Novéna k Neposkvrněné

Neposkvrněná Panno Maria, Matko Boží a Matko naše, důvěřujeme ve Tvé
mocné orodování ve Tvou pomoc, kterou jsi tolikrát prokázala prostřednictvím své
medailky. Pokorně Tě prosíme, oroduj za nás u svého syna, aby nám udělil milost, o
niž touto novénou prosíme...
Panno Maria Zázračné medailky, Ty ses zjevila svaté Kateřině Labouré jako
Prostřednice milostí. Vyslechni proto naši naléhavou prosbu.
Do Tvých mateřských rukou vkládáme všechny své úmysly, duchovní i hmotné
zájmy. Dovolujeme si svěřit Tvé mateřské dobrotě i tuto záležitost... Dobrá Matko,
pokorně Tě prosíme, přednes ji svému Božskému Synu. Jestliže se nepříčí jeho vůli a
slouží nám k posvěcení, vypros nám ji.
Pozvedni tedy, Panno mocná, své prosící ruce nejprve k Pánu, potom se skloň k
nám a sešli nám paprsky svých milostí, aby se v jejich světle a teple naše duše
očistila, aby nelpěla na pozemských věcech a kráčela za Tebou až do dne, kdy se
setkáme v nebeské slávě. Amen.
Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval Tvou moc, kdo prosil o Tvou přímluvu.
Panno panen a Matko, v této důvěře se k tobě utíkám i já. K Tobě přicházím, před
Tebou stojím já, kající hříšník.
Dobrá matko, Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen...
Pod ochranu Tvou se utíkáme...
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