
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Isaíae 61, 10)
Gaudens gaudébo in Dómi-
no, et exsultábit ánima mea 
in Deo meo: quia índuit me 
vestiméntis salútis: et indu-
mento justítiæ circúmdedit 
me, quasi sponsam ornátam 
monílibus suis. (Ps. 29) Exal-
tábo te, Dómine, quóniam 
suscepísti me: nec delectásti 
inimícos meos super me. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, qui per im-
maculátam Vírginis Concep-
tiónem dignum Fílio tuo ha-
bitáculum præparásti: quǽ-
sumus; ut, qui ex morte 
ejúsdem Fílii tui prævísa eam 
ab omni labe præservásti, nos 
quoque mundos ejus inter-
cessióne ad te perveníre con-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Isaiáš 61, 10) S ra-
dostí budu plesati v Pánu;
jásati bude duše má v Bohu 
mém, neboť mne oděl v rou-
cho spasení a oděvem spra-
vedlnosti mne zahalil jako 
nevěstu okrášlenou klenoty 
svými. (Ž. 29, 2) Velebím tě, 
Pane, neboť ty jsi mne chránil
a nedopustil jsi, aby nade 
mnou jásali moji nepřátelé. V. 
Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
neposkvrněným Početím 
Panny připravil svému Synu
důstojný příbytek, prosíme, 
jako jsi ji pro předvěděnou 
smrt téhož Syna svého ucho-
val od všeliké poskvrny, abys 
na její přímluvu popřál, by-
chom i my čisti k tobě došli. 

žehnaná ty’s mezi ženami. 
Říká se Věřím. GJ 
 
OBĚTOVÁNÍ (Luk. 1, 28)
Zdráva’s, Maria, milosti plná, 
Pán s tebou; požehnaná ty’s 
mezi ženami. Aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Přijmi 
spasitelnou oběť, Pane, kte-
rou ti o slavnosti neposkvrně-
ného Početí blahoslavené 
Panny Marie přinášíme, a u-
děl, jako ji předcházející milo-
stí tvou všeliké poskvrny 
prostou vyznáváme, tak aby-
chom na její přímluvu zpro-
štěni byli od všelikých provi-
nění. Skrze Pána našeho. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ – Přeslavné 
věci pověděny jsou o tobě, 
Maria, neboť veliké věci 
učinil tobě, jenž jest mocný. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Svátosti, jež 
jsme přijali, Pane, Bože náš, 
nechť vyléčí v nás rány oné 
viny, od níž jsi Početí 
blahoslavené Marie jedinečně 
neposkvrněné uchoval. Skrze 
Pána našeho. 

nus tecum: benedícta tu in 
muliéribus.          Et dicitur Credo. 
 
OFFERTORIUM (Luc. 1, 28)
Ave, María, grátia plena; 
Dóminus tecum: benedícta tu 
in muliéribus, allelúja. 
 
SECRETA – Salutárem hósti-
am, quam in solemnitáte im-
maculátæ Conceptiónis beá-
tæ Vírginis Maríæ tibi, Dómi-
ne, offérimus, súscipe et præ-
sta: ut, sicut illam tua grátia 
præveniénte ab omni labe im-
múnem profitémur; ita ejus 
intercessióne a culpis ómni-
bus liberémur. Per Dómi-
num.        Připomínka přechozí neděle. 

 
 
COMMUNIO – Gloriósa 
dicta sunt de te, María: quia 
fecit tibi magna qui potens 
est. 
 
POSTCOMMUNIO – Sacra-
ménta quæ súmpsimus, Dó-
mine, Deus noster: illíus in 
réparent; a qua immaculátam 
beátæ Maríæ Conceptiónem 
singuláriter præservásti. Per 
Dóminum.        Připomínka neděle. 

 
 

Neposkvrněného Početí blahoslavené Panny Marie 
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Dnes se radujeme  nejen z toho, že byla pod srdcem své matky počata žena, 
která byla už na prahu Ráje slíbena padlému lidstvu, ale hlavně z toho, že tato 
žena byla jedinečnou výsadou mezi lidstvem pro zásluhy Vykupitele už 
předem prosta veškeré skvrny, i skvrny dědičného hříchu, kterou si každý 
člověk přináší na svět. Byla určena za Matku Nejvyššího, a proto nesmělo na ní 
býti ani té nejmenší skvrnky. Jaká úžasná krása a nádhera zdobí tuto 
požehnanou mezi ženami! Její nevýslovná čistota a nevinnost je kouzlem, které 
nás k ní tolik vábí a nás tolik dojímá! Na ní vidíme, že všecka Krása pramení 
jenom z cudnosti a nevinnosti, že všechen půvab tkví v čistotě a svatosti. A tato 
nejkrásnější a nejsvětější ze všech žen byla nám dána za Matku! Jak musíme 
býti na takovou Matku hrdi a jak děkovati Bohu za přemíru těch Milostí, 
kterými ji naplnil! Neustaňme nikdy vdechovati vůni této milostiplné Lilie a 
dívati se do tohoto zrcadla bez poskvrny! – Dnešní svátek je půvabným 
červánkem před východem Slunce, které se nám o Vánocích ukáže. 
 

Preface o Panně Marii. 



 

mne! Blahoslaveni, kteří dbají 
cest mých! Slyšte poučení a 
buďte moudří; a neodmítejte 
je! Blaze člověku, který mne 
poslouchá, který bdí u dveří 
mých každý den, pozor dává 
u veřejí brány mé. Neboť kdo 
mne najde, nalezne život a 
dojde spásy od Hospodina. 
g 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Jud. 13, 
23) Požehnaná jsi, Panno 
Maria, od Pána, svrcho-
vaného Boha, přede všemi 
ženami na zemi. V. (Tamt. 15, 
10) Ty jsi slávou Jerusalema, 
ty jsi radostí Israele, ty jsi ctí 
našeho lidu. 
Aleluja, aleluja. V. (Velepíseň 
4, 7) Všecka krásná jsi, Maria, 
a poskvrny prvotní není na 
tobě. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(1, 26-28). 
Za onoho času poslán byl An-
děl Gabriel od Boha do města
galilejského, jemuž jméno 
Nazaret, k panně, zasnoube-
né muži, jemuž jméno bylo 
Josef, z domu Davidova, a 
jméno panny Maria. A vešed 
k ní Anděl, řekl: Zdráva buď, 
milostiplná, Pán s tebou, po-

Skrze téhož Pána našeho. 
Připomínka předchozí neděle. G 
 
ČTENÍ z knihy Přísloví (8, 
22-35). 
Pán vládl mnou na počátku 
cest svých, prve než byl co 
činil, od pradávna. Od 
věčnosti ustanovena jsem a 
od věků, prve nežli země 
byla. Ještě nebylo propastí a 
já již počata jsem byla; 
prameny vod se ještě neprý-
štily, hory ještě s obrovskou 
tíží nestály, před pahorky já 
jsem zrozena byla; ještě nebyl 
učinil zemi, řeky, ani stěžej 
zemského okruhu. Nebesa 
když zakládal, byla jsem tam; 
když kruh kladl kolkolem 
hladiny hlubin, když mraky 
ve výši upevňoval, vydatnost 
pramenům vodním když 
odměřoval, moři když hrani-
ce jeho vykazoval, zákon 
když stanovil vodám, by ne-
přešly meze své, a když od-
važoval základy země: s ním 
jsem byla všecko pořádajíc, 
kochala jsem se rozkoší den
každý, hrála jsem si před ním 
ustavičně, hrála jsem si na 
okruhu zemském a rozkoší 
mou jest býti se syny lidský-
mi. Nyní tedy, děti, poslyšte 

cédas. Per eúndem Dómi-
num. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (8, 
22-35). 
Dóminus possédit me in iníti-
o viárum suárum, ántequam 
quidquam fáceret a princípio. 
Ab ætérno ordináta sum, et 
ex antíquis, ántequam terra 
fíeret. Nondum erant abýssi, 
et ego jam concépta eram: 
necdum fontes aquárum erú-
perant: necdum montes gravi 
mole constíterant: ante colles 
ego parturiébar: adhuc ter-
ram non fécerat, et flúmina, 
et cárdines orbis terræ. Quan-
do præparábat cælos, áde-
ram: quando certa lege et gy-
ro vallábat abýssos: quando 
ǽthera firmábat sursum, et li-
brábat fontes aquárum: quan-
do circúmdabat mari térmi-
num suum, et legem ponébat 
aquis, ne transírent fines su-
os: quando appendébat fun-
daménta terræ. Cum eo eram 
cuncta compónens: et delec-
tábar per síngulos dies, lu-
dens coram eo omni témpore: 
ludens in orbe terrárum: et 
delíciæ meæ esse cum fíliis 
hóminum. Nunc ergo, fílii, 
audíte me: Beáti, qui custódi-

unt vias meas. Audíte disci-
plínam, et estóte sapiéntes, et 
nolíte abjícere eam. Beátus 
homo, qui audit me, et qui ví-
gilat ad fores meas cotídie, et 
obsérvat ad postes óstii mei. 
Qui me invénerit, invéniet 
vitam, et háuriet salútem a 
Dómino. 
 
GRADUALE (Judith 13, 23)
Benedícta es tu, Virgo María, 
a Dómino, Deo excélso, præ 
ómnibus muliéribus super 
terram. V. (Ib. 15, 10) Tu 
glória Jerúsalem, tu lætítia 
Israel, tu honorificéntia pó-
puli nostri. 
Allelúja, allelúja. V. (Cant. 4, 
7) Tota pulchra es, María: et 
mácula originális non est in 
te. Alleluja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (1, 26-28). 
In illo témpore: Missus est 
Angelus Gábriel a Deo in ci-
vitátem Galilǽæ, cui nomen 
Názareth, ad vírginem des-
ponsátam viro, cui nomen e-
rat Joseph, de domo David, et 
nomen vírginis María. Et in-
gréssus Angelus ad eam, di-
xit: Ave, grátia plena: Dómi-


