
 

INTROITUS – Gaudeámus om-
nes in Dómino, diem festum cele-
brántes sub honóre beátæ Maríæ 
Vírginis: de cujus sollemnitáte 
gaudent Angeli, et colláudant Fí-
lium Dei. (Ps. 44, 2) Eructávit cor 
meum verbum bonum: dico ego 
ópera mea Regi. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Deus, cujus Unigéni-
tus per vitam, mortem, et resur-
rectiónem suam nobis salútis æ-
térnæ prǽmia comparávit: concé-
de, quǽsumus; ut, hæc mystéria 
sacratíssimo beátæ Maríæ Vírgi-
nis Rosário recoléntes, et imité-
mur quod cóntinent, et quod pro-
míttunt, assequámur. Per eún-
dem Dóminum nostrum. 
 
Připomínka sv. Marka, papeže: 
ORATIO – Gregem tuum, Pastor 
ætérne, placátus inténde: et per 
beátum Marcum Summum Pon-
tíficem perpétua protectióne cus-
tódi; quem totíus Ecclésiæ præ-
stitísti esse pastórem. Per Dómi-
num. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (8, 22-24 
et 32-35). 
Dóminus possédit me in inítio vi-
árum suárum, ántequam quid-
quam fáceret a princípio. Ab æ-
térno ordináta sum, et ex antí-
quis, ántequam terra fíeret. Non-
dum erant abýssi, et ego jam con-
cépta eram. Nunc ergo, fílii, audí-
ge 

VSTUP – Radujme se všichni 
v Pánu, slavíce svátek na počest 
blahoslavené Marie, Panny, 
z jejíž slavnosti se radují Andělé, 
chválíce jednomyslně Syna 
Božího. (Ž. 44, 2) Srdce moje kypí 
slovem blahým, věnuji své dílo 
Králi. V. Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jehož Jedno-
rozený nám svým životem, smrtí 
a vzkříšením zjednal odměnu 
věčného spasení, popřej, pro-
síme, abychom připomínajíce si 
tato tajemství ve svatém Růženci 
blahoslavené Marie Panny, i 
následovali toho, co obsahují, i 
dosáhli toho, co slibují. Skrze 
téhož Pána našeho. 
 
 
MODLITBA – Na stádce své, 
Pastýři věčný, usmířen shlédni a 
skrze svatého Marka Nejvyššího 
Velekněze, kterého jsi ustanovil 
za pastýře celé Církve, ochraňuj 
trvalou záštitou. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ z knihy Přísloví (8, 22-24 
a 32-35). 
Pán měl mne na počátku svého 
díla, prve než byl co činil od pra-
dávna. Od věčnosti ustanovena 
jsem, od věků, prve nežli země 
byla. Před mořem já jsem 
zrozena již byla. Nyní tedy, děti, 
poslyšte mne! Blahoslavení, kteří 
g 

jeho zaslíbení hodnými stali. 
Skrze téhož Pána našeho. 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Obětova-
nými dary, prosíme, Pane, 
Církev svou dobrotivě osvěť, aby 
i všudy rostl prospěch tvého 
stádce i pastýři se stali pod tvým 
vedením milými tvému jménu. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Sir. 39, 19)  Kveť-
te, kvítí, jako lilie a vydejte vůni; 
vydávejte ratolesti milostné, 
prozpěvujte vespol píseň a 
dobrořečte Pánu v jeho dílech. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přímluva 
nejsvětější Rodičky tvé, jejíž 
Růženec oslavujeme, prosíme, 
Pane, nechť nám je ku pomoci, 
abychom i okoušeli moci těch 
tajemství, která si připomínáme, i 
dosáhli účinku svátostí, které 
jsme přijali. Jenž žiješ a kraluješ. 
 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Církev svou 
svatým pokrmem nasycenou, 
prosíme, Pane, usmířen spravuj, 
aby řízena jsouc mocným vede-
ním, i rozmnožení svobody dosá-
hla i setrvávala v neporušenosti 
víry. Skrze Pána. 
 
 
 

Per eúndem Dóminum nostrum 
Jesum Christum. 
 
Připomínka sv. Marka, papeže: 
SECRETA – Oblátis munéribus, 
quǽsumus, Dómine, Ecclésiam 
tuam benígnus illúmina: ut, et 
gregis tui profíciat ubíque 
succéssus, et grati fiant nómini 
tuo, te gubernánte, pastóres. Per 
Dóminum. 
Preface o blahoslavené Panně Marii.g 
COMMUNIO (Eccli. 39, 19) Floré-
te, flores, quasi lílium et date o-
dórem, et frondéte in grátiam, 
collaudáte cánticum, et benedí-
cite Dóminum in opéribus suis. 
 
POSTCOMMUNIO – Sanctíssi-
mæ Genitrícis tuæ, cujus Rosári-
um celebrámus, quǽsumus, Dó-
mine, précibus adjuvémur: ut et 
mysteriórum, quæ recólimus, 
virtus percipiátur, et sacramentó-
rum, quæ súmpsimus, obtineátur 
efféctus. Qui vivis et regnat. 
 
Připomínka sv. Marka, papeže: 
POSTCOMMUNIO – Refectióne 
sancta enutrítam gubérna, quǽ-
sumus, Dómine, tuam Ecclésiam: 
ut, poténti moderatióne dirécta, 
et increménta libertátis accípiat, 
et in religiónis integritáte per-
sístat. Per Dóminum. 

Panny Marie – Královny sv. Růžence 

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



 

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-
možné u Boha nižádné slovo. I 
řekla Maria: Hle, já dívka Páně, 
staniž se mi podle slova tvého. 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Sir. 24, 23; 39, 17)
Ve mně jest všeliká milost 
k dosažení cíle a pravdy; ve mně 
všeliká naděje života a ctnosti. Já 
jsem jako růže vsazená u 
tekoucích vod vydala plody. 
 
TICHÁ MODLITBA – Učiň, pro-
síme, Pane, abychom se náležitě 
přizpůsobili těmto darům, jež se 
budou obětovati, a tajemstvími 
svatého Růžence tak si život, 
umučení a slávu Jednorozeného 
tvého připomínali, abychom se 
geg 

dbají mých cest! Slyšte poučení, a 
budete moudří; nechtějte jím 
opovrhovati! Blaze člověku, 
který mne poslouchá, který u 
dveří mých každý den bdí, po-
zor dává u veřejí bran mých. 
Neboť kdo mne najde, nalezne 
život a dojde požehnání od 
Hospodina. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 44, 5, 11 a 
12) Pro pravdu, mírnost a spra-
vedlnost nechť tě provází podi-
vuhodně pravice tvá. V. Slyš, 
dcero, a nakloň ucha svého, ne-
boť Král zatoužil po tvé kráse. 
Aleluja, aleluja. V. Slavnost je 
slavné Panny Marie ze semene 
Abrahamova, vyšlé z pokolení 
Judova, z jasného rodu Davi-
dova. 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, 
geg 

te me: Beáti, qui custódiunt vias 
meas. Audíte discíplinam, et es-
tóte sapiéntes, et nolíte abjícere 
eam. Beátus homo, qui audit me, 
et qui vígilat ad fores meas quotí-
die, et obsérvat ad postes óstii 
mei. Qui me invénerit, invéniet 
vitam, et háuriet salútem a 
Dómino. 
 
GRADUALE (Ps. 44) Propter 
veritátem et mansuetúdinem et 
justítiam, et decúcet te mirabíliter 
déxtera tua. V. Audi, fíli-a, et 
vide, et inclína aurem tuam: quia 
concupívit Rex spéciem tuam. 
Allelúja, allelúja. V. Sollémnitas 
gloriósæ Vírginis Maríæ ex 
sémine Abrahæ, ortæ de tribu 
Juda, clara ex stirpe David. 
Alellúja. 
 
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-
geh 

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-
lis: quia non erit impossíbile a-
pud Deum omne verbum. Dixit 
autem María: Ecce, ancílla Dómi-
ni, fiat mihi secúndum verbum 
tuum. 
 
OFFERTORIUM (Eccli. 24, 23; 39, 
17) In me grátia omnis viæ et 
veritátis, in me omnis spes vitæ 
et virtútis: ego quasi rosa 
plantáta super rivos aquárum 
fructivificávi.  
 
SECRETA – Fac nos, quǽsu-
mus, Dómine, his munéribus 
offeréndis conveniénter aptári: et 
per sacratísimi Rosárii mystéria, 
sic vitam, passiónem, et glóriam
Unigéniti tui recólere, ut ejus 
digni promissiónibus efficiámur. 
g 


