
 

INTROITUS (Sedulius) Salve, 
sancta Parens, eníxa puérpera 
Regem, qui cælum, terrámque 
regit in sǽcula sæculórum. (Ps. 
44,2) Eructávit cor meum verbum 
bonum: dico ego ópera mea Regi. 
V. Glória Patri. 
ORATIO – Fámulis tuis, quǽsu-
mus, Dómine, cæléstis grátiæ 
munus impertíre: ut, quibus beá-
tæ Vírginis partus éxstitit salútis 
exórdium, Nativitátis ejus votíva 
sollémnitas pacis tríbuat incre-
méntum. Per Dóminum. 
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ORATIO – Præsta, quǽsumus, 
omnípotens Deus: ut, qui beáti 
Hadriáni Mártyris tui natalícia 
cólimus, intercessióne ejus, in tui 
nóminis amóre roborémur. Per 
Dóminum nostrum. 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (8,22-35). 
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: necdum fontes aquá-
rum erúperant: necdum montes 
gravi mole constíterant: ante col-
les ego parturiébar: adhuc terram 
non fécerat, et flúmina, et cárdi-
nes orbis terræ. Quando præpa-
rábat cælos, áderam: quando cer-
ta lege et gyro vallábat abýssos: 
quando ǽthera firmábat sursum,
et librábat fontes aquárum: quan- 

VSTUP (Sedulius) Zdráva buď, 
svatá Rodičko, porodivší Krále, 
jenž vládne nebem i zemí na 
věky věků. (Ž. 44, 2) Srdce mé 
kypí dobrým slovem, věnuji    
své dílo Králi. V. Sláva Otci i 
Synu. 
MODLITBA – Služebníkům 
svým, prosíme, Pane, daru ne-
beské milosti uděl, aby těm, jimž 
se porod blahoslavené Panny stal 
počátkem spásy, památná slav-
nost jejího Narození přinesla roz-
množení pokoje. Skrze Pána. 
 
MODLITBA – Uděl, prosíme, 
všemohoucí Bože, abychom, sla-
více narozeniny svatého Hadria-
na, Mučedníka tvého, na jeho pří-
mluvu byli v lásce k jménu tvé-
mu posilněni. Skrze Pána. 
ČTENÍ z knihy Přísloví (8,22-35). 
Pán vládl mnou na počátku cest 
svých, prve než byl co činil, od 
pradávna. Od věčnosti ustanove-
na jsem a od věků, prve nežli ze-
mě byla. Ještě nebylo propastí a 
já již počata jsem byla; prameny 
vod se ještě neprýštily, hory ještě 
s obrovskou tíží nestály, před pa-
horky já jsem zrozena byla; ještě 
nebyl učinil zemi, řeky, ani stěžej 
zemského okruhu. Nebesa když 
zakládal, byla jsem tam; když
kruh kladl kolkolem hladiny hlu-
bin, když mraky ve výši upevňo-
val, vydatnost pramenům vod-
ním když odměřoval, moři když 
g 

 
 
OBĚTOVÁNÍ – Blahoslavená jsi, 
Panno Maria, která jsi nosila 
Stvořitele veškerenstva; porodila 
jsi toho, jenž tě stvořil, a na věky 
zůstáváš Pannou. 
TICHÁ MODLITBA – Člověčen-
ství Jednorozeného tvého, Pane, 
přispěj nám ku pomoci, aby ten, 
jenž narodiv se z Panny nezmen-
šil neporušenosti matky, nýbrž ji 
posvětil, o slavnosti jejího Naro-
zení nás od vin hříchů našich oči-
stil a oběť naši tobě příjemnou u-
činil, Ježíš Kristus, Pán náš: Jenž 
s tebou žije. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dary naše, 
prosíme, Pane, a modlitby přijmi, 
nebeskými tajemstvími nás očisť 
a milostivě vyslyš. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
K PŘIJÍMÁNÍ – Požehnané útro-
by Marie Panny, jež nosily Syna 
věčného Otce. 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přijali jsme, 
Pane, zásvětné svátosti výroční 
slavnosti, uděl, prosíme, aby nám 
poskytly léků pro život časný i 
věčný. Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Dej, prosíme, 
Pane, Bože náš, abychom, jako se 
těšíme časným slavením památ-
ky tvých Svatých, tak se věčně 
radovali z patření na ně. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 

vocátur Christus. 
 
OFFERTORIUM – Beáta es, 
Virgo María, quæ ómnium 
portásti Creatórem: genuísti, qui 
te fecit, et in ætérnum pérmanes 
Virgo. 
SECRETA – Unigéniti tui, Dó-
mine, nobis succúrrat humánitas: 
ut, qui natus de Vírgine, matris 
integritátem non mínuit, sed 
sacrávit; in Nativitátis ejus 
sollémniis nostris nos piáculis 
éxuens, oblatiónem nostram tibi 
fáciat accéptam Jesus Christus, 
Dóminus noster: Qui tecum 
vivit. 
Připomínka sv. Hadriana, Mučedníka:i 
SECRETA – Munéribus nostris, 
quǽsumus, Dómine, precibúsque 
suscéptis: et cæléstibus nos 
munda mystériis, et cleménter 
exáudi. Per Dóminum. 
COMMUNIO – Beáta víscera 
Maríæ Vírginis, quæ portavérunt 
ætérni Patris Fílium. 
POSTCOMMUNIO – Súmptisi-
mus, Dómine, celebritátis ánnuæ 
votíva sacraménta: præsta, quǽ-
sumus; ut et temporális vitæ no-
bis remédia prǽbeant et ætérnæ. 
Per Dóminum nostrum. 
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POSTCOMMUNIO – Da, quǽsu-
mus, Dómine, Deus noster: ut, si-
cut tuórum commemoratióne 
Sanctórum temporáli gratulámur 
offício; ita perpétuo lætémur as-
péctu. Per Dóminum nostrum. 
 

Narození blahoslavené Panny Marie 



 

zplodil Faresa a Zaru z Thamary, 
Fares zplodil Ezrona, Ezron pak 
Arama, Aram zplodil Aminada-
ba, Aminadab zplodil Naásona, 
Naáson zplodil Salmona. Salmon 
zplodil Booza z Rahaby, Booz 
pak zplodil Obéda z Ruthy, 
Obéd zplodil Jessea, Jesse zplodil 
Davida krále. David pak král 
zplodil Šalomouna z té, která 
bývala Uriášovou. Šalomoun 
zplodil Roboama, Roboam 
zplodil Abiáma, Abiám zplodil 
Asu. Asa zplodil Josafata, Josafat 
zplodil Jorama, Joram zplodil 
Oziáše, Oziáš zplodil Joatama, 
Joatam zplodil Achaza. Achaz 
zplodil Ezechiáše, Ezechiáš pak 
zplodil Manassa, Manasses zplo-
dil Amona, Amon zplodil Josi-
áše, Josáš pak zplodil Jechoniáše 
a bratry jeho za stěhování baby-
lonského. A po stěhování baby-
lonském Jechoniáš zplodil Salati-
ele, Salatiel zplodil Zorobábele, 
Zorobábel zplodil Abiuda, Abiud 
zplodil Eliakima, Eliakim zplodil 
Azora, Azor zplodil Sadoka, 
Sadok zplodil Achima, Achim 
zplodil Eliuda, Eliud zplodil 
Eleazara, Eleazar zplodil Jakuba, 
Jakub pak zplodil Josefa, muže 
Marie, z níž se narodil Ježíš, jenž 
slove Kristus. 
 

hranice jeho vykazoval, zákon 
když stanovil vodám, by nepře-
šly meze své, a když odvažoval 
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 lidskými. 
Nyní tedy, děti, poslyšte 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, nalez-
ne život a dojde spásy od Hospo-
dina. 
STUPŇOVÝ ZPĚV – Požehnaná 
a úctyhodná jsi, Panno Maria, 
která jsi bez porušení cudnosti 
byla shledána Matkou Spasitele. 
V. Panno, Rodičko Boží, ten, je-
hož neobsáhne celý svět, stav se 
člověkem, uzavřel se v život tvůj. 
Aleluja, aleluja. V. Blažená jsi, 
svatá Panno Maria, a všeliké 
chvály nejhodnější, neboť z tebe 
vzešlo slunce spravedlnosti, Kri-
stus, Bůh náš. Aleluja. 
EVANGELIUM † Počátek 
svatého Evangelia podle Matou-
še (1, 1-16). 
Rodokmen Ježíše Krista, syna 
Davidova, syna Abrahamova. 
Abraham zplodil Isáka, Isák pak 
zplodil Jakuba, Jakub pak zplodil
Judu a bratry jeho. Juda pak 
heheh 

do circúmdabat mari términum 
suum, et legem ponébat aquis, ne 
transírent fines suos: quando 
appendébat fundaménta terræ. 
Cum eo eram cuncta compónens: 
et delectábar per síngulos dies, 
ludens coram eo omni témpore: 
ludens in orbe terrárum: et 
delíciæ meæ esse cum fíliis 
hóminum. Nunc ergo, fílii, audíte 
me: Beáti, qui custódiunt vias 
meas. Audíte disciplínam, et 
estóte sapiéntes, et nolíte abjícere 
eam. Beátus homo, qui audit me, 
et qui vígilat ad fores meas 
cotídie, et obsérvat ad postes óstii 
mei. Qui me invénerit, invéniet 
vitam, et háuriet salútem a 
Dómino. 
GRADUALE – Benedícta et 
venerábilis es, Virgo María: quæ 
sine tactu pudóris, invénta es 
mater Salvatóris. V. Virgo, Dei 
Génitrix, quem totus non capit 
orbis, in tua se clausit víscera 
factus homo. 
Allelúja, allelúja. V. Felix es, 
sacra Virgo María, et omni laude 
digníssima: quia ex te ortus est 
sol justítiæ, Christus, Deus 
noster. Allelúja. 
EVANGELIUM † Inítim sancti 
Evangélii secúndum Matthǽum 
(1, 1-16). 
Liber generatiónis Jesu Christi, fí-
lii David, fílii Abraham. Abra-
ham génuit Isaac. Isaac autem gé-
nuit Jacob. Jacob autem génuit 
Judam et fratres ejus. Judas au-
geg 

tem génuit Phares et Zaram de 
Thamar. Phares autem génuit Es-
ron. Esron autem génuit Aram. 
Aram autem génuit Amínabad. 
Amínabad autem génuit Naás-
son. Naásson autem génuit Sal-
mon. Salmon autem génuit Booz 
de Rahab. Booz autem génuit O-
bed ex Ruth. Obed autem génuit 
Jesse. Jesse autem génuit David 
regem. David autem rex génuit 
Salomónem ex ea, quæ fuit Uríæ. 
Sálomon autem génuit Róboam. 
Róboam autem génuit Abíam. A-
bías autem génuit Asa. Asa au-
tem génuit Jósaphat. Jósaphat au-
tem génuit Joram. Joram autem 
génuit Ozíam. Ozías autem gé-
nuit Jóatham. Jóatham autem gé-
nuit Achaz. Achaz autem génuit 
Ezechíam. Ezechías autem génuit 
Manássen. Manásses autem gé-
nuit Amon. Amon autem génuit 
Josíam. Josías autem génuit Jec-
honíam et fratres ejus in transmi-
gratióne Babylónis. Et post trans-
migratiónem Babylónis: Jechoní-
as génuit Saláthiel. Saláthiel au-
tem génuit Zoróbabel. Zoróbabel
autem génuit Abiud. Abiud au-
tem génuit Elíacim. Elíacim au-
tem génuit Azor. Azor autem gé-
nuit Sadoc. Sadoc autem génuit
Achim. Achim autem génuit Eli-
ud. Eliud autem génuit Eleázar. 
Eleázar autem génuit Mathan. 
Mathan autem génuitJacob. Jacob 
autem génuit Joseph, virum Ma-
ríæ, de qua natus est Jesus, qui
vz 


