OFFERTORIUM (Gen. 3, 15)
Inimicítias ponam inter te et
Mulíerem, et semen tuum et
Semen illíus.

OBĚTOVÁNÍ (1. Mojž. 3, 15)
Nepřátelství položím mezi tebou a Ženou, a mezi pokolením tvým a Pokolením jejím.

SECRETA – Ascéndat ad Te,
Dómine, nostræ devotiónis
oblátio, et, beatíssima Vírgine
María in cælum assúmpta
intercedénte, corda nostra,
caritátis igne succénsa, ad Te
júgiter
adspírent.
Per
Dóminum nostrum.

TICHÁ MODLITBA – Nechť
vystoupí k Tobě, Pane, dar
naší zbožnosti a na prosbu
nejlbahoslavenější
Panny
Marie Nanebevzaté, srdce
naše zapálená ohněm lásky
po tobě stále touží. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista.

COMMUNIO (Luc. 1, 48,
49) Beátam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna qui potens
est.

K PŘIJÍMÁNÍ (Luk. 1, 48, 49)
Blahoslaviti mě budou všechna pokolení, ježto mi velikou
moc prokázal Ten, jenž je
mocný.

POSTCOMMUNIO – Sumptis, Dómine, salutáribus sacraméntis, da, quǽsumus: ut,
méritis et intercessióne beátæ
Vírginis Maríæ in cælum assúmptæ, ad resurrectiónis
glóriam perducámur. Per Dóminum nostrum.

PO PŘIJÍMÁNÍ – Přijavše,
Pane, spasitelné svátosti, dej,
prosíme, abychom pro zásluhy a na přímluvu blahoslavené Panny Marie Nanebevzaté, ke slávě vzkříšení
přivedeni byli. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista.
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Texty ke mši svaté

Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
Dnes slaví Církev svatá zesnutí a slavné přijetí neposkvrněné Panny do Nebe,
kdež byla korunována za královnu Nebe i země. Od prvých dob křesťanství
jsou věřící přesvědčeni, že s neposkvrněnou duší Panny bylo vzato do Nebe i
její přesvaté a neporušené tělo. Není myslitelno, aby ta, která byla prosta nejen
každého osobního, ale i dědičného hříchu a z jejíhož liliového těla utvořila
Nejsv. Trojice tělo Bohočlověka, trpěla pod stejnou kletbou hříchu jako druzí
lidé. Prošla sice branou smrti, aby se ve všem podobala svému božskému Synu,
ale je vyloučeno, aby její tělo až do soudného dne sdílelo trest smrti a hniloby,
jejichž příčinou je hřích dědičný, jehož je ona jediná ze všech lidí světa prosta. O
dnešním svátku se tedy všichni radujeme, že Syn Boží vzal na nebesa duši i tělo
nejpokornějšího a nejčistšího stvoření, svou panenskou Matku, a že ji učinil
královnou všech andělských kůrů a všech zástupů světců. Celá dnešní
bohoslužba je prodchnuta mírem a vítězoslávou.
Papež Pius XII. v roce 1950 prohlásil učení o nanebevzetí Panny Marie článkem
víry, kterému tak již žádný katolík nesmí odporovati. Následně byly změněny i
mešní texty k tomuto dni.

INTROITUS (Ap. 12, 1) Signum magnum appáruit in
cælo: múlier amícta sole, et
luna sub pédibus eius, et in
cápite eius coróna stellárum
duódecim. (Ps. 97, 1) Cantáte
Dómino cánticum novum:
quia mirabília fecit. V. Glória
Patri.

VSTUP (Zjevení sv. Jana 12, 1)
Ukázalo se veliké znamení na
nebi: Žena oděná sluncem a
měsíc pod nohama jejíma, a
na hlavě její koruna z dvanácti hvězd. (Žalm 97, 1) Zpívejte Hospodinu píseň novou; neboť podivuhodné věci
učinil. V. Sláva Otci.

ORATIO – Omnípotens sempitérne Deus, qui Immaculátam vírginem Maríam, Fílii
tui Genítricem, córpore et ánima ad cæléstem glóriam assumpsísti: concéde quǽsumus; ut ad supérna semper
inténti, ipsíus glóriæ mereámur esse consórtes. Per eúndem Dóminum.

MODLITBA – Všemohoucí
věčný
Bože,
který
jsi
neposkvrněnou Pannu Marii,
Syna tvého Rodičku, tělem a
duší k nebeské slávě pozvedl:
uděl
prosíme,
abychom
vždycky upjati k výšinám
zasloužili si býti účastni její
slávy. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista.

LÉCTIO libri Judith (13, 2225; 15, 10).
Benedíxit Dóminus in virtúte
sua, quia per te ad nihilum
redégit inimícos nostros. Benedícta es tu, fília, a Dómino
Deo excélso, præ ómnibus
muliéribus super terram. Benedíctus Dóminus, qui creávit cælum et terram, qui te diréxit in vúlnera cápitis príncipis inimicórum nostrórum;
quia hódie nomen tuum ita
magnificávit, ut non recédat
laus tua de ore hóminum, qui
memóres fúerint virtútis Dómini in ætérnum, pro quibus
non pepercisti ánimæ tuæ
propter angústias et tribulatiónem géneris tui, sed subvenísti ruínæ ante conspéctum
Dei nostri. Tu glória Jerúsalem, tu lætítia Israel, tu honorificéntia pópuli nostri.

ČTENÍ z knihy Judith (13, 2225; 15,10).
Požehnal tebe Pán mocí svou,
neboť skrze tebe na nic
přivedl nepřátele naše. Požehnaná jsi ty, dcero, od Pána
Boha nejvyššího, nade všecky
ženy na zemi. Požehnaný
Pán, který stvořil nebe i zemi,
který tě vedl k ranám do
hlavy úhlavního nepřítele
našeho: neboť dnes jméno
tvé tak zvelebil, že nevymizí chvála tebe z úst lidí, ale pamětlivi budou
moci Hospodina na věky, že
pro ně, pro tíseň a svízele
národa svého, nešetřila života svého, ale přispěla
na pomoc, aby nezahynul před obličejem Boha
našeho. Tys sláva Jerusalema, tys radost Israele, tys
čest lidu našeho.

GRADUALE (Ps. 44, 11-12 et
14) Audi fília, et vide, et incína aurem tuam, et concuspícet rex pulchritúdinem tuam.
V. Tota decóra ingréditur fília
regis, textúræ áureæ sunt
amictus eius.
Allelúja, allelúja. V. Assúmpta est Maria in cælum: gaudeg

STUPŇOVÝ ZPĚV (Žalm 44,
11 až 12 a 14) Poslyš, dcero, a
viz a nakloň ucha svého, a
požádal král krásy tvé. V.
Všechna krása je králova
dcera vnitř, ve zlatém třepení
v pestrém rouchu.
Aleluja, aleluja. V. Vzata
je Maria do nebe: rageeheheh

det exércitus Angelórum. Al- dují se voje andělské. Alelelúja.
luja.
EVANGELIUM † Sequéntia
sancti Evangélii secúndum
Lucam (1, 41-50).
In illo témpore: Repléta est
Spíritu Sancto Elísabeth: et
exclamávit voce magna, et
dixit: Benedícta tu inter
mulíeres,
et
benedíctus
fructus ventris tui. Et unde
hoc mihi, ut véniat mater
Dómini mei ad me? Ecce
enim, ut facta est vox
salutatiónis tuæ in áuribus
meis, exsultávit in gáudio
infans in útero meo. Et beáta,
quæ credidísti, quóniam
perficiéntur ea, quæ dicta
sunt tibi a Dómino. Et ait
María: Magníficat ánima mea
Dóminum: et exsultávit spíritus meus in Deo, salutári
meo; quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ, ecce
enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes.
Quia fecit mihi magna qui
potens est, et sanctum nomen
eius, et misericórdia eius a
progénie in progénies timénEt dicitur Credo.
tibus eum.

EVANGELIUM † Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše
(1, 41-50).
Za onoho času naplněna byla
Alžběta Duchem Svatým. I
zvolala
hlasem
velikým,
řkouc: Požehnaná tys mezi
ženami, a požehnaný plod
života tvého. A odkud mi to,
aby matka Pána mého přišla
ke mně? Neboť, hle, jak došel
hlas pozdravu tvého do
mých uší, zaplesalo radostí
dítko v životě mém. A blahoslavena, která jsi uvěřila, neboť se vyplní ty věci, které ti
byly pověděny od Pána. I
řekla Maria: Velebí duše má
Hospodina, a duch můj zaplesal v Bohu, Spasiteli mém,
poněvadž shlédl na svou pokornou služebnici. Neboť hle,
od této chvíle budou mě blahoslaviti všechna pokolení,
ježto mi velikou milost prokázal Ten, jenž je mocný a jehož jméno je svaté. Jeho milosrdenství trvá od pokolení do
pokolení pro ty, kteří se ho
bojí.
Říká se Věřím.

