
 

 
 
 
INTROITUS (Ps. 44, 13 et 15-
16) Vultum tuum depreca-
búntur omnes dívites plebis: 
adducéntur Regi vírgines 
post eam: próximæ ejus ad-
ducéntur tibi in lætítia et ex-
sultatióne. (Ps. ib. 2) Eructávit 
cor meum verbum bonum: 
dico ego ópera mea Regi. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Concéde, quǽsu-
mus, omnípotens Deus: ut fi-
déles tui, qui sub sanctíssimæ 
Vírginis Maríæ Nómine et 
protectióne lætántur ejus pia 
intercessióne, a cuntis malis 
liberéntur in terris, et ad gáu-
dia ætérna perveníre mereán-
tur in cælis. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (24,
23-31). 
Ego quasi vitis fructificávi su-
avitátem odóris: et flores mei 
fructus honóris et honestátis. 
Ego mater pulchræ dilectió-
nis, et timóris, et agnitiónis, 
et sanctæ spei. In me grátia 

 
 
 
VSTUP (Ž. 44, 13 a 15-16)
Před tváří tvou se budou 
kořiti všechna bohatá knížata 
lidu; za ní uvedeny budou ke 
Králi panny; družky její 
přivedeny budou s radostí a 
jásotem. (Ž. tamt. 2) Srdce 
moje kypí slovem blahým, 
věnuji své dílo Králi. V. Sláva 
Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Uděl, prosíme, 
všemohoucí Bože, aby tvoji 
věřící, kteří se radují ze 
Jména i ochrany nejsvětější 
Panny Marie, její dobrotivou 
přímluvou ze všeho zlého 
byli vysvobozeni na zemi a 
zasloužili si přijíti do radosti 
věčné na nebi. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(24, 23-31). 
Já jako kmen vinný raším li-
bovonně, z květů mých plody 
jsou skvostné a přebohaté. Já 
jsem matka krásného milová-
ní, bázně, poznání a svaté na-
děje. Ve mně je všecka milost 

ria: Hle, já dívka Páně, staniž 
se mi podle slova tvého. 
 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Luk. 1, 28 a 42)
Zdrávas, Maria, milosti plná, 
Pán s tebou: požehnaná tys 
mezi ženami a požehnaný 
plod života tvého. 
 
TICHÁ MODLITBA – Tvou 
slitovností, Pane, a přímlu-
vou blahoslavené Marie, 
vždy Panny, nechť nám tato 
oběť prospívá k věčnému i 
časnému blahu a míru. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ – Blažené 
útroby Marie Panny, které 
nesly Syna Otce věčného. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přijavše, 
Pane, potravu své spásy, 
prosíme, abychom byli 
chráněni přispěním blaho-
slavené Marie, vždy Panny, 
na jejíž počest jsme toto 
obětovali tvé velebnosti. Skr-
ze Pána našeho. 

stérilis: quia non erit impossí-
bile apud Deum omne ver-
bum. Dixit autem María: Ec-
ce, ancílla Dómini, fiat mihi 
secúndum verbum tuum. 
 
OFFERTORIUM (Luc. 1, 28 et 
42) Ave, María, grátia plena: 
Dóminus tecum: benedícta tu 
in muliéribus, et benedíctus 
fructus ventris tui. 
 
SECRETA – Tua, Dómine, 
propitiatióne, et beátæ Maríæ 
semper Vírginis intercessió-
ne, ad perpétuam atque præ-
séntem hæc oblátio nobis 
profíciat prosperitátem et pa-
cem. Per Dóminum nostrum. 
 
 
COMMUNIO – Beáta víscera 
Maríæ Vírginis, quæ portavé-
runt ætérni Patris Fílium. 
 
POSTCOMMUNIO – Sump-
tis, Dómine, salútis nostræ 
subsídiis: da, quǽsumus, be-
átæ Maríæ semper Vírginis 
patrocíniis nos ubíque próte-
gi; in cujus veneratióne, hæc 
tuæ obtúlimus majestáti. Per 
Dóminum. 
 
 

Jména Panny Marie 

V elektronické podobě najdete na www.krasaliturgie.cz → Ke stažení → 
Texty ke mši svaté 

Význam jména Maria je mnohotvárný: Mořská hvězda, Paní, Milostná, Krásná, 
Myrrhou vonící atd. Jedno je však jisté: křesťané neznají po jméně Ježíš
krásnějšího a sladšího nad jméno Maria. Také před ním se třesou všecky 
mocnosti pekelné a s rozkoší naslouchají Andělé a všichni, kdož Boha milují. 
 

Tento svátek byl zaveden Papežem 
Innocencem XI. z vděčnosti, že 
přímluvou neposkvrněné Panny byli 
roku 1683 poraženi Turci u Vídně. 
 

Preface o blahoslavené Panně Marii. 
 



 

galilejského, jemuž jméno 
Nazaret, k panně, zasnoube-
né muži, jemuž jméno bylo 
Josef, z domu Davidova, a 
jméno panny Maria. A vešed 
k ní Anděl, řekl: Zdráva buď, 
milostiplná, Pán s tebou, po-
žehnaná ty’s mezi ženami. 
Ona pak uslyševši jej užasla 
nad jeho řečí a myslila, jaké 
by to bylo pozdravení. I řekl 
jí Anděl: Neboj se, Maria, ne-
boť jsi nalezla milost u Boha. 
Hle, počneš v životě a poro-
díš syna a nazveš jméno jeho 
Ježíš. Ten bude veliký a Sy-
nem Nejvyššího bude slouti a 
Pán Bůh dá mu trůn Davida, 
otce jeho, a bude kralovati 
v domě Jakubově na věky, a 
království jeho nebude konce. 
I řekla Maria k Andělu: Kte-
rak se to stane, když muže 
nepoznávám? A odpovědev 
Anděl řekl jí: Duch Svatý se-
stoupí v tebe, a moc Nejvyšší-
ho tě zastíní; proto také to 
svaté, co se z tebe zrodí, slou-
ti bude Syn Boží. A hle, Alž-
běta, příbuzná tvá, i ona po-
čala syna ve stáří svém, a 
nyní jest již v šestém měsíci 
ta, která slove neplodná, ne-
neboť nebude nemožné u Bo-
ha nižádné slovo. I řekla Ma-

k životu pravdy, ve mně je 
všecka naděje v život ctnosti. 
Přistupte ke mně všichni,
kdož toužíte po mně, abyste 
plody mými se nasytili. Ne-
boť na mne mysliti sladko je 
nad med, a míti mne za podíl 
plást medu převyšuje. Památ-
ka má bude do posledních 
kolen. Kdož mne jedí, budou 
dále lačněti, a kdo mne pijí, 
budou dále žízniti. Kdo mne 
poslušen jest, nebude zahan-
ben, a kteří se o mne namáha-
jí, nezhřeší. Kteří mne vysvět-
lují, věčně žíti budou. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV – Pože-
hnaná a úctyhodná jsi, Panno 
Maria, která jsi bez porušení 
cudnosti shledána byla mat-
kou Spasitele. V. Panno, Ro-
dičko Boží, ten, jehož neobsá-
hne celý svět, stav se člově-
kem, uzavřel se v život tvůj. 
Aleluja, aleluja. V. Po porodu 
jsi, Panno, zůstala neporu-
šenou; Boží Rodičko, oroduj 
za nás. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní svatého Evangelia podle 
Lukáše (1, 26-38). 
Za onoho času poslán byl An-
děl Gabriel od Boha do města

omnis viæ et veritátis: in me 
omnis spes vitæ te virtútis. 
Transíte ad me, omnes qui
concupíscitis me, et a ge-
neratiónibus meis implémini. 
Spíritus enim meus super 
mel dulcis, et heréditas mea 
super mel et favum. Memória 
mea in generatiónes sæ-
culórum. Qui edunt me, 
adhuc esúrient: et qui bibunt
me, adhuc sítient. Qui audit 
me, non confundétur: et qui 
operántur in me, non pec-
cábunt. Qui elúcidant me, vi-
tam ætérnam habébunt. 
 
GRADUALE – Benedícta et 
venerábilis es, Virgo María: 
quæ sine tactu pudóris 
invénta es mater Salvatóris. 
V. Virgo Dei Génitrix, quem 
totus non capit orbis, in tua 
se clausit víscera factus 
homo. 
Allelúja, allelúja. V. Post par-
tum, Virgo, invioláta per-
mansísti: Dei Génitrix, inter-
céde pro nobis. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (1, 26-38).  
In illo témpore: Missus est 
Angelus Gábriel a Deo in ci-

vitátem Galilǽæ, cui nomen 
Názareth, ad vírginem des-
ponsátam viro, cui nomen e-
rat Joseph, de domo David, et 
nomen vírginis María. Et in-
gréssus Angelus ad eam, di-
xit: Ave, grátia plena: Dómi-
nus tecum: benedícta tu in 
muliéribus. Quæ cum audís-
set, turbáta est in sermóne e-
jus: et cogitábat, qualis esset 
ista salutátio. Et ait Angelus 
ei: Ne tímeas, María, invenísti 
enim grátiam apud Deum; 
ecce, concípies in útero, et pá-
ries fílium, et vocábis nomen 
ejus Jesum. Hic erit magnus, 
et Fílius Altíssimi vocábitur, 
et dabit illi Dóminus Deus se-
dem David patris ejus: et reg-
nábit in domo Jacob in ætér-
num, et regni ejus non erit 
finis. Dixit autem María ad 
Angelum: Quómodo fiet is-
tud, quóniam virum non cog-
nósco? Et respóndens Ange-
lus, dixit ei: Spíritus Sanctus 
supervéniet in te, et virtus Al-
tíssimi obumbrábit tibi. Ideó-
que et quod nascétur ex te 
sanctum, vocábitur Fílius 
Dei. Et ecce, Elísabeth, cogná-
ta tua, et ipsa concépit fílium 
in senectúte sua: et hic men-
sis sextus est illi, quæ vocátur


