Vigilie1

8. prosince

Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
Hymnus

  
           



 

T e dícimus præcóni-o, mater De-i  pu rís si- ma; nostris beníg
     
              
 
na láudi- bus tu-am repénde gráti- am. 2. Sontes Adá- mi pós
       
                   
teri, infécta pro- les gígni- mur; labis patér- næ nésci- a tu sola,
  
            
   
   
 
Virgo, créde-ris. 3. Caput dracó- nis ínvidi tu cónteris vestígi      


             
 
o, gerísque so- la glóri- am intaminátæ o- rígi-nis. 4. Nostræ de          
   



    

 
cus propáginis, quæ tollis Evæ oppróbri- um, tu nos tu- é- re súp
         
            
 
pli- ces, tu nos labántes éri-ge. 5. Serpéntis an-tíqui potens as   

                      
tus retúnde et ímpe- tus, ut cǽlitum perénni- bus per te fru-ámur

            












gáudi- is. Dx. Patri sit et Paráclito tu-ó-que Na- to glóri- a, qui
     
               
sanctitá- tis úni- cæ te munerárunt gráti- a. A-men.
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8. 12. – Neposkvrněného početí P. Marie

1. Chválíme tebe zpěvem svým,
Matičko Boží nejčistší,
dnes našim chválám nadšeným
věnuj svou přízeň nejvyšší.

4. Ty chloubo rodu lidského,
pohanu z Evy odnímáš.
Prosíme, chraň nás od zlého,
až budem klesat, zvedni nás.

2. My, Adamův rod, s jařmem vin
na tento svět se rodíme,
netknutá hříchem dědičným
žes jen ty, Panno, věříme.

5. Svou mocí od nás odrážej
výpady hada lstivého
a dosáhnout nám pomáhej
radosti žití věčného.

3. Šíj hada, otce závisti,
svou nohou drtíš, Přesvatá,
jediná ze všech skvíš se ctí,
žes bez poskvrny počatá.

Δ. Ať Otce s Utěšitelem
i tvého Syna lidstvo ctí,
že ozdobil tě oděvem
svých nejvzácnějších milostí.
Amen.
1. antifona

MG 123
Při početí Maria přijala požehnání od Pána a milosrdenství od Boha Zachránce.

     
















 
I n Concep ti-óne su-a accépit Marí-a benedicti-ónem a Dómi
            
no, et mise
am a De-o salu-tári su-o.
 ricórdi

























      
 
VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Při početí Maria přijala požehnání od Pána || a milosrdenství
od Boha Zachránce.
Žalm 23 (24)
Pánu zem patří se vším, co nese, *
jeho je svět i vše, co v něm žije.
Sám jej založil nad oceány, *
upevnil nad tekoucími proudy.
Kdo smí vstoupit na horu Páně, *
stanout na jeho svatém místě?

Ten, kdo má čisté ruce i srdce, *
neklame, nepřísahá křivě.
Dostane od Pána požehnání, *
u Boha Zachránce nalezne pomoc.
To je rod těch, kdo hledají Pána, *
hledají tvář Boha Jákobova.

Vigilie3

Zvyšte se ještě, vy brány, † zvětšte
„Kdo je ten král tak slavný?“ †
se, pradávné vjezdy, * pro příchod
On, Pán zástupů věčných, * On,
slavného krále!
král věčné slávy!
„Kdo je ten král tak slavný?“ † Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
Pán, jenž je silný a mocný, * Pán,
jako byla na počátku i nyní
který mocný je v boji.
i vždycky * a na věky věků.
Zvyšte se ještě, vy brány, † zvětšte
Amen.
A.
se, pradávné vjezdy, * pro příchod
slavného krále!
2. antifona
MG 126

   

S časným úsvitem Bůh jí na pomoc chvátá, Nejvyšší posvětil svůj stánek.

                
A diúvit e-am De-us mane dilúculo: sancti-ficávit tabernácu
      
lum su-um Altíssi

 mus.
























      
 
VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. S časným úsvitem Bůh jí na pomoc chvátá, || Nejvyšší posvětil svůj
stánek.
Žalm 45 (46)
Pán je nám útočištěm, je naší silou, * projevil se nám největší pomocí
v tísni.
Proto nemáme strach, ať země se
třese, * ať se kácejí hory do hlubin moře.
Ať jeho vody bouří a vlnami kypí, *
ať se tetelí pod jejich příbojem hory,
jen když Pán nebeských zástupů
zůstává s námi, * když Bůh Jákobův je naším ochranným hradem.

Řeka rameny Boží město blaží, *
chrání svatý příbytek Nejvyššího.
Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí nikdy, * s časným úsvitem
Bůh mu na pomoc chvátá.
Běsnily národy, otřásaly se říše; *
zahřměl svým hlasem a rozsouvala
se země.
Ale Pán nebeských zástupů zůstává s námi, * jest Bůh Jákobův
naším ochranným hradem.
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8. 12. – Neposkvrněného početí P. Marie

Pojďte a bedlivě pohleďte na skutky
Neboť Pán nebeských zástupů
Páně, * toho, jenž úžas šíří po celé
zůstává s námi, * jest Bůh Jákozemi!
bův naším ochranným hradem.
Válkám on činí přítrž až k hrani- Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
cím země, * luky a oštěpy láme,
jako byla na počátku i nyní
spaluje štíty.
i vždycky * a na věky věků.
„Ustaňte přece a ve mně uznejte
Amen.
A.
Boha, * jenž stojí nad všemi národy,
nad celou zemí!“
3. antifona
MG 127
Slavné věci se o tobě vyprávějí, Boží město: Pán tě založil na svatých horách.

                         
G lori-ósa dicta sunt de te,  cívitas De-i: fundávit te Dó-minus
                              
VI

in móntibus sanctis.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Slavné věci se o tobě vyprávějí, Boží město: || Pán tě založil
na svatých horách.
Žalm 86 (87)
Miluje Pán, co založil na svaté hoře: *
siónské brány nad všechna jákobská
sídla.
Ty město Boží, sám praví na tvoji
slávu: * „Rahab i Bábel přičítám
k těm, co mě znají!
Hle, Filišťané, Tyrští i Etiopané, * ti
všichni v něm jsou narozeni.
Vpravdě však Sión každý nazývá:
Matko!“ * Protože ten si zbudoval
Svrchovaný.

Do svitku vpisuje Pán, když národy
sčítá: * „Ti všichni jsou v něm narozeni.“
Jako v tanci se radují, kdo v tobě
žijí: * „Všechny prameny mé spásy jsou v tobě.“
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Vigilie5

Verš
V. Všemohoucí Bůh mne opásal silou.
R. A učinil můj život neposkvrněným.
První čtení

Z listu svatého apoštola Pavla Římanům 5, 12-21


LH I, str. 1073

Responsorium
Řim 5, 12; Lk 1, 30;
srov. Žl 116, 8; 18, 19

R. Skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích || a skrze hřích smrt, |
a tak smrt přešla na všechny lidi, | protože všichni zhřešili. * Neboj se,
Maria, | neboť jsi nalezla milost u Boha.
V. Bůh vytrhl tvůj život ze smrti, | proti nepříteli ti přispěchal
na ochranu. * Neboj se, Maria, | neboť jsi nalezla milost u Boha.
Druhé čtení
Z oslavné řeči svatého biskupa Anselma

LH I, str. 1074

Responsorium
Žl 33 (34), 4; 86, 13; Lk 1, 48
R. Velebit pojďte Pána spolu se mnou: * Neboť velká je jeho láska
ke mně.
V. Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.* Neboť
velká je jeho láska ke mně.
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8. 12. – Neposkvrněného početí P. Marie

Antifona ke kantikům

MG 126
Při jejím početí se rozšířila milost, zjevila se její krása mezi lidskými dcerami.
Ia

D

 



    

    

iffúsa est gráti-a in Concepti-óne eius, et spe-ci-ósa appá-

  
       
ru- it inter fí-li- as
 hóminum.

                            



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Buď zdráva, rajská růže || rozvíjející se působením Boží milosti. |
Buď zdráva, nevěsto ozdobená zlatými šperky, | tebe Bůh miluje víc
než anděly.
1. kantikum
Iz 61, 10 – 62, 3
Radost nad novým Jeruzalémem

Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém … bylo vystrojeno jako nevěsta,
okrášlená pro svého ženicha 
(Zj 21, 12)

Srdečnou radost mám z Pána, * má
duše jásá v mém Bohu:
vždyť mě oblékl rouchem spásy, * zahalil mě pláštěm spravedlnosti,
jako ženicha ozdobeného korunou, *
jako nevěstu okrášlenou věncem.
Jako dává země vyrašit rostlinám * a zahrada vzejít setbě,
tak dá Pán Bůh vyrašit spravedlnosti * radostnému veselí přede všemi
národy.
Už kvůli Siónu nebudu mlčet, *
pro Jeruzalém nebudu zticha,

dokud jeho spravedlivý nevzejde jako
světlo, * jako planoucí pochodeň
jeho spasitel.
A národy uzří tvého spravedlivého, * a tvého slavného všichni
králové.
A nazvou tě novým jménem, *
o kterém rozhodnou ústa Páně.
A budeš korunou slávy v rukou
Páně, * královskou čelenkou
v ruce svého Boha.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Vigilie7

2. kantikum
Sláva nového Jeruzaléma

Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat. 

Už ti nebudou říkat „Opuštěná“, *
ani tvé zemi „Pustá“.
A budeš se nazývat „Moje záliba“, * a tvá země „Oblíbená“.
Neboť v tobě našel Pán zalíbení, *
tvá země bude obydlená.
V tobě bude bydlet jinoch s pannou, * v tobě budou přebývat
tvoje děti.
Jako se ženich raduje ze své nevěsty, *
tak z tebe bude mít radost tvůj Bůh.

Iz 62, 4–7
(Zj 21, 3)

Na tvé hradby, Jeruzaléme, jsem
postavil strážné, * ve dne ani
v noci, nikdy nebudou mlčet.
Pro vás, kdo se připomínáte Pánu, *
pro vás není pokoje.
Nedopřávejte mu pokoje, dokud
nepostaví Jeruzalém * a nevychválí jej uprostřed země.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

3. kantikum
Sir 39, 13–16a
Jak nádherná jsou všechna tvá díla, Pane.

Díky Bohu, on působí, že se naším prostřednictvím všude šíří vůně poznání o něm.

(2 Kor 2, 14)

Poslouchejte mě, mé zbožné děti,
a vyrůstejte * jako růže, zasazená
na břehu vodního proudu.
Jako kadidlo vydávejte vůni, *
rozkveťte jako lilie, zavoňte,
zapějte chvalozpěv, * dobrořečte
Pánu za všechna jeho díla.

Velebte jeho jméno, † rozhlašujte jeho chválu * svými zpěvy,
na svých citerách
a k jeho chvále budete říkat: * Jak
nádherná jsou všechna díla Páně.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
* a na věky věků. Amen.
A.

Evangelium

Evangelium ze společných textů v mešním lekcionáři.

Te Deum

Hymnus Te Deum je v Libellu precum na str. 50.
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8. 12. – Neposkvrněného početí P. Marie

Závěrečná modlitba
Modleme se. † Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla
důstojným příbytkem tvého Syna, ° a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už
od počátku zahrnul svou milostí; † na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí
dojdeme k tobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
V. Dobrořečme Pánu.
R. Bohu díky.

