
 

INTROITUS (Ps. 118, 151 et 
152) Prope es tu, Dómine, et 
omnes viæ tuæ véritas: inítio 
cognóvi de testimóniis tuis, 
quia in ætérnum tu es. (Ps. ib. 
1) Beáti immaculáti in via: 
qui ámbulant in lege Dómini. 
V. Glória Patri, et Fílio, et 
Spirítui. 
 
ORATIO – Excita, quǽsu-
mus, Dómine, poténtiam 
tuam, et veni: ut hi, qui in tu 
pietáte confídunt, ab omni 
cítius adversitáte liberéntur. 
Qui vivis et regnas. 
 
LÉCTIO Isaíæ Prophétæ (c. 
11, 1-5). 
Hæc dicit Dóminus Deus: 
Egrediétur virga de radíce 
Jesse, et flos de radíce ejus 
ascéndet. Et requiéscet super 
eum spíritus Dómini: spíritus 
sapiéntiæ et intelléctus, spíri-
tus consílii et fortitúdinis, 
spíritus sciéntiæ et pietátis, et 
replébit eum spíritus timóris 
Dómini. Non secúndum visi-
ónem oculórum judicábit, ne-
que secúndum audítum áuri-
um árguet: sed judicábit in 
justítia páuperes, et árguet in 
 

VSTUP (Ž. 118, 151-152) Blíz-
ko jsi, Pane, a všechny cesty 
tvé jsou pravé. Od počátku 
jsem poznával z tvých svě-
dectví, že jsi na věky. (Ž. 
tamt. 1) Blahoslavení, kteří 
bez poskvrnění kráčejí, kteří 
chodí v zákoně Páně. V. Sláva 
Otci i Synu i Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Vzbuď, prosí-
me, Hospodine, moc svou a 
přijď, aby ti, kteří se spoléhají 
na dobrotu tvoji, rychle vy-
svobozeni byli od veškerého 
protivenství. Jenž žiješ. 
 
ČTENÍ z Proroka Isaiáše 
(11, 1-5). 
Toto praví Pán Bůh: Prut 
vejde z Pahýlu Jeseova a květ 
z kořene jeho vypučí. A 
spočine na něm duch 
Hospodinův: duch moudrosti 
a rozumu, duch rady a síly, 
duch umění a pobožnosti, a 
naplní ho duch bázně 
Hospodinovy. Ne podle toho, 
co se oku zdá, bude soudit, 
aniž bude trestat podle toho, 
co uslyší. Ale podle práva 
bude soudit chudé a 
spravedlivě mstíti utlačené  
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zaplesalo radostí dítko v ži-
votě mém. A blahoslavena, 
která jsi uvěřila, neboť se 
vyplní ty věci, které ti byly 
pověděny od Pána. I řekla 
Maria: Velebí duše má Hos-
podina, a duch můj zaplesal 
v Bohu, Spasiteli mém. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 84, 7-8) 
Bože, obrať se k nám a oživ 
nás, a lid tvůj radovati se 
bude v tobě. Ukaž nám, Pane, 
milosrdenství své a spasení 
své nám uděl. 
 
TICHÁ MODLITBA – Prosí-
me, Pane, abys nás po přijetí 
darů a proseb našich i nebes-
kými tajemstvími očistil i mi-
lostivě vyslyšel. Skrze Pána 
našeho. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Zachariáš 14, 
5-6) Hle, Pán přijde a všichni 
Svatí jeho s ním. A bude v ten 
den světlo velké. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Svaté obě-
tování tvé svátosti, Pane, 
nechť nás obnoví a od staré 
viny očištěné nás přivede 
k účasti na spásném tajem-
ství. Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista. 
 

v zemi. I bude bíti zemi 
metlou úst svých, zabije 
dechem rtů svých bez-
božného. Spravedlnost bude 
opásáním jeho beder a 
věrnost bude opaskem jeho 
boků. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 84, 8, 
2) Ukaž nám, Pane, milo-
srdenství své a spasení své 
nám uděl. V. Požehnal jsi, 
Pane, zemi své. Odvrátil jsi 
zajetí od Jakuba. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(1, 39-47). 
Za onoho času Maria 
povstavši odešla s chvátáním 
na hory do města Judova. A 
vešedši do domu Zachari-
ášova, pozdravila Alžbětu. I 
stalo se, jak uslyšela Alžběta 
pozdravení Mariino, zaple-
salo dítko v životě jejím, a 
Alžběta byla naplněna 
Duchem Svatým. I zvolala 
hlasem velikým, řkouc: Po-
žehnaná tys mezi ženami, a 
požehnaný plod života tvého. 
A odkud mi to, aby matka 
Pána mého přišla ke mně? 
Neboť, hle, jak došel hlas 
pozdravu tvého do mých uší, 
 

æquitáte pro mansuétis ter-
ræ: et percútiet terram virga 
oris sui, et spíritu labiórum 
suórum interfíciet ímpium. Et 
erit justítia cíngulum lumbó-
rum ejus: et fídes cinctórium 
renum ejus. 
 
GRADUALE (Ps. 84, 8, 2) Os-
ténde nobis, Dómine, miseri-
córdiam tuam, et salutáre 
tuum da nobis. V. Benedixísti 
Dómine, terram tuam: aver-
tísti captivitátem Jacob. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (c. 1, 39-47). 
In illo témpore: Exsúrgens 
María, ábiit in montána cum 
festinatióne in civitátem Juda: 
Et intrávit in domum Zacha-
ríæ, et salutávit Elísabeth. Et 
factum est, ut audívit saluta-
tiónem Maríæ Elísabeth, ex-
sultávit infans in útero ejus: 
et repléta est Spíritu Sancto 
Elísabeth: et exclamávit voce 
magna, et dixit: Benedícta tu 
inter mulíeres, et benedíctus 
fructus ventris tui. Et unde 
hoc mihi, ut véniat mater Dó-
mini mei ad me? Ecce enim, 
ut facta est vox salutatiónis 
tuæ in áuribus meis, exsultá- 
 

vit in gáudio infans in útero 
meo. Et beáta, quæ credidísti, 
quóniam perficiéntur ea, quæ 
dicta sunt tibi a Dómino. Et 
ait María: Magníficat ánima 
mea Dóminum: et exsultávit 
spíritus meus in Deo, salutári 
meo. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 84) De-
us, tu convértens vivificábis 
nos et plebs tua lætábitur in 
te: osténde nobis, Dómine, 
misericórdiam tuam, et salu-
táre tuum da nobis. 
 
SECRETA – Munéribus nos-
tris, quǽsumus, Dómine 
precibúsque suscéptis; et cæ-
léstibus nos munda mystériis, 
et cleménter exáudi. Per 
Dóminum nostrum. 
 
COMMUNIO (Zach. 14, 5 et 
6) Ecce, Dóminus véniet, et 
omnes Sancti ejus cum eo: et 
erit in die illa lux magna. 
 
POSTCOMMUNIO – Tui nos, 
Dómine, sacraménti libátio 
sancta restáuret: et a vetustá-
te purgátos, in mystérii 
salutáris fáciat transíre 
consórtium. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 


