LITANIE KE KRÁLOVNĚ MÍRU
Gertruda von Le Fort
Modleme se za pokoj naší země, neboť pokoj země je nemocen na smrt.
Pomoz mu, sladká Panno Maria, pomoz nám říkat:
Pokoj buď pokoji našeho ubohého světa.
Ty, kterás byla pozdravena Duchem pokoje, vypros nám pokoj.
Ty, kterás přijala Slovo pokoje, vypros nám pokoj.
Ty, kterás porodila světu svaté Dítě pokoje, vypros nám pokoj.
Pomocnice Všesmiřovatele,
Poslušná služebnice Všeodpustitele,
oddaná jeho věčnému smilování, Vypros nám pokoj.
Dobrotivý měsíci v pustých nocích národů, dychtíme po pokoji.
Pokojná holubice mezi supy národů, toužíme po pokoji.
Pučící olivová ratolesti ve vyprahlých lesích jejich srdcí stravujeme se touhou po pokoji.
Aby byli konečně osvobozeni zajatí,
Aby vyhnaní nalezli konečně svou vlast,
Aby se všechny rapy konečně, konečně zase zacelily: vypros nám pokoj.
Pro líbeznost země
Vypros nám pokoj Pro neporušený majestát moří
Vypros nám pokoj Pro čistou výsost pohoří,
Vypros nám, vypros nám pokoj –
Miláčku našeho Stvořitele, Požehnaná jeho stvoření, Zástupkyně jeho stvoření, Vypros
nám pokoj.
Pro úzkost tvorů
Prosíme tě o pokoj Pro malé děti, které spí ve svých kolébkách,
Prosíme tě o pokoj Pro starce, kteří by tak rádi zemřeli ve svých ložích,
Prosíme tě o pokoj Matko bezbranných,
Nepřítelko necitelných,
Jasná hvězdo ve všech mračnech zmatku,
Prosíme tě o pokoj.
Ty, jež jsi byla u umírajících, když jejich krev napájela bojiště, ....
Smiluj se nad pokojem Ty, jež jsi sestupovala k nám do sklepů, když padaly hrůzné bomby,
Smiluj se nad pokojem Ty, jež ses ujímala ubohých žen, když byly hanobeny,
Smiluj se, ó smiluj se nad pokojem Matko, která s námi plakala,
Matko, která se s námi chvěla,
Matko, která byla bez útěchy jako její děti,
Smiluj se nad pokojem.

Pro křesťany, kteří už nad křesťanstvem zoufají, Zachraň náš pokoj Pro pohany, kteří se už křesťanstvu vysmívají, Zachraň náš pokoj Pro celé lidstvo, v němž mizí Boží podoba, Zachraň, Matko, zachraň pokoj Zachraň jej pro svého Syna, aby za nás nebyl nadarmo ukřižován - - Matko, bolesti nejvíce plná,
Vezmi do své náruče ztracený svět!
Je kolem nás hrůza, jaké dosud nebylo,
Jako by tisíce temnot pomýšlelo na vraždu a krev!
Matko, matko, vždyť náš pokoj už zemřel,
Už je pokoj pouze v nebesích Ty, která zůstáváš, i když tě zapuzují,
Ty, která zůstáváš láskyplná, i když tebou pohrdají,
Ty, která zůstává mocná, i když se na zemi bortí tvůj křehký trůn:
Pros o zmrtvýchvstání našeho pokoje.
Nechť ti daruje Velikonoce našeho pokoje
Ten, který naplnil růžemi tvůj prázdný hrob
-Nechť ti daruje Velikonoce našeho pokoje
Ten, který tě unesl na křídlech do nebeské slávy
-Nechť ti daruje Velikonoce našeho pokoje
Ten, který tě korunoval korunou našich budoucích blažeností Snoubenko živého Boha, Matko zmrtvýchvstalého Boha, Královno v říši věčného Boha.
Amen. Amen. Ano, tak se stane.
Nastanou Velikonoce pro mrtvý pokoj,
Pokoj nastane pro pokoj tohoto ubohého světa.

