náručí květinek z výslunné stráně,  
pospíchám k oslavě Královny máje. 
 
Aby nám žehnala v bouři i v klidu, 
Matičkou zůstala Českému lidu. 
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25)KRÁLOVNĚ MÁJE 
 
Královno májová, Matičko Kristova, 
tisíce radostných hlasů, 
na zemi, na nebi chválí a velebí, 
líbeznost Tvoji a krásu. 
 
Ze všech jsi jediná, čistá a nevinná, 
růžička bez trní hříchu, 
pokorou nebeskou, čistotou andělskou, 
hada jsi přemohla pýchu. 
 
Zázraku milosti, příčino radosti,  
Maria Rodičko Boží, lilie spanilá, 
v nebi jsi změnila 
pozemských bolestí hloží. 
 
Plesají výšiny, sady i lučiny, 
pestří se nádherou květů, 
klenoty nejdražší země ti přináší 
Královno nadhvězdných světů! 
 
Sbohem buď Matičko, zapadá sluníčko,  
k spánku se ukládá májový čas, 
stále nás v lásce měj, milosti té nám dej,  
bychom máj napřesrok, slavili zas. 
 
  
26)MATIČCE (K Marii Matce nebeské) 
 
K Marii Matce nebeské,                                                      
jdu s modlitbou svou ráda,                                                                     
jí duše moje znavená,                                                          
své vřelé prosby skládá. 
 
A prosí Boží Matičku                                                                           
o pomoc, slitování,                                                                          
by v srdci, duši znavené,                                                                                  
své dala požehnání. 
 
By požehnala práci mou                                                                                
a ztišila mé boly,                                                              
jež i v tom dětském srdíčku,                                                   
tak mnoho někdy bolí. 
 
A Maria mne vyslyší,                                                               
vždyť miluje mne vřele,                                                          
já svoje srdce v modlitbě,                                                             
jí otvírám vždy celé. 
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27)MATIČCE (Já jsem ještě maličká) 
 
Já jsem ještě maličká,                                                               
zda uslyší Matička,                                                                             
co ji dnes chci říci,                                                                           
v záři bílých svící. 
 
Že jsem její v každý čas,                                                                        
slyším její milý hlas,                                                                        
když mě před zlým varuje,                                                 
k dobrému mě vzbuzuje. 
 
 
28)MATIČCE (Královno nebeská, nakloň se z nebe) 
 
Královno nebeská, nakloň se z nebe,                                                             
pohlédni dolů k nám, na naši zem!                                        
Zase jsme přišli sem pozdravit Tebe,                                                   
trochu se potěšit na srdci Tvém. 
 
K Tobě vždy spěcháme, jako k své Matce,  
která tak vroucně nás k sobě sem zve,                                         
obejmi Matičko, dítky své sladce,                                      
přiviň je v náruči na srdce své. 
 
29)MATIČCE (Jsem dítě dosud malé) 
 
Jsem dítě dosud malé,                                                             
avšak moje srdíčko,                                                   
já Ježíškovi dávám i Tobě Matičko. 
 
Já s Tebou chci vždy žíti,                                                     
Tvou (Tvým) býti v každý čas,                                                        
Ty Matičko, požehnej své dítko z nebe zas. 
 
30)PROSBA ZA BLOUDÍCÍ OVEČKY 
 
Kolik duší poskvrněných,  
pláče ve tmě pekla,  
za které kdys na Golgotě  
Kristova krev tekla. 
 
Za ně pros, ó Matko drahá,   
za ně vzývej Pána,  
na Tvoje ať mocné slovo,     
milost je jim dána. 
 
Ať se bojí cesty hříchu,   
nezraňují Krista,   
naplní pak srdce jejich,   
opět radost čistá. 
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31)MÁJOVÝ VEČER 
 
Utichl shon a denní chvat,  
jež lidstvo stále žene, 
večer přinesl úlevu 
pro duše usoužené. 
 
Pocit klidu a bezpečí 
odehnal všechnu tíseň,  
a radostně Ti zpíváme 
májovou svoji píseň. 
 
Ať za přeludem ženou se 
bláhové děti světa,  
nám jenom tady u Tebe, 
ten pravý pokoj vzkvétá. 
 
Ty sama jsi to slíbila, 
že kdo se k Tobě vine, 
a vytrvá až do konce, 
že nikdy nezahyne. 
 
A nám tu před Tvým oltářem, 
nebeská naše Matko, 
po všech těch dnešních starostech,  
tak dobře je nám sladko. 
 
A dech pravého pokoje 
tu naše duše cítí, 
to proto, že je u matky, 
a tam je dobře býti. 
 
A nad to máme jistotu, 
že po skončeném žití, 
budeme moci v radosti, 
navěky s Tebou býti. 
 
32)KRÁLOVNO NEBESKÁ  
 
Královno nebeská, tys moje Matka,                          
něžně Tě miluji, Paní má sladká. 
 
Chraň moji dušičku, ať je vždy čistá,                           
andílku podobná a duši Krista. 
 
33)DO TVÉ OCHRANY 
 
Ó slavná Máti nebes Pána,                                                     
ó budiž Ty nám požehnána,                                                  
Tys jediná nám k blahu brána,                                                     
Tvá mocná je nám ochrana. 
 
Obětuj prosby naše Pánu,                                                           
Tvá slova rád On vyslyší                                                                      
a otevře nám nebes bránu,                                                   
kde slasti blaho nejvyšší. 
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34)MARIA POMŮŽE 
 
S důvěrou spěcháme                                        
k Matičce blíž,                                                              
když na nás dolehne                                                     
bolesti tíž. 
 
Klidně se stulíme                                                                 
pod její plášť,                                                                                   
když na nás dolehne                                                        
nepřátel zášť. 
 
Na nás když útočí                                                                   
nepřítel zlý,                                                                    
nebeská Matička                                                                 
vždy o tom ví. 
 
Jistě nám pomůže                                              
v každičký čas,                                                              
protože upřímně                                                                
miluje nás. 
 
 
35)MATIČKO (Slyšíš mě, Matičko) 
 
Slyšíš mě, Matičko,  
já darem nesu Ti své srdíčko, 
je plné lásky k Tobě má Paní, 
ó dej mi dnes své požehnání. 
 
Matka- slovo nejkrásnější, 
nejdražší a nejsladší,  
dokud matka mezi námi, 
celý svět je jinačí. 
 
Matkou bohat každý v světě,  
ten koutek chudičký,  
nebylo by nebem nebe,  
nebýti v něm Matičky. 
 
Maria, Ty každé přání,   
každou prosbu naši znáš, 
Ty též všechna naše přání, 
s láskou Matky posloucháš. 
 
Sama víš, jak bolestná je,  
cesta v zemském údolí, 
veď nás všechny k branám ráje,  
tam, kde už nic nebolí. 
 
Ó Maria, hvězdo moje, 
učiň, ať jsem dítko Tvoje,   
v štěstí, bolu, ve strádání, 
dej mi svoje požehnání. 
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36)BYLA JSI S NÁMI 
 
Byla jsi s námi, Matičko milá,                                                         
v každičkém žalu, bolesti,                                                            
sílu jsi dala našim též drahým,                                                    
by svůj kříž mohli unésti. 
 
Byla jsi s námi, Matičko milá,                                             
když vládla v Čechách temná noc,                                              
slyšelas pláč náš, slyšelas lkaní,                                                       
 přišla jsi dětem na pomoc. 
 
Matičko naše, Matičko milá,                                         
k nohám Ti kladem velký dík,                                                 
za naše otce, za naše matky,                                          
všechno má chválou Tvojí znít. 
 
Matičko naše, my české děti,                                                   
za ochranu Ti děkujem,                                                                      
za naši farnost, za národ celý,                                              
srdce s láskou Ti věnujem.  
 
 
37)U MATIČKY (Ve chrámě zde na májové) 
 
Ve chrámě zde na májové,                                        
prožíváme šťastné chvilky,                                                    
je nám dobře, jsme tu šťastni,                                       
jako děti u maminky. 
 
Co nás tíží i co milé,                                                   
Matička se Boží dozví,  
každý s důvěrou a prostě,                                        
upřímně jí všechno poví. 
 
Matička zde dobrotivá                                                     
vlídnou rukou slzy stírá,                                                 
potěší a upokojí,                                                          
když bol trpký duši svírá. 
 
 
38)VE ZNAMENÍ KŘÍŽE 
 
Růženeček malý, nosím u sebe,                                                     
při tom dobrý Bože, myslím na Tebe. 
Růženeček malý, obraz žití mého,                                                      
křížkem začíná se, kříž na konci jeho. 
 
Při křtu svatém kněz nám křížkem značil čela,  
aby za Kristem vždy mysl naše spěla. 
Jak v růženečku perla za perlou se vine,                      
tak i život lidský k smrti rychle plyne. 
 
A na konci žití na hrob kříž se staví,                               
ve znamení kříže přijde k nám Pán slávy. 
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39)MATKA BOŽÍ 
 
Svět tisíce má pokladů                                                                         
a přebohatých statků,                                                                    
však nedoved by náhradu                                                                      
dát za jedinou matku. 
 
Však mysli stále výš a výš,                                                   
jak úžas Tvůj se množí.                                                                            
Ó, duše, zdali pochopíš,                                                       
co je to Matka Boží. 
 
A kdyby vzplály na klíně,                                                      
ti všechny světa skvosty,                                                        
pak proti srdci matčině                                                               
jsou obrázek jen prostý. 
 
  
40)BUĎ POZDRAVENA, Panno čistá 
 
Buď pozdravena, Panno čistá,  
ráda dám Ti ve svém srdci místa,  
a chci ctít Tebe zplna srdce svého, 
stůj při mně na všech cestách života mého. 
 
 
41)MATIČCE (Tak jako na jaře květinky) 
 
Tak jako na jaře květinky 
ke slunci točí hlavinky, 
tak i já otáčím hlavičku 
na svatou Boží Matičku. 
 
Jsem ještě malé poupátko, 
však vyrostu já zakrátko, 
prosím Tě, milá Matičko, 
buď vždycky moje sluníčko. 
 
 
42)KRÁLOVNO 
 
Ty tišíš bolesti, Ty mírníš hněv,                                 
Královno královen na cestě životem                                        
rovně mě veď! 
 
Ty slyšíš všecičko, každičký vzdech,                                   
Královno královen,                                                                         
prosba lpí posvátná i na mých rtech. 
 
Ty vidíš do duší po všechen čas,                                  
Královno královen,                                                          
dej ať je dítkem Tvým každičký z nás. 
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43)MATKA BOLESTNÁ 
 
Je měsíc mládí a krásy, měsíc květen,                          
píseň o lásce rozlétá se světem,                                             
a člověk rád na bolest zapomíná.                                                            
Ty však, bolestí plná Matko Páně,                                     
zde na oltáři v našem milém chrámě,                                                     
naposled v klíně chováš Svého Syna. 
 
Co bolesti je vidět na Tvé tváři                                                     
a proudy slz v bolestné svatozáři,                                                       
se mísí s krví zmučeného Syna.                                             
 Kdo pochopí, co obětí to stálo,                                              
aby se lidstvo s Bohem vyrovnalo                                                     
a usmířena byla jeho vina. 
 
Však uspěchaný člověk chvátá kolem,                                                    
a bez dojetí nad Tvým hrozným bolem,                                                       
za přeludem se jako štvaný žene.                                                                
Po dlouhá léta nemá chvilky ani,                                                           
aby před Tebou v tichém usebrání,                                                     
potěšil Tvoje srdce usoužené. 
 
Svět nerad slyší o bolesti,                                                      
nemá rád slzy, chce jen smích a štěstí,                                              
a pro věčnost je jeho srdce němé.                                                                         
My však to víme, bolest Tvá to byla,                                                         
která s Ježíšem spásu vydobyla,                                             
a my Ti za to vroucně děkujeme. 
 
44)MARIA MATIČKO 
 
Maria, Matičko, 
já Tě tolik ráda mám, 
chraň moje srdéčko, 
celé já Ti dám. 
 
Matičko Boží na nebe vzatá, 
oroduj za nás, za děti své, 
k nebesům veď nás ruka Tvá svatá, 
na srdce Páně dobrotivé 
 
 
45)KRÁLOVNĚ MÁJE (Královno máje) 
 
Královno máje, 
Královno květů, 
Vypros, ó vypros  
Mír a pokoj světu. 
 
Tys byla Matkou  
vždy českému lidu, 
oroduj za nás a  
vypros nám klidu. 
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46)MÁJOVÁ 
 
Ave – zvučí zvonů hlasy,                                                  
rozkvetl máj čarovný,                                                          
všude zpěv a plno krásy                                                      
k poctě nebes Královny. 
 
V kostelíčku světla září,                                              
písní plesá svatyně,                                                                       
Matka Boží na oltáři                                                      
žehná věrné rodině. 
 
Co již jar tu přeletělo                                          
s jásavými písněmi,                                                            
co tu štěstí rozpučelo                                                    
s nebeskými růžemi. 
 
Přímluvkyně není větší                                             
u oltáře Kristova,                                                                    
nikdo duši nepotěší                                                             
jako Kněžna májová. 
 
K nám se v lásce něžně sklání,                                             
stírá slzy palčivé                                                                                   
a kde bolest duši raní,                                                           
nese léky hojivé. 
 
Říše hvězdné, Panovnice,                                                       
kéž i v sboru andělů,                                                   
slavíme Tě plesajíce                                             
na nebeském karmelu. 
 
  
47)MATIČKO KRISTOVA 
 
Matičko Kristova mám Tě tak ráda,   
chci všechno učinit, co Syn Tvůj žádá. 
Přiveď mě k Ježíši, přiveď mě k němu, 
přiviň mně Maria k srdéčku svému. 
 
 
48)MATIČCE (Svatá Matičko, svatá Matko!) 
 
Svatá Matičko, svatá Matko! 
Jak je mi u Tebe předobře sladko, 
Jak je mi u Tebe v náruči Tvojí, 
Všechny mé bolesti hned se mi zhojí. 
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49)KRÁLOVNO MÁJE (Po celý krásný měsíc máj) 
 
Po celý krásný měsíc máj                                                       
jsme květy na oltář Ti nosili,                                                              
a písněmi a modlitbami svými,                                                   
za přímluvu Tvou vroucně prosili. 
 
Dnes na Tvůj oltář klademe,                                                                 
svá srdce k Tobě láskou planoucí,                                               
k poctě Tvé písně pějeme                                                                        
a přednášíme modlitby své vroucí. 
 
Matko Boží, Kněžno máje,                                                                        
Tobě chceme věrni být,                                                                                   
dle učení Syna Tvého,                                                                  
chceme vždycky ctnostně žít. 
 
Ty jsi zlatá nebes brána,                                                                   
 hvězda krásou zářící,                                                            
Tobě byla milost dána,                                                          
býti jasnou denicí. 
 
V slzách svých kdo k Tobě vzhlíží,           
Matko Boží, naděje,                                                                      
láska Tvá mu v těžkém kříži,                                                      
na pomoc vždy přispěje. 
 
Shlédni z trůnu nadhvězdného,  
k prosbám našim důvěrným,                                                     
u Ježíše, Syna Svého,                                                                                    
vypros milost dítkám svým. 
 
Pros ať v jasných luzích ráje,                                                         
Tebe jednou spatříme,                                                              
s květy lučin, s písní máje,                                                     
Tebe věčně chválíme. 
 
50)ZVONEČKY 
 
Ze všech krásných kytiček,  
mám ráda modrý zvoneček,  
když zvoní: bim, bam, bim. 
 
Jak sluníčko se naklání,  
tu zvoneček hned vyzvání:  
bim, bam, bim, bam, bim. 
 
I já jsem jako kytička a moje malá dušička  
též zvoní: bim, bam, bim. 
To na pozdrav Ti, Matičko,  
vyzvání moje srdíčko:   
bim, bam, bim, bam, bim. 
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51)MATIČKO, PODĚKUJ SE MNOU 
 
Těžko bych spočetla                                                    
všechny ty milosti,                                                         
které mi dobrý Bůh                                                     
poskytl v hojnosti. 
 
Každičký nový den,                                                                
dar Jeho lásky je,                                                    
velkým je důkazem,                                                            
jak mě Bůh miluje. 
 
Pomoz mi Matičko,                                                            
Boha ať miluji,                                                                                       
za dary milosti                                                                      
Jemu vždy děkuji. 
 
V svátosti pokání                                                                   
duši mou očistil,                                                              
všechny moje viny                                                       
laskavě odpustil. 
 
K hostině andělů                                                         
volal mě častokrát,                                                          
dával mi pocítit,                                                                
jak něžně mě má rád. 
 
Záruku dával mi,                                                             
nebeské radosti,                                                                                 
s anděly Jeho nám                                                                                 
být v Jeho blízkosti. 
 
Poděkuj Ježíši,                                                          
se mnou dnes Matičko,                                                      
jako dík podej mu                                                                   
malé mé srdéčko.  
 
 
52)U MATIČKY (Jestli přijde pokušení) 
 
Jestli přijde pokušení,                                                          
sepnu ruce k Marii,                                                    
poprosím by chránila mi                                                        
nevinnosti lilii. 
 
Pod plášť Tvůj, ó Matko drahá,                                       
s důvěrou se ukryji,                                                                   
 nebojím se, vždyť jsem Tvoje,                                                  
patřím Panně Marii. 
 
Copak se mi může státi                                                               
ve Tvé, Matko, blízkosti,                                                                                
když mě Tvoje vlídná ruka,                                          
chrání s matky něžností.  
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53)KRÁLOVNO MOCNÁ 
 
Královno mocná nebeské říše,                                                                       
jež trůníš v luzích věčných krás,                                                                  
pohlédni dolů z nadhvězdné říše,                                                            
ó, Matko Páně vyslyš nás! 
 
Pokoj a blaho nám vždy dej,                                                    
v ochraně mocné nás zachovej,                                                  
Ty hvězdo skvoucí, Matko milosti,                                                                              
na cestu sviť nám k nebes výsosti. 
 
Kněžno vznešená k Tobě voláme,                                                          
doufáme v Tvoji ochranu,                                                        
před obrazem Tvým Matko vzdycháme,                                                                
buď pomocnicí křesťanů. 
 
Hleď na nás z říše věčných krás,                                                                        
vypros nám milost a žehnej nás,                                                                                
Ty Matko lásky – zdroji milosti,                                                  
k přístavu veď nás slávy, radosti. 
 
 
54)HVĚZDA NA NEBI 
 
Svítí hvězdy na nebi,                                                                              
tak jasně stříbrem planou,                                             
tam mezi těmi hvězdami                                                
mé oči stále tanou. 
 
Jsme malé děti na zemi,                                                                
a milost, šat náš bílý,                                                         
když nechceme být zraněni,                                          
jdem k Tobě Máti – k cíli. 
 
Tam Máti naše přemilá,                                                                         
 u svého Syna bývá,                                                             
je milá a tak pečlivá,                                                     
na děti své se dívá. 
 
Chcem v životě svém dobře žít,                                               
jak syn Tvůj žádá stále                                                         
a Křesťany již v pravdě být,                                                  
od zla a hříchu dále.  
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55)ANDĚL PÁNĚ 
 
Proč těch zvonů znění                                                
mou duší zachvívá,                                                              
že v sladkém roztoužení                                                    
se celá rozplývá? 
Vždyť slyší ve zvonění,                                                    
Tvé sladké pozdravení,                                                         
Zdrávas Maria! 
 
S tím jasným hlasem zvonů,                                                       
má duše letí v dál,                                                                
tam, kde v uctivém sklonu                                              
před Tebou anděl stál. 
A vzácným vzkazem z nebe tak nejprv poctil  
Tebe, Zdrávas Maria! 
 
V tom slavném zvonů znění,                                                                 
též zpívá moje hruď                                                                   
a srdce v roztoužení                                                               
v ní buší Zdráva buď.                                                                      
Ó, zdrávas Požehnaná,  
Tys za Matku nám  
dána, Zdrávas Maria! 
  
 
56)MATIČCE (Matičko, Tebe jen miluji) 
 
Matičko, Tebe jen miluji,                                                
všecičko Tobě daruji, (srdéčko své Ti daruji)  
jednu však velkou prosbu mám,                                                  
za níž Ti svůj život dám. 
 
Chraň naši vlast a opatruj,                                                        
u Syna svého oroduj,                                                                                      
by jí dal svoje požehnání,                                                    
pros za nás Máti bez ustání. 
 
Matičko, Tebe jen miluji,                                                                          
všecičko (srdéčko své)Tobě daruji,  
a šťastná budu, Ty to víš,                                                          
když prosbu moji vyslyšíš. 
 
 
57) KRÁLOVNĚ MÁJE 
 
Každý den májový v záplavě květů,  
zdá se, že přivát byl z nebeských světů,  
vždyť štěstí nezvyklé v srdci nám hraje,  
večer, když hold jde vzdát Královně máje. 
 
Ó, Panno vznešená, líbezná paní,  
Tobě se zástupy v pokoře sklání,   
zpěv jejich nadšený nese se v kraje:  
„Zdráva buď, Maria, Královno máje!“ 
 



20 

 
58)SLIB KRÁLOVNĚ MÁJE 
 
Ze všech kvítků nejkrásnější,                                                      
věneček jsem uvila,                                                                             
dáreček v něj nejvzácnější,                                               
srdce své jsem ukryla. 
 
Jako květy krásně voní,                                                                   
tak i květem já chci být,                                                                      
zvonečkem jenž chválu zvoní                                                                      
v kalíšek chci srdce skrýt. 
 
Srdce mé chce v mocném tluku                                                       
se zvonečkem chválu pět,                                                                
v bouřném víru, světa hluku,                                                                    
vždy jít v před a nikdy zpět. 
 
Vždy Pannu chci svatou ctíti,                                                       
vždy slyšet její hlas,                                                            
jejím dítětem chci býti,                                                               
ve dne, v noci, v každý čas. 
 
   
59)SLAVÍČEK (i pro kluka) 
 
Propůjč mi slavíčku jas svého hlásku,                                   
chci Panně Marii vyzpívat lásku,                                                                
říct jí, že srdce mé pro Ni jen buší,                                               
že Ji chci milovat celičkou duší. 
 
Propůjč mi slavíčku na malou chvilku,                                              
pro Pannu Marii stříbro svých trylků,                                       
k nebi až doletět píseň má touží,                                             
miluji nade vše Matičku Boží. 
 
Propůjč mi slavíčku klokot svých písní                                                                  
vždyť tolik lásky se v srdci mém tísní,                                                    
chtěla bych zpívat Jí tak jako v ráji,                                 
(chtěl bych ji vyzpívat)                                                            
 pro Tebe Maria v měsíci máji. 
 
 
60)MATIČCE (Pomáhej mi, Matičko) 
 
Pomáhej mi, Matičko 
každičký den v roce, 
chci jít s Tebou žitím 
stále ruku v ruce.  
 
Matičko přesvatá, 
ó jak Tě miluji, 
srdce své, duši svou, 
všechno Ti daruji.   
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61)MATIČCE (Pohádkami zlatila jsi) 
 
Pohádkami zlatila jsi                                                                  
pěšinky mých dětských let,                                                                                      
láskou jsi mne vždycky hřála,                                                             
když mne chladem vítal svět. 
 
Matičko, tys moje hvězda,                                                                  
jež se nikdy nezkalí,                                                           
která svítí ve dne v noci,                                          
v bezpečí i úskalí. 
 
Kam mi sahá paměť zpátky,                                                      
velkou Tvoji lásku znám,                                                                    
proto štěstím jako žalem,                                                
pevně jdu a neklesám. 
 
Hluboko v mém srdci leží                                                        
útěcha Tvá přesladká,                                                           
Ty jsi moje v celém světě,                                           
nejkrásnější pohádka. 
 
62)PŘED OBRAZEM MADONY 
 
Když obrázek Tvůj, Madono,                                                           
se mihne mému zraku,                                                                        
tu zdá se mi, že sluníčko                                                                         
se vyhouplo z mraků. 
 
A je mi vždycky do zpěvu,                                                            
co štěstí, blaha cítím,                                                                            
a zdá se mi, že celý svět,                                                        
je poset samým kvítím. 
 
Jsi kouzelnicí, Madono,                                                           
z Tvých očí nebe zírá,                                                                   
a komu srdce okouzlíš,                                                                       
ten láskou k Tobě zmírá. 
 
Až tam, kde hvězdy třpytivé,                                                      
Ti kolem hlavy planou,                                                          
mé oči nikdy na Tebe                                                   
se dívat nepřestanou. 
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Úvodní 1) MATIČCE BOŽÍ 
 
Matička Boží, Matička naše 
volá nás laskavě každý rok zase. 
Rádi k ní spěcháme, toužíme po ní 
ona se s láskou vždy k dětem svým kloní. 
 
Srdce jí otevřem, života břímě, 
necháme na jejím přesvatém klíně. 
Ona nás potěší, klid vleje v duši, 
k domovu provází nás její oči. 
 
Matičko Boží, Královno milá, 
tys naše útěcha, tys naše síla.  
 
 
Úvodní 2) PRVNÍ MÁJOVÁ 
 
Zas po roce k nám přišel máj, 
zasvěcený Matce Boží  
a květy vonné na lukách  
se rázem zase množí. 
 
My pokorně jsme přišli zas  
pokleknout při oltáři,   
kde milá její dobrota,  
z obrazu na nás září. 
 
K Tobě se nesou, Matičko,  
touhy naše a přání, 
k Tobě jen letí, Matičko,  
prosby o slitování. 
 
K Tobě když jdeme v pokoře, 
Ty ráda nás vyslyšíš, 
bolest nám zhojíš zajisté, 
a každého potěšíš. 
 
Ta naše srdce křehká jsou 
a nástrah tolik čeká, 
dodej nám síly, prosíme, 
ať dojdem dodaleka. 
 
Teď budeme často v blízkosti  
zpívati Tobě chválu, 
zdráva buď Panno Maria,  
tys záchrana v den žalu. 
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Úvodní 3) KRÁLOVNO NEBESKÁ (Královno nebeská, nakloň se z nebe) 
 
Královno nebeská, nakloň se z nebe,                                                
pohlédni dolů k nám na naši zem,                                         
zase jsme přišli sem pozdravit Tebe,                                          
trochu se potěšit na srdci Tvém. 
 
Jak se ta doba vždy zdá nám tak dlouhá,                                
ó, jak nám pomalu ubíhá čas,                                                                 
v srdcích nám po Tobě planula touha,                                                     
kdy Tě, ó Matičko, spatříme zas. 
 
S jakou to radostí duše nám chvátá,                                        
nejsladší Madono, k Tobě vstříc,                                                       
v očích nám plápolá oddanost svatá,  
nebeským štěstím nám chvěje se líc. 
 
K Tobě vždy spěcháme jako k své Matce,                                                            
která nás vroucně k sobě sem zve,                             
obejmi, Královno dítky své sladce,                                                        
přitul je v náručí na srdce Své. 
 
Kolik je toho, co chcem Ti říci,                                                    
kolika prosbami chvěje se ret,                                                   
každičkou slzu nám na smutném líci,                                                                             
dovedeš Maria proměnit v květ. 
 
Dovol, ať každý z nás před Tvůj trůn složí, 
veliké břemeno hříchů a vin,                                                            
přimluv se tam za nás, Matičko Boží,                                                     
by nám je odpustil Božský Tvůj Syn. 
 
Všechny své bolesti, vše co nás tíží,                                           
skládáme s důvěrou ve Tvoji dlaň,                                                               
budiž nám útěchou v žalu a kříži,                                                                       
od všeho neštěstí vždycky nás chraň. 
 
Splň naše potřeby, splň naše přání,                                                   
za které vroucně Tě prosíme dnes,                                              
 vyslyš nás Maria, nebeská Paní,                                      
z nebe nám milosti do klína střes. 
 
Vzpomeň, že srdce Tvé srdcem je Matky,  
vzpomeň, že plápolá lásky v něm žár,  
nenechej nikoho odejít zpátky,                                                 
jemuž bys nedala žádaný dar. 
 
Ze srdcí za Tebou prosba nám letí,                                         
věrně nám Maria, Matičkou buď,                                                        
přitiskni horoucně věrné své děti,                             
nebeská královno, na svoji hruď! 
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Úvodní 4) KRÁLOVNĚ MÁJE (Zas přišel krásný měsíc máj) 
 
Zas přišel krásný měsíc máj,                                                          
kdy všechno Tebe, Máti slaví,                                                                        
a láska všech Tvých věřících                                                        
na oltář Ti květy staví. 
 
Jak děti k dobré Matce své,                                                                    
zástupy k Tobě spěchají,                                                                                    
své prosby, žaly, radosti                                              
k Tvým svatým nohám skládají. 
 
Ty paní mocná, z nebes výše                                                      
v lásce své obrať k nám svůj zrak, 
pomoz nám v bídě, utrpení,                                                          
rozptyl budoucna temný mrak. 
 
Mrak nevěry, hříchu, zloby,                                               
dej sílu přestát těžké doby 
a duze míru vzejít dej. 
 
 
 
 
Závěrečná 1) DNES JIŽ NAPOSLED 
 
Dnes již naposled Máti,                                                                           
chci se na Tebe podívati,                                                    
dítko Tvoje políbiti,                                           
potom teprv domů jíti. 
 
Ráda bych Ti něco dala,                                                                            
ach co chudá ale mám,                                                         
kvítečků (kytičku) jsem natrhala,                                                    
ty (tu), Matičko, Tobě dám. 
 
Chci Ti něco pošeptati,                                                        
k Tobě se přivinout blíže,                                                         
vždyť zítra už zase pokvetou,                                                                                         
Božskému Srdci růže. 
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Závěrečná 2) NAPOSLEDY ještě v máji 
 
Naposledy ještě v máji 
k Máti Páně jdeme dnes, 
naposled jí hymny hrají, 
litanie zazpívají 
zdrávas, jenž nás k Bohu vznes. 
 
Rádi jsme sem chodívali 
zapomenout na svůj žal, 
přátelé Tví zblízka, z dáli, 
prosby k Tobě vysílali, 
aby Bůh z nás bolest sňal. 
 
Naposledy jdeme k Tobě,  
ó, Matičko rajských krás, 
vypros Máti, ať v máj době 
za rok se tu sejdem zas. 
 
 
Závěrečná 3) NA POSLEDNÍ MÁJOVOU 
 
Posední kvítek májový,                                                   
poslední Matky den,                                                         
za všechnu milost přijatou,                                           
Kristus buď veleben. 
 
Za všechny chvíle blažené,                                                                  
které nám připravil,                                                        
aby svou Matku v nebesích                                                                     
na zemi oslavil. 
 
Srdce tak plné vděčnosti,                                        
k nebesům zalétá,                                                            
v ráji, kde květem tajemným                                                       
Maria rozkvétá. 
 
Maria, květe nebeský,                                                                            
prosby svých dětí slyš,                                                      
otevři nám svou přímluvou                                                  
Synáčka svého říš. 
 
Tam ať se s Tebou radujem                                               
na věky blaženi,                                                                       
nebeskou láskou Kristovou                                                 
na věčnost spojeni. 
 
Odplať Bůh, Otče duchovní,                                                        
láskou svou bohatou,                                                             
že jste tak vroucně slovem svým                                                           
Pannu ctil přesvatou. 
 
Nechť Vám Panna Maria,                                                 
Matička přečistá,                                                         
odměnu věčnou u Syna,                                          
v nebesích přichystá. 
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Závěrečná 4) POSLEDNÍ MÁJOVÁ 
 
Maria Matičko, už jenom kratičko, 
u Tvého oltáře budeme stát, 
konec je radostí, májových slavností, 
dnes Ti jdem za všechno poděkovat. 
 
Za velkou lásku Tvou, ochranu pečlivou, 
vřelý dík Tobě vzdát Maria chcem,  
na krásy milosti májových slavností, 
zůstane vzpomínka jen. 
 
Sbohem buď Matičko, zapadá sluníčko,  
k spánku se ukládá májový čas, 
dopřej nám milosti májových slavností,  
Maria Matičko příští rok zas. 
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