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Maria je matkou Boží 

(Lk 2,16-21) 
 

Pane Ježíši, 
když ti bylo osm dní, 
přijal jsi jméno Ježíš. 

Znamená to: Bůh zachraňuje. 
 Děkujeme ti za to, 

že nás zachraňuješ od hříchů 
a chceš nám dát věčný život. 
Kéž je pro nás Panna Maria, 

která ti dala život, 
vzorem důvěry v Boha 

a naší přímluvkyní. 
Amen. 
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