
 

INTROITUS (Psalmus 118, 46-
47) Loquébar de testimóniis 
tuis in conspéctu regum, et 
non confundébar: et me-
ditábar in mandátis tuis, quæ 
diléxi nimis. (Ibid. 1) Beáti 
immaculáti in via: qui 
ámbulant in lege Dómini. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, qui inter 
citera poténtiæ tuæ mirácula 
étiam in sexu frágili victó-
riam martýrii contulísti: con-
céde propítius; ut, qui beátæ 
Martínæ Vírginis et Mártyris 
tuæ natalítia cólimus, per 
ejus ad te exémpla gradi-
ámur. Per Dóminum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (51, 
1-8 et 12). 
Confitébor tibi, Dómine, Rex, 
et collaudábo te Deum Salva-
tórem meum. Confitébor nó-
mini tuo: quóniam adjútor et 
protéctor factus es mihi, et li-
berásti corpus meum a perdi-
tióne, a láqueo linguæ iníquæ 
et a lábiis operántium men-
dácium, et in conspéctu as- 
tántium factus es mihi adjú-
tor. Et liberásti me secúndum 
 
 

VSTUP (Žalm 118, 46-47) 
Mluvila jsem o tvých svě-
dectvích před králi a nebyla 
jsem zahanbena; a budu 
rozjímati o tvých přikázáních, 
která miluji velice. (Tamt. 1) 
Blaze těm, kdož kráčejí 
neposkvrněni, kteří chodí 
v zákoně Páně. V. Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
mezi ostatními zázraky své 
moci také slabému pohlaví 
propůjčil vítězství mučed-
níků, popřej milostivě, aby-
chom svaté Martiny, Panny a 
Mučednice tvé, narozeniny 
slavíce, podle jejího příkladu 
k tobě spěli. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(51, 1-8 a 12). 
Oslavovati budu tě, Pane, 
Králi, chválit tě, Boha, 
Spasitele svého. Oslavovat 
budu jméno tvoje, že jsi byl 
pomocník a ochránce můj, a 
vysvobodil tělo mé ze 
záhuby, z osidla jazyka 
nešlechetného, a od rtů těch, 
kteří páchají lež; proti mým 
nepřátelům zastal ses mne. 
Podle množství slitování 
 
 

 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 44, 15 a 16) 
Panny přivádějí se s ní ke 
Králi, družky její přivádějí se 
k tobě za jásotu a radosti; 
uvádějí se do svatyně Krále 
Pána. 
 
TICHÁ MODLITBA – Přijmi, 
Pane, dary, které ti o 
slavnosti svaté Martiny, 
Panny a Mučednice tvé, 
přinášíme, jejíž ochranou 
doufáme dojíti spásy. Skrze 
Pána. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 118, 78 a 80) 
Zahanbeni buďtež pyšní, 
protože mi neprávem 
křivdili; já pak ve přikázáních 
tvých se cvičím, ve tvých 
ustanoveních, abych nebyla 
zahanbena. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nechť nám 
jsou nápomocna, Pane, při-
jatá tajemství a na přímluvu 
svaté Martiny, Panny a 
Mučednice tvé, ať učiní, 
bychom se z ustavičné záštity 
těšiti mohli. Skrze Pána. 

Vigiláte ítaque, quia néscítis 
diem neque horam. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 44, 15 et 
16) Afferéntur Regi Vírgines 
post eam, próximæ ejus 
afferéntur tibi in lætítia et 
exsulatióne: adducéntur in 
templum Regi Dómino. 
 
SECRETA – Súscipe, Dómine, 
múnera, quæ in beátæ 
Martínæ Vírginis et Mártyris 
tuæ solemnitáte deférimus: 
cujus nos confídimus 
patrocínio liberári. Per 
Dóminum nostrum. 
 
COMMUNIO (Ps. 118, 78 et 
80) Confundántur supérbi, 
quia injúste iniquitátem 
fecérunt in me: ego autem in 
mandátis tuis exercébor, in 
tuis justificatiónibus, ut non 
confúndar. 
 
POSTCOMMUNIO – Auxili-
éntur nobis, Dómine, sumpta 
mystéria: et, intercedente 
beáta Martína Vírgine et 
Mártyre tua, sempitérna 
fáciant protectióne gaudére. 
Per Dóminum.  

Sv. Martiny, panny a mučednice 



 

benství toto: Podobno bude 
království nebeské desíti 
pannám, které vzavše lampy 
své, vyšly naproti ženichovi a 
nevěstě. Pět z nich bylo 
pošetilých a pět opatrných; 
neboť pošetilé vzavše lampy 
své, nevzaly s sebou oleje, 
opatrné však vzaly spolu 
s lampami ve svých ná-
dobách také olej. Když pak 
ženich prodléval, počaly 
všecky dřímat a usnuly. O 
půlnoci však nastal křik: 
Ejhle, ženich přichází, vyjděte 
mu naproti! Tu vstaly všecky 
ty panny a upravily lampy 
své. Pošetilé pak řekly 
opatrným: Dejte nám z oleje 
svého, neboť lampy naše 
hasnou. Odpověděly opatrné 
řkouce: Nikoli; nedostalo by 
se nám ani vám; jděte raději 
k prodavačům a kupte si. 
Když pak šly nakoupit, přišel 
ženich, a ty, které byly 
pohotově, vešly s ním na 
svatbu; a dveře se zavřely. 
Později přišly také ostatní 
panny řkouce: pane, pane, 
otevři nám. Ale on odpo-
vídaje řekl: Amen, pravím 
vám, neznám vás. Bděte tedy, 
neboť nevíte dne ani hodiny. 
 
 

jména svého zbavils mne 
dravců řvoucích po kořisti, 
rukou těch, kdož mi o život 
ukládali; nesčetných soužení, 
která mne obklíčila, plamene, 
který mne vůkol tísnivě 
dusil, ohně, kterého já jsem 
nepodpálila; z hlubokých ú-
trob pekla a jazyka 
zprzněného a řeči lživých 
před bezbožným králem, ano, 
jazyka nespravedlivého. 
Chváliti bude až do smrti 
Pána má duše, neboť 
vytrhuješ toho, kdo v tebe 
doufá, a z rukou národů jej 
vysvobozuješ, Hospodine, 
Bože náš. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 44, 8) 
Milovala jsi spravedlnost a 
nenáviděla jsi nepravosti. V. 
Proto tě pomazal Bůh, Bůh 
tvůj, olejem radosti. 
Aleluja, aleluja. V. (Žalm tamt. 
15 a 16) Panny přivádějí se 
s ní ke Králi, družky její 
přivádějí se k tobě za jásotu. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová- 
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (25, 1-13). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým podo- 
 

multitúdinem misericórdiæ 
nóminis tui a regiéntibus, 
præparátis ad escam, de má-
nibus quæréntium ánimam 
meam, et de portis tribulatió-
num, quæ circumdedérunt 
me: a pressúra flammæ, quæ 
circúmdedit me, et in médio 
ignis non sum æstuáta: de 
altitúdine ventris inferi, et a 
lingua coinquináta, et a verbo 
mendácii, a rege iníquo, et a 
lingua injústa: laudábit usque 
ad mortem ánima mea 
Dóminum: quóniam éruis 
sustinéntes te, et líberas eos 
de mánibus géntium, Dó-
mine, Deus noster. 
 
GRADUALE (Psalmus 44, 8) 
Diléxisti justítiam, et odísti 
iniquitátem. V. Proptérea 
unxit te Deus, Deus tuus, 
óleo lætítiæ. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. Ib. 15 
et 16) Adducéntur Regi 
Vírgines post eam: próximæ 
ejus afferéntur tibi in lætítia. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (25, 1-13). 
In lilo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis parábolam 

 

hanc: Símile erit regnum cæ-
lórum decem virgínibus: qu-
æ, accipiéntes lámpades suas, 
exiérunt óbviam sponso et 
sponsæ. Quinque autem ex 
eis erant fátuæ, et quinque 
prudéntes: sed quinque fátu-
æ, accéptis lampádibus, non 
sumpsérunt óleum secum: 
prudéntes vero accepérunt ó-
leum in vasis suis cum lam-
pádibus. Moram autem faci-
énte sponso, dormitavérunt 
omnes et dormiérunt. Média 
autem nocte clamor factus 
est: Ecce, sponsus venit, exíte 
óbviam ei. Tunc surrexérunt 
omnes vírgines illæ, et orna-
vérunt lámpades suas. Fátuæ 
autem sapiéntibus dixérunt: 
Date nobis de óleo vestro: 
quia lámpades nostræ exstin-
guúntur. Respondérunt pru-
déntes, dicéntes: Ne forte non 
suffíciat nobis et vobis, ite pó-
tius ad vendéntes, et émite 
vobis. Dum autem irent éme-
re, venit sponsus: et quæ pa-
rátæ erant, intravérunt cum 
eo ad núptias, et clausa est já-
nua. Novíssime vero véniunt 
et réliquæ vírgines, dicéntes: 
Dómine, Dómine, áperi no- 
bis. At ille respéondens, ait: 
Amen, dico vobis, néscio vos. 
 


