
 

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.     Non dicitur Glória. 
 
ORATIO – Deus, qui virginá-
lem aulam beátæ Maríæ, in 
qua habitáres, elígere digná-
tus es: da, quǽsumus; ut, sua 
nos defensióne munítos, ju-
cúndos fácias suæ interésse 
festivitáti. Qui vivis et regnas.
Připomínka sv. Eusebia, vyznavače:J 
ORATIO – Deus, qui nos 
beáti Eusébii, Confessóris tui, 
ánnua sollemnitáte lætíficas: 
concéde propítius; ut, cujus 
natalícia cólimus, per ejus ad 
te exémpla gradiámur. Per 
Dóminum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (24, 
23-31). 
Ego quasi vitis fructificávi su-
avitátem odóris: et flores mei 
fructus honóris et honestátis. 
Ego mater pulchræ 

VSTUP (Ž. 44, 13 a 15-16)
Před tváří tvou se budou ko-
řiti všechna bohatá knížata li-
du; za ní uvedeny budou ke 
Králi panny, družky její při-
vedeny budou k tobě s rado-
stí a jásotem. (Ž. tamt. 2) Srd-
ce moje kypí slovem blahým, 
věnuji své dílo Králi. V. Sláva 
Otci.                     Neříká se Gloria. 

 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
ráčil zvolit panenský klín za 
svůj příbytek, dej, prosíme, 
abychom, její jsouce ochranou 
hájeni, radostně mohli se 
zúčastniti její slavnosti. Jenž 
žiješ a kraluješ. 
 
MODLITBA – Bože, jenž nás 
svatého Eusebia, Vyznavače 
svého, výroční slavností obla-
žuješ, popřej milostivě, abyc-
hom, jehož narozeniny slaví-
me, jeho příklady k tobě krá-
čeli. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(24, 23-31). 
Já jako kmen vinný raším 
libovonně, z květů mých plo-
dy jsou skvostné a přebohaté. 
Já jsem matka krásného milo-

nesly Syna Otce věčného. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Uděl, 
milosrdný Bože, pomoc naší 
křehkosti, abychom, kteří 
slavíme svatvečer svátku 
Rodičky Boží, přispěním její 
přímluvy povstali ze svých 
hříchů. Skrze téhož Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Občerstveni 
pokrmem a nápojem nebes-
kým, Bože náš, snažně tebe 
prosíme, abychom, na jehož 
památku jsme toto přijali, 
toho i chráněni byli prosba-
mi. Skrze Pána našeho. 
 

vérunt ætérni Patris Fílium.  
 
POSTCOMMUNIO – Concé-
de, miséricors Deus, fragiláti 
nostræ præsídium: ut, qui 
sanctæ Dei Genitrícis festivi-
tátem prævenímus; interces-
siónis ejus auxílio, a nostris 
iniquitátibus resurgámus. Per 
eúndem Dóminum nostrum. 
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POSTCOMMUNIO – Refécti 
cibo potúque cælésti, Deus 
noster, te súpplices exorá-
mus: ut, in cujus hæc comme-
moratióne percépimus, ejus 
muniámur et précibus. Per 
Dóminum nostrum. 
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řekla jemu: Blahoslavený ži-
vot, který tebe nosil, a prsy, 
kterých jsi požíval. Ale on 
pravil: Ovšem blahoslavení, 
kteří slyší slovo Boží a ostří-
hají ho. 
 
OBĚTOVÁNÍ – Blahoslavená 
jsi, Panno Maria, která jsi no-
sila Stvořitele veškerenstva; 
porodila jsi toho, jenž tě stvo-
řil, a na věky zůstáváš Pan-
nou. 
 
TICHÁ MODLITBA – Pane, 
nechť doporučí tvé milosti 
naše dary přímluva Boží Ro-
dičky, kterou jsi proto z toho-
to světa převedl, aby se za 
hříchy naše s důvěrou u tebe 
přimlouvala. Skrze téhož 
Pána našeho Ježíše Krista. 
 
TICHÁ MODLITBA – Tobě, 
Pane, přinášíme na památku 
tvých Svatých oběti chvály, 
pro něž doufáme, že budeme 
zbaveni běd přítomných i 
budoucích. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ – Blažené ú-
troby Marie Panny, které 
gegehg 

vání, bázně, poznání a svaté 
naděje. Ve mně je všecka mi-
lost k životu pravdy, ve mně 
je všecka naděje v život ctno-
sti. 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 vys-
větlují, 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. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(11, 27-28). 
Za onoho času, když mluvil 
Ježíš k zástupům, pozdvihla 
jedna žena ze zástupu hlasu a 
vv 

dilectiónis et timóris et agniti-
ónis et sanctæ spei. In me 
grátia omnis viæ et veritátis: 
in me omnis spes vitæ et vir-
tútis. Transíte ad me, omnes 
qui concupíscitis me, et a 
generatiónibus meis implé-
mini, Spíritus enim meus su-
per mel dulcis, et heréditas 
mea super mel et favum. Me-
mória mea in generatiónes 
sæculórum. Qui edunt me, 
adhuc esúrient: et qui bibunt 
me, adhuc sítient. Qui audit 
me, non confundétur: et qui 
operántur in me, non peccá-
bunt. 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. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (11, 27-28). 
In illo témpore: Loquénte Je-
su ad turbas, extóllens vocem 
quædam múlier de turba, di-
geg 

xit illi: Beátus venter, qui te 
portávit, et úbera, quæ 
suxísti. At ille dixit: 
Quinímmo beáti, qui áudiunt 
verbum Dei, et custódiunt 
illud. 
 
OFFERTORIUM – Beáta es, 
Virgo María, quæ ómni-
um portásti Creatórem: 
genuísti, qui te fecit, et 
in ætérnum pérmanes Vir-
go. 
 
SECRETA – Múnera nostra, 
Dó- mine, apud cleméntiam 
tuam Dei Genitrícis commén-
det orátio: quam idcírco de 
præsénti sǽculo transtulísti; 
ut pro peccátis nostris apud 
te fiduciáliter intercédat. Per 
eúndem Dóminum nostrum. 
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SECRETA – Laudis tibi, 
Dómine, hóstias immolámus 
in tuórum commemoratióne 
Sanctórum: quibus nos et 
præséntibus éxui malis con-
fídimus et futúris. Per Dómi-
num nostrum Jesum Chri-
stum, Fílium tuum. 
 
COMMUNIO – Beáta víscera 
Maríæ Vírginis, quæ porta-
geg  


