
 

INTROITUS – Gaudeámus 
omnes in Dómino diem fest-
um celebrántes sub honóre 
beátæ Maríæ Vírginis: de 
cujus sollemnitáte gaudent 
Angeli, et colláudant Fílium 
Dei. (Ps. 44, 2) Eructávit cor 
meum verbum bonum: dico 
ego ópera mea Regi. 
V. Glória. 
ORATIO – Deus, qui beatíssi-
mæ semper Vírginis et Geni-
trícis tuæ Maríæ singulári tí-
tulo Carméli Ordinem deco-
rásti: concéde propítius; ut, 
cujus hódie commemoratió-
nem sollémni celebrámus of-
fício, ejus muníti præsídiis, 
ad gáudia sempitérna perve-
níre mereámur: Qui vivis et 
regnas. 
 
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 
omnis viæ et veritátis: in me 
omnis spes vitæ et virtútis. 
Transíte ad me, omnes qui 
gehe 

 

VSTUP – Radujme se všichni 
v Pánu, slavíce svátek na 
počest blahoslavené Marie 
Panny, z jejíž slavnosti se 
radují Andělé a vespol chválí 
Syna Božího. (Ž. 44, 2) Srdce 
moje kypí slovem blahým, 
dílo svoje věnuji Králi. 
V. Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
Karmelský Řád okrášlil 
zvláštním názvem blaho-
slavené vždy Panny a Ro-
dičky své Marie, uděl 
milostivě, abychom, jejíž pa-
mátku dnes slavnou službou 
konáme, utvrzeni jsouce její 
ochranou, zasloužili si dojíti 
radostí věčných: Jenž žiješ a 
kraluješ. 
 
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 
k životu pravdy, ve mně je 
všecka naděje v život ctnosti. 
Přistupte ke mně všichni, 
heheh 

ustavičnými dobrodiními 
obohatila, ze všech nebezpečí 
vysvobodila a svou láskou 
svornými učinila: Jenž žiješ a 
kraluješ s Bohem Otcem 
v jednotě Ducha Svatého. 

quos perpétuis cumulávit 
benefíciis, a cunctis perículis 
absolútos, sua fáciat pietáte 
concórdes: Qui vivis et 
regnas cum Deo Patre in 
unitáte Spíritus Sancti. 

Svátek blahoslavené Panny Marie Karmelské 
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řekla jemu: Blahoslavený 
život, který tebe nosil, a prsy, 
kterých jsi požíval. Ale on 
pravil: Ovšem blahoslavení, 
kteří slyší slovo Boží 
a zachovávají ho. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Jerem. 18, 20) 
Pomni, Panno-Matko, až bu-
deš státi před tváří Páně, aby 
ses přimlouvala za nás a aby 
odvrátil svůj hněv od nás. 
 
TICHÁ MODLITBA – Po-
svěť, Pane, prosíme, obětova-
né dary, a na blahodárnou 
přímluvu blahoslavené Boží 
Rodičky Marie dej, aby se 
nám staly spásnými. Skrze 
téhož Pána našeho. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ – Předůstojná 
Královno světa, Marie, Panno 
ustavičná, přimlouvej se za 
náš pokoj a spásu, kteráž jsi 
porodila Krista Pána, 
Spasitele všech. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Prosíme 
tebe, Pane, nechť nám 
pomůže ctihodná přímluva 
slavné tvé Rodičky, vždycky 
Panny, Marie, aby nás, které 
geh 
 

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. Skrze tebe, 
Boží Rodičko, vrácen jest 
nám ztracený život, kteráž jsi 
s nebe obdržela dítko a světu 
porodila Spasitele. Aleluja. 
 
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 
ge 

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. Per te, 
Dei Génitrix, nobis est vita 
pérdita data: quæ de cælo 
suscepísti prolem, et mundo 
genuísti Salvatórem. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (Luk. 11, 27-28). 
In illo témpore: Loquénte 
Jesu ad turbas, extóllens 
vocem quædam múlier de 
gehe h 
 

turba, dixit illi: Beátus ven- 
ter qui te portávit, et úbera, 
quæ suxísti. At ille dixit: 
Quinímmo beáti, qui áudiunt 
verbum Dei, et custódiunt 
illud. 
 
OFFERTORIUM (Jerem. 18, 
20) Recordáre, Virgo mater, 
in conspéctu Dei, ut loquáris 
pro nobis bona, et ut avértat 
indignatiónem suam a nobis. 
 
SECRETA – Sanctífica, Dómi-
ne, quǽsumus, obláta libámi-
na: et, beátæ Dei Genitrícis 
Maríæ salubérrima intercessi-
óne, nobis salutária fore con-
céde. Per eúndem Dóminum 
nostrum. 
 
 
COMMUNIO – Regína 
mundi digníssima, María, 
Vírgo perpétua, intercéde pro 
nostra pace et salúte, quæ 
genuísti Christum Dóminum, 
Salvatórem ómnium. 
 
POSTCOMMUNIO – Adju-
vet nos, quǽsumus, Dómine, 
gloriósæ tuæ Genitrícis 
sempérque Vírginis Maríæ 
intercéssio veneránda: ut, 
gehh 
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