
Ó, Mária, Matka naša 
(sviatok Sedembolestnej Panny Márie) 

1.  Ó, Mária, Matka naša, ó, Ty sedembolestná, 
     my sme tebe za bolesti vždy povďační zo srdca.           
/:  Máme nad Tebou sústrasť, vidiac tú tvoju bolesť, 
     ktorú si s Kristom trpela tiež i za slovenskú vlasť. :/ 
2.  My Slováci Teba, Matka, čo patrónku vzývame,    
     tvoje bôle preveliké často v mysli mávame.  
/:  Veď si nás milovala, Bohu obetovala 
     a celý Slovenský národ pod ochranu prijala. :/ 
3.  Zachráň vlasť našu, Matička, ó, Ty sedembolestná. 
     Vyžeň z nej neveru a hriech a nešťastné bludárstva. 
/:  By sme ťa milovali a na to vždy mysleli, 
     že sme skrz Tvoje bolesti tú drahú vlasť dostali. :/ 
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