
Panna Maria - Matka Ticha 
 
TIŠE, PROSÍM, MLUVÍ TICHO 
 
Ticho živí modlitbu a naši svatost. Umožňuje nám naslouchat Bohu a žít s Bohem. Na cestě 
k tichu nám může pomoci Panna Maria. Čas modlitby v nás obnoví milosti ticha a pokoje. 
Prosme naši Matku, aby vnesla do našeho života ticho. Hledat radost v tichu je vzácný dar. 
 
Je tu i náročnější forma ticha. 
1. Být potichu, když pociťujeme hněv. 
2. Být potichu, když bychom rádi mluvili o chybách jiných. 
3. Být potichu tehdy, když nám oponují a odporují. 
 
Ikona Panny Marie, Matky Ticha 
Maria, která si klade ukazováček na ústa, vyzývá zejména k tomu, abychom druhé 
nepomlouvali a abychom každému projevovali citlivost a lásku. Ikonu zhotovila řádová 
sestra z největšího benediktinského kláštera Mater Ecclesiae, který se nachází na malém 
ostrově San Giulio na jezeře Orta (Itálie). Sestru o to požádal kapucínský kněz bratr 
Emiliano, který se věnuje přivádění lidí k duchovnímu tichu. Ikona je umístěna v 
kapucínském klášteře v italském městě Penne. Její kopie byla v roce 2015 darovaná papeži 
Františkovi. Ikona oslovila papeže natolik, že ji nechal zavěsit vedle hlavního vchodu do 
apoštolského paláce, kterým prochází každý, kdo ho chce navštívit. O rok později papež 
žehná původní ikonu Panny Marie, Matky ticha, a na zadní stranu dává napsat zlatým perem: 
„Neubližujte nikomu svými ústy“. 
 
V tichu se rodí pravdivá slova. 
Duchovnost ticha se dá nejlépe shrnout pomocí „jednoho velmi moudrého dívky“, které se 
příznačně nazývá Sofia a která řekla své matce: „Pokud nás Panna Maria žádá, abychom 
byli tiše, je to proto, že nám její Syn chce něco říct.“ 
 

Ať nám Panna Maria Tichá připomene, kam skutečně patříme: 
nechat se přijmout Bohem v modlitbě jako dítě. 

 



ŘÍJNOVÁ POBOŽNOST DOMA - POSTUP SETKÁNÍ 

 
(Na stole zapálíme svíčku, text čte pomalu vedoucí skupinky.) 
 
I v dnešní den se chceme setkat s naším Pánem a s jeho Matkou Marií, Matkou Ticha - 
začněme: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. AMEN. 
Pane, tato hořící svíce ať je znamením světla, které nám dáváš v našich rozhodnutích a 
potížích. Ježíši, Ty jsi světlem pro náš život. 
 
Modleme se za naši zem a za misijní země světa, které podporujeme prostřednictvím 
Papežských misijních děl. Modleme se za naše děti, vnuky a jejich rodiny. 
 
Maria, dej nám porozumět Slovu Tvého Syna a přicházet k Němu s láskou pro spásu naší 
duše. 

Chceme milovat ticho, abychom se vyhnuli pomluvám, nenávisti a hříchu, a v mlčení mohli 
svědčit o naší víře. 

Chceme Ti obětovat ticho, ve kterém žijeme, abychom Tě všichni mohli nazývat Matkou a 
abychom byli pravými bratry a sestrami jako Tvé děti. 

Prosíme Tě, přednes naši prosbu svému nebeskému Synu v hodině naší smrti, abychom vám 
na věčnosti mohli zazpívat ke slávě. 

Ó, Maria, Matko Ticha, 
 dej, ať v mém srdci ustavičně zní tato modlitba: 
„Neboj se, vždyť jsi mé dítě a nebeský Otec tě miluje.“ 

Nyní se pomodleme modlitbu růžence, případně jeden jeho desátek. 
 
Na úmysl Svatého otce: Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. 
Živ, Bože, Svatého Otce - Kristova náměstka. 
 



Modlitby o 12 ctností ticha 

Po jednotlivých prosbách zvolejme: Amen. 
1. Ticho 
Ó, Maria, Matko ticha, prosím tě o dar vnitřního ztišení se, abych mohl naslouchat Božímu 
hlasu v mém nitru. Amen. 
2. Poslouchání 
Ó, Maria, Matko, která posloucháš, dej mi víru poslouchat a uskutečňovat slovo utrpení a 
světla tvého Syna Ježíše. Amen. 
3. Pokora 
Ó, Maria, Matko pokory, ve mně je kousek nebe i země, dej mi milost být laskavým k mým 
bližním a pokorným před Bohem. Amen. 
4. Radost 
Ó, Maria, Matko radosti, dej, aby duše velebila zázraky Boží lásky. Amen. 
5. Pozornost 
Ó, Maria, která jsi byla pozorná vůči Božímu synovi, uděl mi tu milost, abych byl i já 
pozorný vůči Bohu a vůči bratřím a sestrám, kteří mě obklopují. Amen. 
6. Čekání 
Ó, Maria, Matko čekání, nauč mě očekávat Boha s trpělivostí a vytrvalostí, abych plnil pouze 
Boží vůli. Amen. 
7. Vyváženost 
Ó, Maria, Matko vyváženosti, dej, abych našel správnou rovnováhu mezi mlčením a 
mluvením, prací a odpočinkem, modlitbou a apoštolátem. Amen. 
8. Poslušnost 
Ó, Maria, Matko poslušnosti, jako nebeská Matka vlož do mého srdce srdce své spolu s 
tichým a pokorným srdcem svého Syna, který se zřekl sebe sama, aby byl poslušný 
nebeskému Otci. Amen. 
9. Stálost 
Ó, Maria, Matko stálosti, prosím o stálost srdce a mysli, abych každý den nesl svůj kříž 
podél Kalvárie a na vrch Tábor. 
10. Čistota 
Ó, Maria, vždy Panno, daruj mi čisté srdce plné něžnosti a opravdové lásky ke všem 
stvořením. Amen. 
11. Důvěra 
Ó, Maria, Matko důvěry, osvoboď mě od strachu a smutku a nahraď je pokojem, radostí a 
nadějí, aby moje důvěra v Boha otevřela cestu pro Jeho zázraky. Amen. 
12. Milosrdenství 
Ó, Maria, Matko milosrdenství, ukrývám svůj život pod tvůj plášť, učiň mě nástrojem 
pokoje, odpuštění a milosrdenství. Amen. 
Závěrečná modlitba 
Opakujte po mně slova následující modlitby: 
Bože, žehnej našemu společenství, 
aby náš život byl tobě ke slávě, nám k radosti a světu k užitku. 
AMEN. 
Ať nám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. AMEN. 



 


