Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Žl 13,6
Radostí zaplesá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem.
Uvedení do bohoslužby
Hlasatelem úcty k neposkvrněnému Srdci Panny Marie byl už svatý Jan
Eudes, který zemřel roku 1680. Liturgickou oslavu dovolil papež Pius VII.
V první čtvrtině 19. století a Pius XII. po zasvěcení celého lidstva tomuto
Neposkvrněnému Srdci 31. října 1942 rozhodl, aby se od roku 1944 tento svátek
slavil v celé Církvi 22. srpna. Dnešní den byl pak vybrán proto, že bezprostředně
následuje po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Pod symbolem Srdce
prokazuje Církev úctu lásce Ježíšovy Matky k Bohu a k jejímu Synu a zároveň
její mateřské lásce k celému lidstvu.
VSTUPNÍ MODLITBA
Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek
Ducha svatého; na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé
slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. – Amen.
Uvedení do 1. čtení
Církev používá tento Izaiášův zpěv v mariánské liturgii. V Panně Marii dal
Bůh zrodit se svému Synu Ježíši Kristu a dává z ní vytrysknout své
spravedlnosti a chvále. Magnifikat svaté Panny: Jásá můj duch v Bohu, mém
Spasiteli - bude pak ozvěnou chvalozpěvu Má duše zaplesá v mém Bohu.
1. ČTENÍ Iz 61,9-11 Radostí jásám v Hospodinu.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Rod mého lidu bude známý mezi pohany
a jejich potomstvo uprostřed národů.
Kdo je spatří, všichni uznají:
„To je rod, jemuž Hospodin žehná!“
Radostí budu jásat v Hospodinu,
má duše zaplesá v mém Bohu,
neboť mi oblékl roucho spásy,
oděl mě šatem spravedlnosti
jako ženicha okrášleného věncem,
jako nevěstu ozdobenou šperky.
Jako země rodí rostlinstvo,
jako zahrada dává vzejít setbě,

tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti
a slávě přede všemi národy.
Slyšeli jsme slovo Boží.
1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd Odp.: srov. 1a
Odp.: Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli
Srdce mé jásá v Hospodinu, - moje moc se vyvyšuje v mém Bohu. - Ústa se
otvírají proti mým nepřátelům, - neboť se raduji z tvé pomoci.
Odp.
Luky siláků se lámou, - ale slabí se opásávají silou. - Kdo bývali sytí,
dávají se nyní najímat za chléb; - kdo hladověli, mohou ustat od práce. Neplodná dostává sedm dětí, - matka mnoha synů vadne osamělá.
Odp.
Hospodin usmrcuje i oživuje, - uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět. Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout, - ponižuje a povyšuje.
Odp.
Pozvedá z prachu ubožáka, - ze smetiště povyšuje chudáka, - aby ho
posadil mezi knížaty - a obdařil ho stolcem slávy.
Odp.
Jako druhé čtení se mohou použít 2. čtení se svými úvody ze slavnosti
předchozího dne z cyklů, která toho roku předchozí den nebyla.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM Srov. Lk 2,19
Aleluja. Blahoslavená Panna Maria uchovávala Boží slovo v srdci –
A rozvažovala o něm. Aleluja.
Uvedení do 3. čtení
Aby se opravdový věřící podobal Panně Marii a pochopil Ježíšovo
tajemství, které odhaluje jeho pravou skutečnost, že je totiž Učitelem a Synem
Božím, musí tyto věci uchovávat ve svém srdci a přemítat o nich. Panna Maria
nyní chápe, že i pro ni má začít obtížná cesta víry, která jí dá objevit skryté
tajemství v jejím chlapci a způsobí, že bude stále více ztrácet syna jako své
vlastnictví, aby ho dostala jako spásonosný dar od Boha pod křížem.
„Uchovávala to všechno ve svém srdci“ je tajemná věta, která utváří vnitřní
postoj svaté Panny. Marii a Ježíše především objevíme ve škole srdce.
EVANGELIUM Lk 2,41-51 Tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky.
Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když
ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho
rodiče to nezpozorovali.
V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho
hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a
hledali ho.
Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a
dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho
odpověďmi.
Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč
jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“
Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v
tom, co je mého Otce?“ Ale oni nevěděli, co jim tím chtěl říci.
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazaretu a poslouchal je.
Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci.
Slyšeli jsme slovo Boží.
MARIA UCHOVÁVALA VŠECHNO VE SVÉM SRDCI
Když Panna Maria v sobě všechno promýšlela, co poznala četbou nebo co
slyšela a viděla, tak rostla její víra; jaká moudrost ji osvěcovala a jaký žár lásky
ji stále více pronikal! A prožívala-li znovu nebeská tajemství, na nichž měla
účast, vedlo ji to dále kupředu, naplňovalo stále větší radostí, Duch svatý ji
zahrnoval hojností svých darů, celou bytostí tíhla k Bohu a přitom zase v sobě
zůstávala pokorná. Tak totiž působí Boží milost: z hlubin pozdvihuje do výše a
přetváří člověka k podobě stále zářivější. Jistě blažená byla duše Panny Marie:
Duch svatý v ní přebýval a poučoval ji, a ona byla vždycky a ve všem poslušná
Božího Slova. Nenechala se vést vlastním míněním a rozhodováním, ale k čemu
moudrost vnitřně vybízela její víru, to vykonávala s pomocí těla navenek.
A bylo vhodné, aby božská Moudrost, když si budovala dům Církve jako
svůj příbytek, použila nejsvětější Pannu Marii jako vzor věrného plnění zákona,
čistoty srdce, pravé pokory a duchovní oběti. Křesťane, napodobuj Pannu Marii!
Abys byl duchovně očištěn a omyt od nákazy hříchů, vstup do chrámu svého
srdce. Tam hledí Bůh při všem, co konáme, více na vnitřní smýšlení než na
skutek. Proto ať třeba naše mysl dojde při snaze o rozjímavou modlitbu až do
vytržení a věnujeme se jen Bohu, či ať se zcela střízlivě snažíme prospívat ve
ctnostech a sloužíme užitečnou prací svým bližním, jednejme vždycky tak, aby
nás poháněla jen Kristova láska. Neboť taková oběť duchovního očištění se líbí
Bohu. Nedovršuje se v chrámě zbudovaném lidskýma rukama, ale uvnitř v srdci,
do něhož Kristus Pán rád vstupuje.

Přímluvy
Oslavujme Kristovu dobrotu a moudrost, on chce být poznáván a milován
ve všech našich bratřích a sestrách, zvláště pak v trpících. Naléhavě ho prosme:
Připomínáme si tvé zmrtvýchvstání a všem vyprošujeme ovoce tvého
vykoupení.
Pane, pomoz nám, ať dnes o tobě vydáváme svědectví a skrze tebe ať se
sami dáváme Otci v oběť, která se mu zalíbí.
Učiň, ať ve všech lidech poznáváme tvůj obraz a sloužíme ti v nich.
Kriste, tys pravý vinný kmen, a my jsme tvé ratolesti, dej, ať v tobě
zůstáváme, abychom přinášeli mnoho užitku a oslavovali Boha Otce.
Dej, aby stále noví mladí křesťané odpovídali na tvé volání ke kněžskému a
řeholnímu životu.
Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, shlédni na nás, své služebníky a
služebnice, a sešli nám svého svatého Ducha, aby nás chránil v každém
nebezpečí a naučil nás radostně chválit tvou dobrotu. Skrze Krista, našeho Pána.
– Amen.
MODLITBA NAD DARY
Spolu s dary položenými na oltář odevzdáváme ti, Bože, také sebe a přitom
s úctou vzpomínáme na matku tvého Syna, Pannu Marii, a její zasvěcení tvé
službě; na její přímluvu přijmi se zalíbením, co z lásky k tobě konáme. Skrze
Krista, našeho Pána. – Amen.
PREFACE 2. O PANNĚ MARII
Církev chválí Boha spolu s Pannou Marií
V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých
svatých, a abychom ti spolu s nimi, především s blahoslavenou Pannou Marií,
zpívali píseň chvály. Neboť veliké věci jsi učinil celému světu a tvé slitování je
od pokolení do pokolení: sklonil ses k poníženosti své služebnice a skrze ni jsi
dal světu Spasitele, svého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něho andělé

chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se
připojujeme k jejich chvalozpěvu, vyznáváme tě a voláme:
Svatý, svatý, svatý…
ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ Lk 2,19
Maria všechno, co slyšela, uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.
MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
Bože, ty nás zveš k svému stolu a dáváš nám podíl na tajemství našeho
vykoupení; uč nás stále hlouběji prožívat účinky naší spásy, abychom spolu
s Matkou tvého Syna velebili působení tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána. –
Amen.

