
 

INTROITUS (Hebr. 4, 16) 
Adeámus cum fidúcia ad 
thronum grátiæ, ut misericór-
diam consequámur et gráti-
am inveniámus in auxílio 
opportúno. Allelúja, allelúja. 
(Ps. 120, 1) Levávi óculos me-
os in montes: unde véniet au-
xílium mihi. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Dómine Jesu 
Christe, noster apud Patrem 
mediátor, qui beatíssimam 
Vírginem, Matrem tuam, 
matrem quoque nostram et 
apud te mediatrícem consti-
túere dignátus es: concéde 
propítius; ut, quisquis ad te 
benefícia petitúrus accésserit, 
cuncta se per eam impetrásse 
lætétur: Qui vivis et regnas. 
 
LÉCTIO Isaíæ Prophétæ (55, 
1-3 et 5). 
Omnes sitiéntes, veníte ad a-
quas: et qui non habétis ar-
géntum, properáte, émite et 
comédite: veníte, émite abs-
que argénto et absque ulla 
commutatióne vinum et lac. 
Quare appénditis argéntum 
non in pánibus, et labórem 
vestrum non in saturitáte? 
 
 

VSTUP (Žid. 4, 16) Přistupme 
s důvěrou ke trůnu milosti, 
abychom dosáhli milosrden-
ství a nalezli milost včasné 
pomoci. Aleluja, aleluja. (Ž. 
120, 1) Pozvedl jsem oči své 
k horám, odkud mi má přijít 
pomoc. V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Pane Ježíši 
Kriste, prostředníče náš u 
Otce, jenž jsi ráčil ustanoviti 
blahoslavenou Pannu, Matku 
svou, také naší matkou a 
prostřednicí u sebe, uděl 
milostivě, aby každý, jenž 
k tobě přijde si vyprosit 
dobrodiní, mohl se radovati, 
že všeho skrze ni došel: Jenž 
žiješ a kraluješ. 
 
ČTENÍ z Proroka Isaiáše (55, 
1-3 a 5). 
Všichni, kteří žízníte, pojďte 
k vodám, kteří jste bez peněz, 
pospěšte, kupujte, jezte; 
pojďte, kupujte bez peněz, 
beze vší náhrady víno a 
mléko. Proč odvažujete 
stříbro za to, co neživí, a svůj 
perný výdělek za to, co 
nesytí? Slyšte, slyšte mne, i 
 
 

lečým plesáním oslavují; 
s nimiž rač, prosíme, 
připustiti i hlasy naše, 
kteřížto u pokorném vyz-
návání pravíme: Svatý, svatý, 
svatý. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Esth. 15, 17) 
Obdivuhodná jsi, ó, Maria, a 
obličej tvůj je pln milostí. 
Aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nechť nám, 
Pane, přispěje na pomoc 
prosba blahoslavené Marie, 
Matky tvé a naší Prostře-
dnice, abychom uštědřením 
tvé milosti skrze tento 
svatosvatý úkon dospěli 
k rozmnožení věčného vy-
koupení: Jenž žiješ a kraluješ 
s Bohem Otcem. 
 
 

Virtútes, ac beáta Séraphim, 
sócia exsultatióne concé-
lebrant. Cum quibus et 
nostras voces, ut admítti 
júbeas, deprecámur, súpplici 
confessióne dicéntes: Sanctus. 
 
COMMUNIO (Esth. 15, 17) 
Valde mirábilis es, o María, et 
fácies tua plena est 
gratiárum. Allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Subvé-
niat nobis, Dómine, beátæ 
Maríæ, Matris tuæ ac nostræ 
mediatrícis, orátio: ut, per 
hæc sacrosáncta commércia, 
tua grátia largiénte, ad 
redemptiónis ætérnæ profici-
ámus augméntum: Qui vivis 
et regnas cum Deo Patre in 
unitáte. 
 

Blahoslavené Marie Panny Prostřednice všech milostí 
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OBĚTOVBÁNÍ (Jerem. 18, 20) 
Rozpomeň se, Panno Matko, 
před tváří Boží, abys mluvila 
za nás dobré a aby odvrátil 
od nás svůj hněv. Aleluja. 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Pane, 
prosíme, aby toto přinesení 
obětin na přímluvu Matky 
tvé a naší Prostřednice 
učinilo z nás uštědřením tvé 
milosti pro tebe obětní dar 
věčný: Jenž žiješ a kraluješ 
s Bohem Otcem v jednotě. 
 
PREFACE – Věru hodno a 
spravedlivo jest, slušno a 
spasitelno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, 
Hospodine svatý, Otče 
všemohoucí, věčný Bože, a 
tebe o Slavnosti blahoslavené 
Marie, vždy Panny, společně 
chválili, blahoslavili a ve-
lebili, kterážto i Jednoroze-
ného tvého zastíněním Ducha 
Svatého počala, i v ustavičné 
slávě panenství světu věčné 
světlo vydala, Ježíše Krista, 
Pána našeho. Skrze něhož 
velebnost tvou chválí Andělé, 
koří se Panstva, chvějí se 
Mocnosti, nebesa a nebeské 
Síly, i svatí Serafové spo- 
 

budete hodovati, bude se 
kochati v tučných jídlech 
duše vaše. Nakloňte ucho své 
a pojďte ke mně; poslouchejte 
a živa bude duše vaše. Hle, 
národy, kterých neznáš, 
přivoláš a národové, kteří tě 
neznali, poběhnou k tobě, pro 
Hospodina Boha tvého, pro 
svatého Israelova, protože tě 
oslaví. 
 
 
Aleluja, aleluja. V. (Is. 60, 4) 
Pozvedni vůkol oči své a viz; 
všichni tito shromážděni 
jsou, přišli k tobě. Aleluja. V. 
Synové tvoji zdaleka přijdou 
a dcery tvé po boku ti stanou. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Jana 
(19, 25-27).  
Za onoho času stály u Kříže 
Ježíšova jeho Matka a sestra 
Matky jeho Maria Kleofášova 
a Maria Magdalena. Tedy 
Ježíš uzřev Matku a toho 
učedníka, kterého miloval, an 
tu stojí, řekl Matce své: Ženo, 
hle, syn tvůj. Nato řekl 
učedníkovi: Hle, Matka tvá. 
A od té chvíle přijal ji ten 
učedník k sobě. 
 

Audíte audiéntes me, et co-
médite bonum, et delectábi-
tur in crassitúdine ánima ves-
tra. Inclináte aurem vestram, 
et veníte ad me: audíte, et vi-
vet ánima vestra. Ecce, gen-
tem, quam nesciébas, vocá-
bis: et gentes, quæ te non 
cognovérunt, ad te current 
propter Dóminum, Deum 
tuum, et sanctum Israel, quia 
glorificávit te. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Is. 60, 4) 
Leva in circúitu óculos tuos, 
et vide: omnes isti congregáti 
sunt, venérunt tibi. Allelúja. 
V. Fílii tui de longe vénient, 
et fíliæ tuæ de látere surgent. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sacnti Evangélii secúndum 
Joánnem (19, 25-27). 
In illo témpore: Stabant juxta  
Crucem Jesu Mater ejus, et 
soror Matris ejus, María Clé-
ophæ, et María Magdaléne. 
Cum vidísset ergo Jesus Mat-
rem, et discípulum stantem, 
quem diligébat, dicit Matri 
suæ: Múlier, ecce fílius tuus. 
Deínde dicit discípulo: Ecce 
Mater tua. Et ex illa hora ac-
cépit eam discípulus in sua. 
 

OFFERTORIUM (Jer. 18, 20) 
Recordáre, Virgo Mater, in 
conspéctu Dei, ut loquáris 
pro nobis bona, et ut avértat 
indignatiónem suam a nobis. 
Allelúja. 
 
SECRETA – Matris Tuæ ac 
mediatrícis nostræ précibus, 
Dómine, quǽsumus: hæc 
hostiárum oblátio nosmet-
ípsos, tua grátia largiénte, tibi 
perfíciat munus ætérnum: 
Qui vivis et regnas cum 
DeoPatre in unitáte. 
 
PRÆFATIO – Vere dignum et 
justum est, æquum et 
salutáre, nos tibi semper et 
ubíque grátias ágere: Dómine 
sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus. Et te in Festi-
vitáte beátæ Maríæ semper 
Vírginis collaudáre, benedí-
cere et prædicáre. Quæ et 
Unigénitum tuum Sancti 
Spíritus obumbratióne concé-
pit: et virginitátis glória 
permanénte, lumen ætérnum 
mundo effúdit, Jesum Chris-
tum, Dóminum nostrum. Per 
quem majestátem tuam 
laudant Angeli, adórant 
Dominatiónes, tremunt Pote-
státes. Cæli, cælorúmque 
 


