8. prosince

25 S

8. prosince
SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ
NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE
1. třída – barva bílá
Dnešní slavnost uctívá okamžik, když Matka Boží Maria začal existovat. Prorocká
slova introitu hovoří o radosti. Na rozdíl od Adama, který byl po prvním hříchu
„vysvlečen“ z milosti posvěcující (srov. Gen 3, 7), byla Panna Maria od počátku „oděna
rouchem spasení“ a „zahalena oděvem spravedlnosti“. Jako skutečná dcera Evy by jistě
i Maria nezačala žít bez porušení, kdyby ji Všemohoucí zvláštní milostí neuchránil.
Když ji archanděl Gabriel oslovil jako „milostí plnou“ (Lk 1, 28) a Alžběta, naplněná
Duchem Svatým, zvolala: „Požehnaná jsi mezi ženami.“ (Lk 1 24), oba dosvědčili, že
sám Bůh si v Marii připravil sobě hodné místo, kde měl přebývat. Maria jistě není
Slunce, ale její Syn, pravé Světlo světa (Jan 8, 12) si v ní připravil svůj trůn. Protože
nikdo není tak jasně a nezakaleně naplněn jeho Světlem, poznáváme v Marii onu
tajemnou ženu, kterou sv. apoštol Jan ve svém knize Zjevení popsal jako „oděnou
sluncem“ (Zjev 12,1).
Dogma o Neposkvrněném Početí Panny Marie, které bylo předmět víry již od
počátku Církve, slavnostně vyhlásil papež bl. Pius IX dne 8. prosince 1854: „...
nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečnou
milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele
lidského pokolení, uchována prosta vší poskvrny dědičné viny. Toto učení je od Boha
zjevené, a proto mu všichni věřící mají pevně a důsledně věřit." (Encyklika Ineffabilis
Deus)

(1) Introitus – vstupní antifona Izaiáš 61, 10
AUDENS gaudébo in Dó- S radostí zaplesám v Pánu; má
mino, et exsultábit ánima duše zajásá v mém Bohu, neboť
mea in Deo meo: quia mě oděl v roucho spasení a zahaínduit me vestiméntis salútis: et lil mě oděvem spravedlnosti jako
induménto iustítiæ circúmdedit nevěstu okrášlenou svými klenome, quasi sponsam ornátam mo- ty. Žalm 29, 2 Velebím tě, Pane,
nílibus suis. Ps. 29, 2 Exaltábo te, neboť jsi mě chránil a nedopustil
Dómine, quóniam suscepísti me: jsi, aby nade mnou jásali moji
nec delectásti inimícos meos su- nepřátelé.  Sláva Otci.
per me.  Glória Patri.
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(2) Oratio – vstupní modlitba
eus, qui per immaculátam
Vírginis Conceptiónem dignum Fílio tuo habitáculum præparásti: quǽsumus; ut, qui ex
morte eiúsdem Fílii tui prævísa
eam ab omni labe præservásti,
nos quoque mundos eius intercessióne ad te perveníre concédas. Per eúndem Dóminum.

D

Bože, tys neposkvrněným Početím Panny připravil svému Synu
důstojný příbytek; prosíme tě
tedy, jako jsi ji se zřetelem k budoucí smrti svého Syna uchoval
neporušenou od každé poskvrny, dopřej na její přímluvu
i nám, bychom k tobě došli čistí.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Druhá modlitba je z předchozí adventní neděle.

(3) Lectio – čtení Přísloví 8, 22-35
éctio libri Sapiéntiæ. Dóminus possédit me in inítio
viárum suárum, ántequam quidquam fáceret a princípio. Ab
ætérno ordináta sum, et ex antíquis, ántequam terra fíeret. Nondum erant abýssi, et ego iam
concépta eram: necdum fontes
aquárum erúperant: necdum
montes gravi mole constíterant:
ante colles ego parturiébar: adhuc terram non fécerat et flúmina et cárdines orbis terræ. Quando præparábat cælos, áderam:
quando certa lege et gyro vallábat abýssos: quando ǽthera firmábat sursum et librábat fontes
aquárum: quando 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 custó-
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Čtení knihy přísloví. Hospodin
mě měl na počátku svých plánů,
od pradávna před svými skutky. Od věčností jsem utvořena,
od začátku, dříve než povstala
země. Než byly propasti, jsem
se narodila, než byly prameny,
bohaté vodou, dříve než byly
zaklíněny hory, před pahorky
jsem se narodila, dříve než učinil
zemi a shromáždění vod, první
hroudy země. Byla jsem tam,
když rozpínal nebesa, když nad
propastí vyměřoval obzor, když
na výsostech upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům
oceánu, když určoval moři jeho
meze, aby vody nepřekročily
jeho břehy, když upevňoval
základy země, tu jsem u něho
přebývala jak nejmilejší dítě, den
co den jsem byla jeho potěšením,
před ním jsem si v každou dobu
hrála, hrála jsem si na okruhu
jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi. Nuže tedy, synové, slyšte mě, slyšte kázeň, staňte
se moudrými, a nepohrdejte jí!
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diunt vias meas. Audíte disciplínam, et estóte sapiéntes, et nolíte
abícere 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.

(4) Graduale Judit 13, 23
Benedícta es tu, Virgo María, a
Dómino, Deo excélso, præ ómnibus muliéribus super terram.
 Ibid., 15, 10 Tu glória Ierúsalem, tu lætítia Israël, tu honorificéntia pópuli nostri.
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Šťastni jsou ti, kdo střeží mé cesty. Šťastný člověk, který mě slyší,
den co den bdí u mých dveří,
střeží veřeje mých bran. Kdo
mě hledá, nalezne život a bude
čerpat spásu od Hospodina.

Požehnaná jsi, Panno Maria,
od Pána, svrchovaného Boha,
přede všemi ženami na zemi.
 tamtéž, 15, 10 Ty jsi sláva Jerusalema, ty jsi radost Israele, ty
jsi čest našeho lidu.

Allelúia, allelúia.  Cant. 4, 7 Alleluja, alleluja.  Hld 4, 7
Tota pulchra es, María: et mácula Celá krásná jsi, Maria, a prvotní
originális non est in te. Allelúia. poskvrny na tobě není. Aleluja.
Ve votivních mších v době předpostní a postní místo verše s aleluja:

(4) Tractus Žalm 86, 1-2
Fundaménta eius in móntibus
sanctis: díligit Dóminus portas
Sion super ómnia tabernácula
Iacob.  Ibid., 3 Gloriósa dicta
sunt de te, cívitas Dei.  Ibid., 5
Homo natus est in ea, et ipse
fundávit eam Altíssimus.

Její základ je na svatých horách;
Pán miluje siónské brány více
než všechny Jakubovi stany.
 Žalm 86, 3 Slavné věci se
o tobě vypravují, město Boží.
 tamtéž, 5 V ní se zrodí Člověk
a sám Nejvyšší ji založí.

Ve votivních mších v době velikonoční místo graduale:

(4) Alleluja
Allelúia, allelúia.  Iudith 15, 10
Tu glória Ierúsalem, tu lætítia
Israël, tu honorificéntia pópuli
nostri. Allelúia.  Cant. 4, 7 Tota

Aleluja, aleluja.  Judit 15, 10 Ty
jsi sláva Jeruzaléma, ty jsi radost
Izraele, ty jsi čest našeho lidu.
Aleluja.
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pulchra es, María: et mácula  Píseň písní 4, 7 Celá krásná
originális non est in te. Allelúia. jsi, Maria, a prvotní poskvrny na
tobě není. Aleluja.
(5) Evangelium Lk 1, 26-28
equéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. In illo témpore: Missus est Angelus Gábriel
a Deo in civitátem Galilǽæ, cui
nomen Názareth, ad Vírginem
desponsátam viro, cui nomen
erat Ioseph, de domo David, et
nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave,
grátia plena; Dóminus tecum:
benedícta tu in muliéribus.

S

Pokračování sv. Evangelia podle
Lukáše. V šestém měsíci byl anděl
Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené
s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel
a řekl: »Buď zdráva, milostiplná!
Pán s tebou! Požehnaná tys mezi
ženami.«

Credo.
(6) Offertorium – antifona k obětování Lk 1, 28
Ave, María, grátia plena; Dómi- Zdrávas, Maria, milosti plná,
nus tecum: benedícta tu in muli- Pán s tebou; požehnaná tys mezi
éribus, allelúia.
ženami. Aleluja.
(7) Secreta – tichá modlitba
alutárem hóstiam, quam in
solemnitáte (commemoratióne) immaculátæ Conceptiónis
beátæ Vírginis Maríæ tibi, Dómine, offérimus, súscipe et præsta:
ut, sicut illam tua grátia præveniénte ab omni labe immúnem
profitémur; ita eius intercessióne
a culpis ómnibus liberémur. Per
Dóminum.
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Pane, přijmi spasitelnou oběť,
kterou ti o slavnosti (při památneposkvrněného
Početí
ce)
blahoslavené
Panny
Marie
přinášíme. Vyznáváme, že tvá
milost ji předešla a díky ní zůstala
neporušená od každé poskvrny.
Uděl tedy, abychom byli na její
přímluvu zproštěni všech vin.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Druhá modlitba je z předchozí adventní neděle.

(8) Preface o Panně Marie se slovy: Et te in Conceptióne immaculáta
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Communio
Gloriósa dicta sunt de te, María: Slavné věci se o tobě vypravují,
quia fecit tibi magna qui potens Maria, neboť veliké věci učinil tobě
ten, který je mocný.
est.
(10) Postcommunio – modlitba po prijímání
acraménta quæ súmpsimus, Pane, náš Bože, ať svátosti, které
Dómine, Deus noster: illíus in jsme přijali, v nás vyléčí rány té
nobis culpæ vúlnera réparent; a viny, od níž jsi jedinečně uchráqua immaculátam beátæ Maríæ nil blahoslavenou Marii, jejíž
Conceptiónem singuláriter præ- Početí jsi uchoval bez poskvrny.
servásti. Per Dóminum.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.
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Druhá modlitba je z předchozí adventní neděle.

ÚKON ODEVZDÁNÍ SE NEPOSKVRNĚNÉ
podle sv. Maxmilána Kolbe:

N

eposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše
nejlaskavější Matko. Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já
N. nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys
mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví, a udělala se mnou,
se všemi schopnostmi mé duše a mého těla, i s celým mým životem,
smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí. Chceš-li, použij mne celého bez
jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona
potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny
bludy“, abych se stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé
slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších, a tímto způsobem
přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení
a posvěcení. Vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti
z nejsladšího Srdce Ježíšova.
 Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.

Ó

Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, i za ty, kteří se k tobě neutíkají, zvláště za nepřátelé svaté
Církve, za zednáře a za ty, kteří jsou ti svěřeni.
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Ave maris stela
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- ve má- ris stél-la,
Zdrá-vas hvěz-do mo- ří,

per Vir- go,
ná Pan-no,

Dé- i Má-ter álma, atque semži-vi- telko Bo- ží, us- ta-vič-

Fé- lix cǽ- li pór-ta. 2. Súmens íllud A-ve
blahá ne-bes brá- no!
A-ve tobě pě- la

Gabri- é- lis ó-re, fún-da nos
in páce,
ústa Gab-ri- e-la: mír nám vlej, když jméno

nómen. 3. Sólve víncla ré- is,
čte-no.
Rozvaž pou- ta vi-ny,

la nóstra pélle,
nás vše-ho zlého,

trem :
ka:

mú- tans Hé-væ
E-va zpět je

pró- fer lú- men cǽ-cis : Másle-po- ty vzdal stí-ny, zbav

Bó- na cúncta pósce. 4. Mónstra te és-se mázdroj buď dob-ra vše-ho.
U- kaž nám, žes Mat-

sú- mat per te pré-ces, qui pro nó-bis ná-tus,
pros- ba tvá je sladká, slu- chu Sy-na tvé-ho-

és-se tú- us. 5. Vír-go singu- lá-ris,
zro- zené-ho.
Panno po-žehnaná,

tú- lit
pro nás

inter ómnes mí- tis, Nosmi- losti jsi schrá-na: změň
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cúl- pis so-lú-tos,
nás v prosté vi-ny,

ram,
tě,

mí- tes fac et cástos. 6. Ví- tam prǽs- ta púv tiché, čis-té sy-ny.
Dopřej
nám žít čis-

i- ter pá-ra tú- tum : ut vi-dén-tes Jé-sum,
ať krá- číme jis-tě
k to-bě do tvé ří- še

col- læ-témur. 7. Sit laus Dé- o Pát-ri,
na Je- ží-še.
Ctěme Boha Otce,

Spi- rí- tu- i Sáncto,
slavme Boha Du-cha:

sémper
pat- řit

Súmmo Chrísto dé-cus,
chval- me Boha Sy-na,

Trí- bus hó-nor ú-nus.
Třem buď po-cta jedna.

Amen.

Maria mater gratiae

M
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arí- a Máter grá-ti-ae, dúl-cis Pá-rens clemén-ti-ae, tu nos

Maria, Matko milosti,

sladká Rodičko laskavosti,

ty nás



ab hóste pró-te-ge,

et mórtis hó-ra sús-ci-pe. 2. Jé-su tí- bi sit

od nepřítele ochraň

a v hodině smrti přijmi.

Ježíši tobě buď
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gló- ri- a, qui nátus es de Vírgi-ne, cum Pátre et ál-mo
sláva,


Spí-

který ses narodil z Panny, s Otcem a životodárným Du-

ri-tu,

in sem-pi-tér-na saé-cu-la.

chem,

na věčné

  Amen.

věky.

Modlitba sv. Bernarda z Clairvaux

P

amatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila
toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil
o tvou přímluvu. Panno panen a Matko, v této důvěře se k tobě utíkám i já.
K tobě přicházím , před tebou stojím, já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova,
neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.

