
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Sedulius) Salve, 
sancta, Parens, eníxa puérpera 
Regem: qui cælum terrámque 
regit in sǽcula sæculórum. (Ps. 
44, 2) Eructávit cor meum 
verbum bonum: dico ego ópera 
mea Regi. V. Glória. 
 
ORATIO – Fámulis tuis, quǽsu-
mus, Dómine, cæléstis grátiæ 
munus impertíre: ut, quibus beá-
tæ Vírginis partus éxstitit salútis 
exórdium; Visitatiónis ejus votíva 
solémnitas, pacis tríbuat incre-
méntum. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum, Fílium tuum. 
 
 
ORATIO – Deus, qui nos sanctó-
rum Mártyrum tuórum Procéssi 
et Martiniáni gloriósis confessió-
nibus circúmdas et prótegis: da 
nobis et eórum imitatióne 
profícere, et intercessióne gau-
dére. Per Dóminum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (Cant. 2, 
8-14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Sedulius) Zdráva buď, 
svatá Rodičko, porodivší Krále, 
jenž vládne nebem i zemí na 
věky věků. (Ž. 44, 2) Srdce moje 
kypí slastí, věnuji své dílo Králi. 
V. Sláva Otci i Synu i Duchu 
Svatému. 
 
MODLITBA – Služebníkům 
svým, prosíme, Pane, uděl dar 
nebeské milosti, aby těm, jimž se 
porod blahoslavené Panny stal 
počátkem spásy, pomátná slav-
nost jejího Navštívení přinesla 
rozmnožení pokoje. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna tvého. 
 
 
MODLITBA – Bože, jenž nás 
slavným vyznáním svatých Mu-
čedníků svých Procesa a Martini-
ana obklopuješ a chráníš, dej 
nám, abychom i následováním 
jich prospívali i z jejich přímluvy 
se radovali. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z Písně Šalamounovy (2, 
8-14). 

 
TICHÁ MODLITBA – Přijmi,
Pane, modlitby a dary, které, aby 
byly hodny tvého pohledu, nechť 
nám přímluva Svatých tvých 
pomůže. Skrze Pána našeho. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ – Požehnané 
útroby Marie Panny, jež nosily 
Syna věčného Otce. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přijali jsme, 
Pane, zásvětné svátosti výroční 
slavnosti: uděl, prosíme, aby nám 
poskytly léků pro život časný i 
věčný. Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. 
 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nasyceni 
jsouce obětinou těla svatého a 
drahocenné Krve, prosíme, Pane, 
Bože náš, abychom, co se zbož-
nou oddaností konáme, toho 
dosáhli zajištěným vykoupením. 
Skrze téhož Pána. 

 
SECRETA – Súscipe, Dómine, 
preces et múnera: quæ ut tuo sint 
digna conspéctu, Sanctórum 
tuórum préibus adjuvémur. Per 
Dóminum nostrum. 
 
 
COMMUNIO – Beáta víscera 
Maríæ Vírginis, qua portaverunt 
ætérni Patris Fílium. 
 
POSTCOMMUNIO – Súmpsi-
mus, Dómine, celebritátis ánnuæ 
votíva sacraménta: præsta, quǽ-
sumus; ut et temporális vitæ 
nobis remédia prǽbeant et ætér-
næ. Per Dóminum nostrum. 
 
 
POSTCOMMUNIO – Córporis 
sacri et pretiósi Sánguinis repléti 
libámine, quǽsumus, Dómine, 
Deus noster: ut, quod pia devoti-
óne gérimus, certa redemptióne 
capiámus. Per eúndem Dómi-
num nostrum. 

Navštívení Panny Marie 
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Příhoda, jež se vypráví v dnešním odstavci sv. Evangelia, dala podnět 
k zavedení tohoto svátku za papežů Urbana IV. a Bonifáce IX. r. 1389. 
V Čechách byla zavedena tato slavnost již roku 1385 arcibiskupem Janem 
z Jenštejna, který sám složil pro ten den zvláštní officium a hymny. Církev sv. 
si dnes vzpomíná, jak panenská Matka Boží spěchá se svým pokladem pod 
srdcem do Judska, aby posloužila své příbuzné Alžbětě a jak sv. Jan Kř. je už 
před svým zrozením posvěcen přítomností svého Pána. Při této příležitosti 
neposkvrněná Panna velebila Boha krásným chvalozpěvem Magnificat, jejž 
denně Církev sv. opakuje ve svých hodinkách. 

Připomínka sv. Procesa a Martiniana: 

Připomínka sv. Procesa a Martiniana: 

Preface o blahoslavené Panně Marii. 

Připomínka sv. Procesa a Martiniana: 



 

Za onoho času Maria povstavši 
odešla s chvátáním na hory do 
města Judova. A vešedši do do-
mu Zachariášova, pozdravila 
Alžbětu. I stalo se, jak uslyšela 
Alžběta pozdravení Mariino, za-
plesalo dítko v životě jejím, a 
Alžběta byla naplněna Duchem 
Svatým. I zvolala hlasem veli-
kým, řkouc: Požehnaná tys mezi 
ženami, a požehnaný plod života 
tvého. A odkud mi to, aby matka 
Pána mého přišla ke mně? Ne-
boť, hle, jak došel hlas pozdravu 
tvého do mých uší, zaplesalo ra-
dostí dítko v životě mém. A bla-
hoslavena, která jsi uvěřila, ne-
boť se vyplní ty věci, které ti byly 
pověděny od Pána. I řekla Maria: 
Velebí duše má Hospodina, a 
duch můj zaplesal v Bohu, Spa-
siteli mém. 
 
OBĚTOVÁNÍ – Blahoslavená jsi, 
Panno Maria, která jsi nosila 
Stvořitele veškerenstva; porodila 
jsi toho, jenž tě stvořil, a na věky 
zůstáváš Pannou. 
 
TICHÁ MODLITBA – Člověčen-
ství Jednorozeného tvého, Pane, 
přispěj nám ku pomoci, aby ten, 
jenž narodiv se z Panny, neporu-
šenosti Matky nezmenšil, nýbrž 
posvětil, o slavnosti jejího Nav-
štívení nás od vin hříchů našich 
očistil a oběť naši tobě příjemnou 
učinil. Ježíš Kristus, Pán náš: Jenž 
s tebou žije. 

Slyš, můj miláček – hle, on 
přichází! Skáče po horách, přebí-
há pahorky. Podoben milý můj 
srně neb jelínku. Hle, on stojí už 
za zdí naší; hledí k oknu, patří ke 
mřížce. Aj, můj milý mluví ke 
mně: Povstaň, pospěš, přítelko 
moje, holubice má, krásko má, 
vyjdi! Minulať zima již, déšť 
přestal, odešel. Květ vidět u nás, 
čas přišel ořezu, hrdličku slyšet 
v zemi naší. Fík lije v raničky,
květ vinic voní. Povstaň, má pří-
telko, krásko má, vyjdi! Holubič-
ko má, v roklích skalních, v dě-
rách trhliny, ukaž mi tvář svou, 
ať zní tvůj sluchu mému! Jeť hlas 
tvůj sladký a tvář tvá spanilá. 
 
 
 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV – Požehnaná 
a úctyhodná jsi, Panno Maria, 
která jsi bez porušení cudnosti 
shledána byla Matkou Spasitele. 
V. Panno, Rodičko Boží, ten, 
jehož neobsáhne celý svět, stav se 
člověkem, uzavřel se v život tvůj. 
Aleluja, aleluja. V. Blažená jsi, 
svatá Panno Maria, a všeliké 
chvály nejhodnější, neboť z tebe 
vzešlo slunce spravedlnosti, 
Kristus, Bůh náš. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Lukáše 
(1, 39-47). 
 

Ecce, iste venit sáliens in mónti-
bus, transíliens colles; símilis est 
diléctus meus cápreæ hinnuló-
que cervórum. En, ipse stat post 
paríetem nostrum, respíciens per 
fenéstras, prospíciens per cancél-
los. En, diléctus meus lóquitur 
mihi: Surge, própera, amíca mea, 
colúmba mea, formósa mea, et 
veni. Jam enim hiems tránsiit, 
imber ábiit et recéssit. Flores ap-
paruérunt in terra nostra, tempus 
putatiónis advénit: vox túrturis 
audíta est in terra nostra: ficus 
prótulit grossos suos: víneæ fló-
rentes dedérunt odórem suum. 
Surge, amíca mea, speciósa mea, 
et veni: colúmba mea in foramí-
nibus petræ, in cavérna macériæ, 
osténde mihi fáciem tuam, sonet 
vox tua in áuribus meis: vox e-
nim tua dulcis et fácies tu decóra. 
 
GRADUALE – Benedícta et 
venerábilis es, Vírgo 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. Felix es, 
sacra Virgo María, et omni laude 
digníssima: quia ex te ortus est 
sol justítiæ, Christus, Deus 
nostre. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam ( 1, 39-47). 

In illo témpore: Exsúrgens María, 
ábiit in montána cum festinatióne 
in civitátem Juda: Et intrávit in 
domum Zacharíæ, et salutávit 
Elísabeth. Et factum est, ut audí-
vit salutatiónem Maríæ Elísabeth, 
exsultávit infans in útero ejus: et 
repléta est Spíritu Sancto Elísa-
beth: et exclamávit voce magna, 
et dixit: Benedícta tu inter mulíe-
res, 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: Mag-
níficat ánima mea Dóminum: et 
exsultávit spíritus meus in Deo, 
salutári meo.  
 
OFFERTORIUM – Beáta es, 
Virgo María, quæ ómnium 
portásti Creatórem: genuísti, qui 
te fecit, et in ætérnum pérmanes 
Virgo. 
 
SECRETA – Unigéniti tui, Dómi-
ne, nobis succúrrat humánitas: 
ut, qui, natus de Vírgine, Matris 
integritátem non mínuit, sed sa-
crávit; in Visitatiónis ejus solém-
niis, nostris nos piáculis éxuens, 
oblatiónem nostram tibi fáciat ac-
céptam Jesus Christus, Dóminus 
noster: Qui tecum vivit, et regnat 
in unitáte. 

Těmito poetickými slovy Velepísně je 
líčen něžný vztah nejčistčí Panny 
k jejímu Božskému Synu. 

Et dicitur Credo. Říká se Věřím.


