
 

INTROITUS (Hebr. 4, 16) A-
deámus cum fidúcia ad thro-
num grátiæ, ut misericórdi-
am consequámur, et grátiam 
inveniámus in auxílio oppor-
túno. V. (Ps. 44, 2) Eructávit 
cor meum verbum bonum: 
dico ego ópera mea regi. V. 
Glória Patri. 
ORATIO – Omnípotens sem-
pitérne Deus, qui in Corde 
beátæ Maríæ Vírginis dig-
num Spíritus Sancti habitácu-
lum præparásti: concéde pro-
pítius; ut ejúsdem immaculáti 
Cordis festivitátem devóta 
mente recoléntes, secúndum 
cor tuum vívere valeámus. 
Per Dóminum... in unitáte 
ejúsd. 
Připomínka sv. Timothea, Hyppolita a 
Symforiana: 

ORATIO – Auxílium tuum 
nobis, Dómine, quǽsumus, 
placátus, impénde: et, inter-
cedéntibus beátis Martýribus 
tuis Timótheo, Hippólyto, et 
Symphoriáno, déxteram su-
per nos tuæ propitiatiónis ex-
ténde. Per Dóminum. 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (24,
23-31). 
Ego quasi vitis fructificávi su-
ge 

VSTUP (Žid. 4, 16)
Přistupujme s důvěrou k trů-
nu milosti, abychom došli 
milosrdenství a nalezli milost 
k příhodné pomoci. V. (Ž. 44, 
2) Srdce mé kypí dobrým 
slovem: věnuji své dílo Králi. 
V. Sláva Otci i Synu i Duchu 
Svatému. 
MODLITBA – Všemohoucí, 
věčný Bože, jenž jsi v srdci 
blahoslavené Panny Marie 
připravil důstojný příbytek 
Ducha Svatého, uděl 
milostivě, abychom, slavíce 
zbožnou myslí svátek téhož 
neposkvrněného Srdce, 
dovedli žíti podle srdce 
tvého. Skrze Pána... v jednotě 
téhož. 
 
 
MODLITBA – Pomoc svou 
nám, Pane, prosíme, usmířen 
prokaž, a na přímluvu 
svatých Mučedníků svých 
Timothea, Hippolyta a 
Symforiana vztáhni nad nás 
pravici svého milosrdenství. 
Skrze Pána. 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(24, 23-31). 
Já jako kmen vinný raším li-

tvých přináší posvěcený lid, 
jenž poznává, že pro jejich zá-
sluhy dostalo se mu pomoci 
v soužení. Skrze Pána. 

he 

K PŘIJÍMÁNÍ (Jan 19, 27)
Řekl Ježíš matce své: Ženo, 
hle, syn tvůj. Potom řekl 
učedníkovi: Hle, matka tvá. 
A od té chvíle přijal ji 
učedník k sobě. 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Občer-
stveni jsouce božskými dary, 
tebe, Pane, snažně prosíme, 
abychom na přímluvu Marie 
Panny, jejíž neposkvrněné 
Srdce jsme uctěním oslavi-
li, od přítomných nebez-
pečí vysvobozeni, dosáhli 
radostí věčného života. Skrze 
Pána. 

GEG 

PO PŘIJÍMÁNÍ – Nasyceni 
jsouce štědrostí božského 
daru, prosíme, Pane, Bože 
náš, abychom mohli na 
přímluvu svatých Mučední-
ků tvých Timothea, Hippoly-
ta a Symforiana v účasti na 
něm stále žíti. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 

ctórum: quorum se méritis de 
tribulatióne precepísse cog-
nóscit auxílium. Per Dómi-
num nostrum. 

Preface o Panně Marii. 

COMMUNIO (Jo. 19, 27)
Dixit Jesus matri suæ: Múlier, 
ecce fílius tuus: deínde dixit 
discípulo: Ecce mater tua. Et 
ex illa hora accépit eam 
discípulus in sua. 
POSTCOMMUNIO – Diví-
nis refécti munéribus te, Dó-
mine, supplíciter exorámus: 
ut beátæ Maríæ Vírginis in-
tercessióne, cujus immaculáti 
Cordis solémnia venerándo 
égimus, a præséntibus perí-
culis liberáti, ætérnæ vitæ 
gáudia consequámur. Per 
Dóminum. 

Připomínka svatých Mučedníků: 

POSTCOMMUNIO – Divíni 
múneris largitáte satiáti, 
quǽsumus, Dómine, Deus 
noster: ut, intercedéntibus 
sanctis Martýribus tuis Timó-
theo, Hippólyto, et Sampho-
riáno, in ejus semper partici-
patióne vivámus. Per Dómi-
num. 
 
 

 

Neposkvrněného Srdce blahoslavené Panny Marie 
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Bohem, mým spasitelem. 
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.      Říká se Věřím. 
OBĚTOVÁNÍ – Duch můj 
zaplesal nad Bohem, mým 
spasitelem, neboť mi učinil 
velké věci, jenž jest mocný a 
svaté je jeho jméno. 
TICHÁ MODLITBA – Obě-
tujíce, Pane, velebnosti tvé 
ne-poskvrněného Beránka, 
pro-síme, aby srdce naše 
zažehl onen božský oheň, 
jenž ne-výslovně rozplamenil 
Srdce blahoslavené Marie 
Panny. Skrze téhož Pána. 

GEG 

TICHÁ MODLITBA – Příjem-
ná budiž tobě, Pane, oběť, 
kterou ku poctě Svatých 
GEHE 

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, 
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 (Ž. 12, 6)
Srdce mé plesá nad pomocí 
tvou; prozpěvovati budu Pá-
nu, který mi udělil dobré věci 
a opěvovati budu jméno svr-
chovaného Pána. V. (Ž. 44, 
18) Pamatovati budou na 
jméno tvé po všechna pokole-
ní, proto tě budou oslavovat 
národové na věky. 
Aleluja, aleluja. V. (Luk 1, 46, 
47) Velebí duše má Pána a 
duch můj zaplesal nad 
gehehe 

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 te virtútis. 
Transíte ad me, omnes qui 
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 (Ps. 12, 6) Ex-
sultábit cor meum in salutári 
tuo: cantábo Dómino, qui bo-
na tríbuit mihi: et psallam nó-
mini Dómini altíssimi. V. (Ps. 
44, 18) Mémores erunt nómi-
nis tui in omni generatióne et 
generatiónem: proptérea pó-
puli confitebúntur tibi in 
ætérnum. 
Allelúja, allelúja. V. (Luc. 1, 
46, 47) Magníficat ánima mea 
Dóminum: et exsultávit 
gehehe 

spíritus meus in Deo salutári 
meo. Allelúja. 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (19, 25-27). 
In illo témpore: Stabant juxta 
Crucem Jesu Mater ejus, et 
soror Matris ejus, María Cléo-
phæ, et María Magdaléne. 
Cum vidísset ergo Jesus Ma-
trem, 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 (Lc. 1, 46, 
49) Exsultávit spíritus meus 
in Deo salutári meo; quia 
fecit mihi magna qui potens 
est, et sanctum nomen ejus. 
SECRETA – Majestáti tuæ, 
Dómine, Agnum immaculá-
tum offeréntes, quǽsumus: ut 
corda nostra ignis ille divínus 
accéndat, qui Cor beátæ Ma-
ríæ Vírginis ineffabíliter in-
flammávit. Per eúndem Dó-
minum. 

Připomínka svatých Mučedníků: 

SECRETA – Accépta tibi sit, 
Dómine, sacrátæ plebis oblát-
io pro tuórum honóre San-
GEH 


