
Před věky zvolena 
 
T: Mi čka 1877 (239/CXXIV)                           N: sdělil J. Vorel  (Přešovice u Hrotovic) 

              

 
               1.   Před  vě - ky  zvo–le – ná,            Panno   Ma–ri  -  a, 
                       nám  za  pří–klad da - ná,            Ma–ti - čko  mi - lá, 
 

                      my  se       k tobě     u –  tí – ká–me,    Panno  Ma  -  ri     -      a, 
                                      protož      to - bě     za –zpí –vá -me:   Sa-lve, Re  -    gi     -    na!                     
 
2. Když jsi ty na světě rostla v radosti, 
Bůh tebe vyvýšil, dal ti milosti, 
že máš Matkou Boží býti, Panno Maria,  
protož tobě zazpíváme: Salve, Regina! 
 
3. K tobě byl poslaný anděl Gabriel,  
od Boha vyslaný ten čistý posel,  
že máš Syna poroditi, Panno Maria, 
protož tě chcem velebiti: Salve, Regina! 
 
4. Když jsi ty slyšela  anděla ctného  
a uleknouce se těchto slov jeho,  
řkouce: „Jak bych porodila, muže neznala?“ 
protož tobě budiž chvála: Salve, Regina! 
 
5. Anděl pak odpověď tobě dává již, 
že Duch Svatý vstoupil v tebe, Panno, zvíš, 
Duch Svatý tě zastiňuje, Panno Maria, 
každý k tobě prozpěvuje: Salve, Regina! 
 
6. Jak Maria slyší anděla ctného,  
praví: „Staniž se mi dle slova tvého.“ 
Budeš Matkou Boží zvána, Panno Maria,  
proto všichni prozpěvujem: Salve, Regina! 
 
7. Jak šťastná ta slova Maria řekla,  
hned Boha samého v těle počala. 
Protož ti díky vzdáváme, Panno Maria,  
s pobožností zazpíváme: Salve, Regina! 
 

8. Pannou před porodem Maria byla,  
Pannou po porodu zase zůstala,  
a protož tebe velebí, celá krajina,  
každý tobě prozpěvuje: Salve, Regina! 
 
9. Když jsi Spasitele v těle nosila,  
velikou milost jsi od Boha měla. 
I my tebe velebíme, Panno Maria 
a tobě prozpěvujeme: Salve, Regina! 
 
10. Přes hory kráčelas k svaté Alžbětě 
jako k přítelkyni a svojí tetě,  
laskavě tě pozdravila svatá Alžběta,  
i my též prozpěvujeme: Salve, Regina! 
 
11. Porodilas, Panno, nám Spasitele,  
obveselila jsi nebesa celé,  
protož budiž pozdravema, Panno Maria, 
tobě všichni prozpěvujem: Salve, Regina! 
 
12. Překrásné lililum, Panno Maria,  
vonné konvalium, Matičko milá,  
pros a přimlouvej se za nás, u svého Syna 
my tobě budem zpívati: Salve, Regina! 
 
 
13. Tys Ester překrásná, Panno Maria,  
kterážto za svůj lid krále prosila. 
Prosiž za nás Syna svého, Panno Maria,  
tak my tobě prozpěvujem: Salve, Regina! 



 
14. Nad Judit Maria nepřemožená,  
jež Holofernovi hlavu uťala. 
Utni zlému ďáblu hlavu, Panno Maria,  
my tobě díky vzdáváme: Salve, Regina! 
 
15. Ty jsi Betsabea, Matičko milá,  
matka Šalamouna, Panno Maria, 
jež Adoniáše žádost jemu přednesla,  
přednes také naši žádost, Salve Regina! 
 
16. Rebeko překrásná, plná milosti,  
vypros požehnání a zbav úzkosti, 
dej v pokoji živu býti, Panno Maria,  
tobě vždy prozpěvovati: Salve, Regina! 
 
17. Když sobě vzpomenu na tě, Maria, 
tu hned moje srdce pokoje nemá, 
abych k tobě nepospíchal, Panno Maria, 
protož tobě prozpěvuji: Salve, Regina! 
 
18. K tobě, ó Maria, všichni putujem,  
modlení, zpívání tobě věnujem,  
víme, že to od nás přijmeš, Panno Maria,  
tak ti všichni prozpěvujem: Salve, Regina! 
 
19. Když pase se přiblíží smrti hodina 
a já hříšný musím z tohoto světa,  
sprovoď duši mou na věčnost, Panno Maria,  
by tobě prozpěvovala: Salve, Regina! 
 
20. Amen, ó Maria, když z světa půjdu,  
tebe naposledy vzývati budu,  
dej tě věčně velebiti, Panno Maria,  
na věky prozpěvovati: Salve, Regina! 
  
 
 
 
 
  
  
 
  


