
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 44, 13 et 15-16)
Vultum tuum deprecabúntur 
omnes dívites plebis: adducéntur 
Regi Vírgines post eam: próximæ 
ejus adducéntur tibi in lætítia et 
exsultatióne. (Allelúja, allelúja.) 
(Ps. ib. 2) Eructávit cor meum 
verbum bonum: dico ego ópera 
mea Regi. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Deus, qui de beátæ 
Maríæ Vírginis útero Verbum tu-
um, Angelo nuntiánte, carnem 
suscípere voluísti: præsta supplí-
cibus tuis; ut, qui vere eam Geni-
trícem Dei crédimus, ejus apud te 
intercessiónibus adjuvémur. Per 
eúndem Dóminum nostrum 
Jesum Christum. 
 
LÉCTIO Isaíæ Prophétæ (c. 7, 10-
15). 
In deiébus illis: Locútus est Dó-
minus ad Achaz, dicens: Pete tibi 
signum a Dómino, Deo tuo, in 
prófundum infér-ni, sive in excél-
sum supra. Et dixit Achaz: Non 
pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Ž. 44, 13 a 15-16) Před 
tváří tvou se budou kořiti tobě 
všechna knížata lidu. Přivedeny 
budou za ní Králi Panny, její
družky se uvedou k tobě 
s radostí a plesáním. (Aleluja, 
aleluja.) (Ž. tamt. 2) Srdce moje 
kypí slastí, věnují své dílo Králi. 
V. Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi chtěl, 
aby Slovo tvé z lůna blahoslave-
né Marie Panny za zvěstování 
Anděla tělo na sebe přijalo, po-
přej nám, pokorně tě prosícím, 
abychom, kteří ji vpravdě Boho-
rodičkou vyznáváme, její přímlu-
vou byli u tebe podporováni. 
Skrze téhož Pána našeho. 
 
ČTENÍ z Proroka Isaiáše (7, 10-
15). 
V těch dnech mluvil Hospodin 
k Achazovi a řekl: Vyžádej si 
znamení od Hospodina, Boha 
svého, buď hluboko v podzemí, 
neb vysoko na výsostech. I řekl 
geg 

možné u Boha nižádné slovo. I 
řekla Maria: Hle, já dívka Páně, 
staniž se mi podle slova tvého. 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Luk. 1, 28 a 42)
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán 
s tebou, požehnaná tys mezi 
ženami a požehnaný plod života 
tvého. (Aleluja.) 
 
TICHÁ MODLITBA – V myslích 
našich, prosíme, Pane, tajemství 
pravé víry utvrď, abychom, kteří 
Počatého z Panny pravým Bo-
hem a člověkem vyznáváme, 
mocí spásného jeho zmrtvých-
vstání zasloužili dojíti věčné ra-
dosti. Skrze téhož Pána našeho. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Is. 7, 14) Hle, 
Panna počne a porodí syna a 
nazvou jeho jméno Emanuel. 
(Aleluja.) 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Milost svou 
prosíme, Pane, v mysl naši vlej, 
abychom, kteří jsme zvěstováním 
Anděla poznali vtělení Krista, 
Syna tvého, byli skrze jeho 
umučení a kříž přivedeni ke 
slávě vzkříšení. Skrze téhož Pána 
našeho Ježíše Krista. 

lis: quia non erit impossíbile a-
pud Deum omne verbum. Dixit 
autem María: Ecce, ancílla Dómi-
ni, fiat mihi secúndum verbum 
tuum. 
 
OFFERTORIUM (Luc. 1, 28 et 42)
Ave, María, grátia plena; Dómi-
nus tecum: benedícta tu in mulié-
ribus, et benedíctus fructus ven-
tris tui. (Allelúja.) 
 
SECRETA – In méntibus nostris, 
quǽsumus, Dómine, veræ fídei 
sacraménta confírma: ut, qui con-
céptum de Vírgine Deum verum 
et hóminem confitémur; per ejus 
salutíferæ resurrectiónis poténti-
am, ad ætérnam mereámur per-
veníre lætítiam. Per eúndem. 
 
 
COMMUNIO (Is. 7, 14) Ecce, Vir-
go concípiet et páriet fílium: et 
vocábitur nomen ejus Emmánuel. 
(Allelúja.) 
 
POSTCOMMUNIO – Grátiam tu-
am, quǽsumus, Dómine, ménti-
bus nostris infúnde: ut, qui An-
gelo nuntiánte, Christi Fílii tui in-
carnatiónem cognóvimus; per 
passiónem ejus et crucem, ad 
resurrectiónis glóriam perdu-
cámur. Per eúndem Dóminum. 
 

Zvěstování Panny Marie 

V elektronické podobě najdete na www.krasaliturgie.cz → Ke stažení → 
Texty ke mši svaté 

Dnes se slaví právě ten okamžik, kdy Slovo počalo býti tělem. Tisíce let 
uplynulo od té doby, kdy byla brána Ráje uzavřena a padlému lidstvu 
přislíben Vykupitel. Dnes se stala druhá osoba Nejsvětější Trojice člověkem 
v lůně neposkvrněné Panny. Úžasné toto tajemství se však uskutečnilo teprve 
tehdy, když pokorná a čistá Panna odvětila zvěstujícímu Andělu: Staniž se mi 
podle slova tvého! Vzdávejme tedy dnes vroucí díky nejen Kristu, jenž svým 
vtělením povznesl lidství a vykoupil je, ale také jeho panenské Matce, které při 
našem vykoupení připadá tak vznešená a důležitá úloha. Ke cti tohoto 
nevýslovného Tajemství rozhlaholí se denně třikráte zvony v katolických 
zemích a zvou věřící, aby společně děkovali za Vtělení Syna Božího a 
pozdravili panenskou Matku. 

Preface o Panně Marii.  



 

til pokoj, smířiv v sobě zemi 
s nebem. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
svatého Evangelia podle Lukáše 
(1, 26-38). 
Za onoho času poslán byl Anděl 
Gabriel od Boha do města 
galilejského, jemuž jméno 
Nazaret, k panně, zasnoubené 
muži, jemuž jméno bylo Josef, 
z domu Davidova, a jméno 
panny Maria. A vešed k ní 
Anděl, řekl: Zdráva buď, milosti-
plná, Pán s tebou, požehnaná ty’s 
mezi ženami. Ona pak uslyševši 
jej užasla nad jeho řečí a myslila, 
jaké by to bylo pozdravení. I řekl 
jí Anděl: Neboj se, Maria, neboť 
jsi nalezla milost u Boha. Hle,
počneš v životě a porodíš syna a 
nazveš jméno jeho Ježíš. Ten 
bude veliký a Synem Nejvyššího 
bude slouti a Pán Bůh dá mu 
trůn Davida, otce jeho, a bude 
kralovati v domě Jakubově na 
věky, a království jeho nebude 
konce. I řekla Maria k Andělu: 
Kterak se to stane, když muže 
nepoznávám? A odpovědev 
Anděl řekl jí: Duch Svatý 
sestoupí v tebe, a moc Nej-
vyššího tě zastíní; proto také to 
svaté, co se z tebe zrodí, slouti 
bude Syn Boží. A hle, Alžběta, 
příbuzná tvá, i ona počala syna 
ve stáří svém, a nyní jest již 
v šestém měsíci ta, která slove 
neplodná, neboť nebude ne-
gegege  

Achaz: Nebudu žádati, abych ne-
pokoušel Hospodina. I řekl: Slyš-
te tedy, příslušníci domu Davi-
dova. Nestačí vám roztrpčovati 
lidi, že i Boha mého roztrpčujete? 
Proto sám Hospodin dá vám 
znamení. Hle, panna počne a 
porodí syna, a zváno bude jeho 
jméno Emmanuel. Máslo a med 
bude jísti, aby dovedl zavrhnouti 
zlé a voliti dobré. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 44, 3 a 5)
Rozlita jest milost na tvých rtech, 
neboť požehnal tě Bůh na věky. 
V. Pro pravdu, mírnost a spra-
vedlnost; i nechť naučí tě 
pravice tvá činům podivuhod-
ným. 
 
TRAKTUS (Žalm 44, 11 a 12)
Poslyš, dcero, a viz a nakloň ucha 
svého, neboť po kráse tvé touží 
Král. V. (Ž. tamt. 13 a 10) Před 
tváří tvou se budou kořiti všech-
na knížata lidu, dcery královské 
jsou ke tvé oslavě. V. (Ž. tamt. 15-
16) Přivedeny budou za ní Králi 
Panny, její družky se uvedou 
k tobě. V. Přivedeny budou s ra-
dostí a plesáním; přivedeny 
budou do svatyně Královy. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Luk. 1, 28)
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán 
s tebou, požehnaná tys mezi 
ženami. Aleluja. V. (4. Mojž. 17, 
8) Ratolest Jesse vykvetla, Panna 
zrodila Bohočlověka; Bůh navrá-
ge 

petam, et non tentábo Dóminum. 
Et dixit: Audíte ergo, domus Da-
vid: Numquid parum vobis est, 
moléstos esse homínibus, quia 
molésti estis et Deo meo? Propter 
hoc dabit Dóminus ipse vobis 
signum. Ecce, virgo concípiet, et 
páriet fílium, et vocábitur nomen 
ejus Emmánuel. Butýrum et mel 
cómedet, ut sciat reprobáre ma-
lum, et elígere bonum. 
 
GRADUALE (Ps. 44, 3 et 5)
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: 
proptérea benedíxit te Deus in 
ætérnum. V. Propter veritátem et 
mansuetúdinem et justítiam: et 
dedúcet te mirabíliter déxtera 
tua. 
 
TRACTUS (Ps. 44, 11 et 12) Audi, 
fília, et vide, et inclína aurem tu-
am: quia concupívit Rex spéciem 
tuam. V. (Ps. ib. 13 et 10) Vultum 
tuum deprecabúntur omnes dívi-
tes plebis: fíliæ regum in honóre 
tuo. V. (Ps. ib. 15-16) Adducéntur 
Regi Vírgines post eam: próximæ 
ejus afferéntur tibi. V. Adducén-
tur in lætítia et exsultatióne: 
adducéntur in templum Regis. 
 
 
Allelúja, allelúja. V. (Luc. 1, 28)
Ave, María, grátia plena; Dómi-
nus tecum: benedícta tu in mulié-
ribus. Allelúja. V. (Num. 17, 8)
Virga Jesse flóruit: Virgo Deum 
et hóminem génuit: pacem Deus
ge 

réddidit, in se reconcílians ima 
summis. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (1, 26-38). 
In illo témpore: Missus est Ange-
lus Gábriel a Deo in civitátem 
Galilǽæ, cui nomen Názareth, ad 
vírginem desponsátam viro, cui 
nomen erat Joseph, de domo Da-
vid, et nomen vírginis María. Et 
ingréssus Angelus ad eam, dixit: 
Ave, grátia plena: Dóminus te-
tecum: benedícta tu in muliéri-
bus. Quæ cum audísset, turbáta 
est in sermóne ejus: et cogitábat, 
qualis esset ista salutátio. Et ait 
Angelus ei: Ne tímeas, María, in-
venísti enim grátiam apud De-
um; ecce, concípies in útero, et 
páries fílium, et vocábis nomen 
ejus Jesum. Hic erit magnus, et 
Fílius Altíssimi vocábitur, et da-
bit illi Dóminus Deus sedem Da-
vid patris ejus: et regnábit in do-
mo Jacob in ætérnum, et regni e-
jus non erit finis. Dixit autem 
María ad Angelum: Quómodo fi-
et istud, quóniam virum non cog-
nósco? Et respóndens Angelus, 
dixit ei: Spíritus Sanctus supervé-
niet in te, et virtus Altíssimi o-
bumbrábit tibi. Ideóque et quod 
nascétur ex te sanctum, vocábitur 
Fílius Dei. Et ecce, Elísabeth, cog-
náta tua, et ipsa concépit fílium 
in senectúte sua: et hic mensis 
sextus est illi, quæ vocátur stéri-
ge  

V době velikonoční se říká místo Stupňového zpěvu a Traktu:  


