Slavnost zasvěcení panen
KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU
Prot. č. 600 / 70
DEKRET
Obřad zasvěcení panen je počítán k nejcennějším pokladům římské liturgie. Ježíš
Kristus totiž zanechal své snoubence církvi jako své dědictví zvlášť cenný dar života
v panenství. Z toho důvodu ně-které ženy již od apoštolských dob zaslibovaly Bohu život
v panenství a tím přispívaly k růstu krásy i podivuhodné plodnosti Kristova tajem-ného těla.
Církev ve své mateřské péči již od prvotních dob - jak o tom svědčí díla církevních Otců stvrzovala jejich zbožné a náročné předsevzetí slavnostní modlitbou zasvěcení. K této
modlitbě byly během staletí připojeny další obřady, které ještě jasněji vyjadřovaly, že
zasvěcené panny jsou obrazem církve zasnoubené Kristu. Takto vytvořený obřad zasvěcení
panen byl začleněn do římského pontifikálu.
II. vatikánský koncil stanovil, že má být revidován také tento obřad (srov. Konstituce o
posvátné liturgii Sacrosanctum concilium č. 80). Ve shodě s tímto ustanovením připravila
Rada pro realizaci Konstituce o posvátné liturgii obřad, který papež Pavel VI. na základě své
apoštolské autority schválil a nařídil publikovat. Proto jej nyní Kongregace pro bohoslužbu –
s vhodnými úpravami pro ty mnišky, které jej použijí – na základě papežského pověření
promulguje a ustanovuje, aby nabyl účinnosti dne 6. ledna 1971.
Překlady do národních jazyků, vypracované biskupskými konferencemi, i úpravy
obřadu ať jsou co nejdříve zaslány k potvrzení této Kongregaci.
Všechna ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, ztrácejí platnost.
V sídle Kongregace pro bohoslužbu dne 31. května 1970, o svátku Navštívení Panny
Marie.
Benno Kard. Gut
prefekt
A. Bugnini
sekretář
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ZASVĚCENÍ PANEN
ÚVODNÍ POZNÁMKY
I. Povaha a význam zasvěcení panen
1. Zvyk zasvěcovat panny uplatňovaný již v prvotní církvi vedl k vytvoření slavnostního
obřadu, jímž je panna přijata do stavu zasvěcených osob a stává se transcendentálním
znamením lásky církve ke Kristu a eschatologickým obrazem nebeské Nevěsty a
budoucího života. Obřadem zasvěcení panen církev projevuje a ukazuje svou lásku vůči
zasvěcenému panenství a stále vyprošuje pannám Boží milost a vlití darů Ducha Svatého.
II. Základní poslání panen
2. Zasvěcené panny z popudu Ducha Svatého zasvěcují svou čistotu, aby mohly horoucněji
milovat Krista a s větší připraveností sloužit bratřím a sestrám.
Proto se mají křesťanské panny věnovat skutkům pokání a milosrdenství, apoštolátu a
ustavičné modlitbě ve shodě se svým stavem a svými charismaty.
Pro splnění svého poslání modlitby se zasvěceným pannám naléhavě doporučuje
každodenní slavení denní modlitby církve, především ranních a večerních chval. Tím
spojí svůj hlas s Kristem-Veleknězem i svatou církví a budou neustále chválit nebeského
Otce a prosit za spásu celého světa.
III. Podmínky pro přijetí panenského zasvěcení
3. Panenské zasvěcení mohou přijmout jak mnišky, tak ženy žijící ve světě.
4. U mnišek se vyžaduje:
a) aby dosud ve svém životě ani neuzavřely manželství ani veřejně neboli zjevně nežily
v rozporu se stavem čistoty;
b) aby složily trvalé sliby buď během obřadu zasvěcení, nebo již dříve;
c) aby jejich řeholní rodina užívala tento obřad zasvěcení buď na základě starobylé tradice,
nebo na základě nového povolení daného kompetentní autoritou.
5. U žen žijících ve světě se vyžaduje:
a) aby dosud ve svém životě ani neuzavřely manželství ani veřejně neboli zjevně nežily
v rozporu se stavem čistoty;
b) aby na základě svého věku, rozvážnosti a mravů dosvědčených obecným souhlasem
dávaly záruku, že vytrvají v životě čistoty a služby církvi i bližním;
c) aby k jejich zasvěcení dal souhlas diecézní biskup.
Biskupovi přísluší stanovit, z jakých důvodů a jakým způsobem mají ženy žijící ve světě
přijmout závazky k životu v trvalém panenství.
IV. Předsedající obřadu zasvěcení
6. Obřadu zasvěcení předsedá diecézní biskup.
V. Struktura obřadu
7. K zasvěcení panen žijících ve světě je určen obřad popsaný v 1. části.
Pro zasvěcení mnišek je určen obřad navržený v 2. části, v němž se vhodně spojuje složení
řeholních slibů a panenské zasvěcení. Ze spravedlivého důvodu mohou být tyto dva
obřady od sebe odděleny, např. na základě starobylé zvyklosti. Je však třeba vyhnout se
duplicitě částí těchto obřadů; obě liturgická slavení mají být tak uspořádána, aby se
v obřadu řeholních slibů konalo pouze to, co náleží k řeholní profesi, především je třeba
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vynechat zde jakoukoli modlitbu zasvěcení; modlitba zasvěcení Deus, castorum corporum
a ostatní úkony vyjadřující snubní ráz, např. předání prstenu, mají být vyhrazeny pro
obřad zasvěcení panen.
Obřad je tvořen těmito částmi:
výzva k předstoupení panen;
homilie, v níž se lidu i pannám připomene vznešenost daru panenství;
skrutinium, v kterém se biskup panen táže, zda chtějí vytrvat v úmyslu zachovat panenství
a přijmout panenské zasvěcení;
litanie, v nichž se v modlitbě obracíme k Bohu Otci a vyprošujeme přímluvu Nejsvětější
Panny Marie a všech svatých;
vyjádření úmyslu života v panenství (nebo složení řeholních slibů);
slavnostní modlitba zasvěcení, v níž Matka Církev vyprošuje od Nebeského Otce hojné
vylití darů Ducha Svatého na zasvěcené panny;
předání symbolů zasvěcení, kterými se navenek připomíná a naznačuje vnitřní zasvěcení.

VI. Mše při zasvěcení panen
8. Je vhodné, aby byly použity mešní texty “Při zasvěcení panen“, ČM str. 781 - 783. O
slavnostech a adventních, postních a velikonočních nedělích se použijí texty z příslušného
dne; podle vhodnosti mohou být použity vsuvky v eucharistické modlitbě a vlastní text
závěrečného požehnání.
9. Protože bohoslužba slova přizpůsobená slavení zasvěcení panen velmi silným způsobem
ukazuje dar panenství a jeho poslání v církvi, je možno v těch dnech, kdy není dovoleno
užít mešní formulář „Při zasvěcení panen“ – ovšem s výjimkou velikonočního třídení a
slavností Narození Páně, Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha Svatého,
Těla a Krve Páně a jiných zasvěcených svátků –, vzít jedno čtení z textů určených pro
tento obřad, tj. texty „Při zasvěcení panen a při řeholních slibech“, lekcionář VI/1, str. 220
- 253.
10. Pokud se slaví mše s formulářem „Při zasvěcení panen“, použijí se mešní roucha bílé
barvy anebo jiná slavnostní roucha.
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I. část
OBŘAD ZASVĚCENÍ PANEN
1. Doporučuje se, aby se zasvěcení panen konalo během velikonoční oktávy, o slavnostech,
zvláště takových, které mají nějaký vztah k tajemství vtělení, o nedělích, o svátcích
blahoslavené Panny Marie nebo o památkách svatých panen.
2. Ve stanovený den, krátce před zasvěcením nebo nejpozději den před zasvěcením, jsou
kandidátky zasvěcení představeny biskupovi, aby měl příležitost mluvit s nimi jako Otec a
Pastýř diecéze.
3. Poněvadž pannám, které žijí ve světě, je dán souhlas k zasvěcení pro panenství na základě
jejich rozhodnutí a z autority biskupa, a protože jsou většinou apoštolsky či charitativně
činné v diecézi, je vhodné, aby se obřad konal v katedrále, pokud se podle okolností nebo
zvyklostí nejeví vhodnějším jiné místo.
4. Je vhodné, aby tato slavnost byla věřícím náležitým způsobem a zavčas oznámena;
především proto, aby tím byla zdůrazněna důstojnost zasvěcené čistoty, prohloubeno a
upevněno spojení s církví a byla umožněna hojná účast věřících.
5. Podle ustanovení Úvodních poznámek č. 8 - 10 se používá formulář mše ze dne nebo mše
„Při zasvěcení panen“.
6. Vlastní obřad zasvěcení se obvykle koná u předsednického sedadla. Pro podpoření
aktivnější účasti věřících může být pro biskupa připraveno sedadlo před oltářem. Sedadla
pro kandidátky zasvěcení mají být v presbytáři umístěna tak, aby věřící mohli celé
liturgické dění dobře sledovat.
7. Ke mši ať se připraví dostatečné množství chleba a vína jak pro celebranty a přisluhující,
tak pro kandidátky zasvěcení, jejich rodiče a příbuzné. Použije-li se jednoho kalicha, ať je
přiměřeně veliký.
8. Kromě toho, co nezbytně patří k slavnostní biskupské mši, se připraví:
a) pontifikál;
b) závoje, prsteny nebo jiné insignie vyjadřující snubní zasvěcení, které mají být podle
místních předpisů nebo schválených obyčejů předány pannám.
VSTUPNÍ OBŘAD
9. Když se lid shromáždil a vše je připraveno, uskuteční se příchod kostelem k oltáři, při
kterém zpívá pěvecký sbor společně s lidem vstupní zpěv. Příchod se koná obvyklým
způsobem, kandidátky zasvěcení přicházejí s ostatními.
10. Doporučuje se, aby dvě panny, které už zasvěcení přijaly, nebo také dvě ženy laického
stavu vedly kandidátky zasvěcení k oltáři.
11. Když dospěly panny k oltářnímu prostoru, odeberou se po odpovídajícím svědectví úcty
před oltářem ke svým místům, která jsou jim vyhrazena v chrámové lodi.
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BOHOSLUŽBA SLOVA
12. Bohoslužba slova se slaví obvyklým způsobem kromě:
a) čtení se mohou vzít ze mše ze dne nebo z textů, které jsou uvedeny pod čísly 81-137
(srovnej Úvod 8-9).
b) Kredo odpadá, i když je podle rubrik pro mši ze dne předepsáno.
c) přímluvy odpadají, neboť mají své místo v litaniích.
ZASVĚCENÍ PANEN
13. Po evangeliu se biskup posadí. Když se zasvěcení koná před oltářem, odebere se k
sedadlu, které je tam připraveno. Mezitím zpívá schola následující antifonu nebo jiný vhodný
zpěv:
Prozíravé panny, vezměte své lampy, ženich je tady, pojďte mu naproti.
Kandidátky zasvěcení rozžehnou své svíce a jdou se svými průvodkyněmi až před oltářní
prostor.
14. Biskup volá panny zatímco zpívá nebo srozumitelně říká:
Pojďte, dcery, a slyšte mě, naučím vás bázni Boží.
Panny odpovídají následující antifonou:
Jdeme za tebou, Bože, celým svým srdcem v posvátné bázni a toužíme spatřit tvou tvář.
Neodmítej nás, ale přijmi nás s láskou podle svého velkého milosrdenství.
Místo těchto zpěvů mohou být vzaty i jiné. Za zpěvu vstoupí panny do oltářního prostoru a
postaví se tak, aby průběh obřadu mohl být od přítomných dobře sledován. Potom nasadí své
svíce do svícnu nebo je předají přisluhujícím u oltáře, kteří jim je zase na konci mše předají.
Potom se usadí na místa, která jsou pro ně připravena.
15. Jiný způsob pozvání, zvláště když se nepoužívá svící, se nachází pod čísly 138-139.
HOMILIE
16. Nato biskup krátce osloví kandidátky zasvěcení a celé společenství. Mluví o daru a úkolu
panenství, který je zřízen pro posvěcení vyvolených a pro blaho celé církve. Může použít
následujících slov:
(Oslovení)
Tyto sestry, které dnes od matky církve přijímají zasvěcení jako panny, pocházejí z Božího
lidu, z vašich rodin: jsou to vaše dcery nebo sestry nebo příbuzné, spojené s vámi svým
životem nebo rodinným svazkem.
Bůh je povolal, aby je více připoutal k sobě a aby je zasvětil do služeb církve a všech lidí.
Jejich zasvěcení je totiž zavazuje k tomu, aby se každá podle svých schopností horlivě snažila
šířit Boží království a vnášet křesťanského ducha do běžného denního života. Uvažte tedy, jak
velké dobro mají vykonat a jak hojné požehnání svými modlitbami a svou činností od Boha
vyprosit pro celou církev, pro lidskou společnost a pro vaše rodiny.
A teď se, milované dcery, obracím k vám, abych vás povzbudil. Vede mě k tomu víc láska než
postavení mého úřadu. Domovem panenského života, který si volíte, je nebe; jeho pramenem
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je sám Bůh. Od něho jako z nejčistšího a neporušeného pramene dostávají tento dar ty,
v nichž dávní církevní Otcové viděli pro jejich panenskou čistotu obraz božské a věčné
neporušitelnosti.
Když se naplnil čas, ukázal všemohoucí Otec v tajemství svého vtěleného Syna, jak milé je mu
panenství: vyvolil si totiž Pannu a v jejím nejčistším lůně se věčné Slovo mocí Ducha svatého
stalo člověkem; lidství se spojilo s božstvím zásnubní smlouvou.
Božský Učitel velebil vznešenost panenství zasvěceného Bohu pro nebeské království. On sám
celým svým životem, především však svou usilovnou činností, hlásáním radostné zvěsti,
zejména pak velikonočním tajemstvím, vybavil církev vnitřní silou a chtěl, aby byla Pannou,
Snoubenkou a Matkou: Pannou pro neporušenost své víry, Snoubenkou pro své nerozlučné
spojení s Kristem, Matkou pro veliký počet svých dětí.
Utěšitel Duch svatý způsobil, že se vaše srdce v životodárném prameni svatého křtu stalo
chrámem Božím; nyní vás ozdobuje novým duchovním pomazáním, novým způsobem vás
zasvěcuje Bohu: pozvedá vás k důstojnosti Kristovy nevěsty a spojuje vás s ním nerozlučným
svazkem.
Svatí Otcové a církevní učitelé obvykle o vás mluvili jako o Kristových nevěstách; stejně jako
o církvi. Vy jste totiž hlasatelkami budoucího Božího království, v němž se lidé nežení ani
nevdávají; stáváte se zjevným znamením onoho velkého tajemství, které bylo ohlášeno už na
počátku lidského pokolení a uskutečněno zasnoubením Krista s církví.
Milé sestry, ať celý váš život je v souladu s tím, k čemu vás Bůh volá, a s důstojností vašeho
stavu. Svatá Matka církev vás považuje za zvlášť významnou část Kristova stádce; vy jste
ozdobou její plodnosti a vámi duchovně vzkvétá. Napodobujte příklad Matky Boží a chtějte
být nejen nazývány Božími služebnicemi, ale opravdu jimi buďte. Uchovávejte se neporušenou
víru, chraňte si pevnou naději a bděte, aby velké dobro panenství nebylo poskvrněno pýchou.
Srdce zasvěcené Bohu občerstvujte Kristovým tělem, posilujte se postem a vzdělávejte se
Božím slovem, oddávejte se stálé modlitbě a konejte milosrdné skutky. Mějte na mysli zájmy
Boží a váš život ať je s Kristem skrytý v Bohu. Nezapomínejte ve svých modlitbách prosit
Boha za rozkvět křesťanské víry a za jednotu křesťanů. Přednášejte Bohu starostlivé prosby
za manžele. Pamatujte na ty, kteří zapomněli na Boží otcovskou dobrotu a ochabli v lásce; ať
dosáhnou od Boha spásy pro jeho milosrdenství, když jí nemohou dosáhnout pro jeho
spravedlnost.
Nezapomínejte, že jste se daly do služeb církve a bližních. Konejte svou apoštolskou činnost
jak v církvi, tak ve světě mimo církev, v oblasti duchovní, i pokud se projevuje skutky
tělesného milosrdenství; ať vaše světlo svítí lidem, aby velebili nebeského Otce a aby se
uskutečňovala jeho vůle, jíž chce všechno obnovit v Kristu. Všechny mějte v lásce, prokazujte
ji zvlášť těm, kdo to nejvíc potřebují. Poučujte nevědomé, chraňte děti, buďte oporou starým
lidem, dodávejte mysli vdovám a těm, kdo jsou nešťastní.
Zvolily jste si panenský stav kvůli Kristu; staňte se však duchovními matkami, naplňujte Boží
vůli a s láskou spolupracujte na tom, aby se co nejvíce lidí zrodilo nebo našlo cestu zpět
k životu milosti.
Kristus, Syn Panny Marie a snoubenec panen, bude už zde na zemi vaší radostí a vaší
odměnou. Následujte ho, dokud vás neuvede do nebeské komnaty a do svého království, kde
budete zpívat novou píseň; jděte za Beránkem, kamkoli vás on povede.
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OTÁZKY
17. Po oslovení kandidátky zasvěcení povstanou; pak se jich biskup táže následujícími slovy:
Chcete zachovávat slib svatého panenství a vytrvat ve službě Bohu a církvi až do
poslední chvíle svého života ?
Panny odpoví: Ano.
Chcete následovat Krista, jak to ukládá evangelium, aby Váš život byl svědectvím a
projevem účinné lásky a zřejmým znamením budoucího života v Božím království ?
Panny odpoví: Ano.
Chcete se zasvětit našemu Pánu Ježíši Kristu, Synu Božímu, a slavnostním způsobem se
s ním zasnoubit ?
Panny odpoví: Ano.
Biskup odpoví společně s lidem: Bohu díky.
LITANIE
18. Nyní všichni povstanou. Biskup říká:
Prosme Boha, Otce všemohoucího, skrze jeho Syna, našeho Pána Ježíše Krista, aby na
přímluvu Panny Marie a všech svatých vylil na tyto své vyvolené služebnice hojnou rosu
milosti Ducha svatého.
19. Jáhen: Klekněme k modlitbě !
Biskup, přisluhující u oltáře, kandidátky zasvěcení a celé společenství pokleknou. Zvyk, že
kandidátky učiní prostraci, může být zachován.
20. Zpěváci zpívají litanie pro zasvěcení panen, na jejichž invokace lid odpovídá. V těchto
litaniích mohou být na příslušných místech uvedeny invokace k těm svatým, které lid
obzvláště ctí. Když se to zdá smysluplné, mohou být připojeny i zvláštní prosby.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Svatá Maria, matko Boží
Svatá Panno panen
Svatý Michaeli
Všichni svatí andělé
Svatý Jene Křtiteli
Svatý Josefe
Svatý Petře a Pavle
Svatý Jene
Svatá Maří Magdaléno
Svatý Štěpáne a Vavřinče
Svatá Perpetuo a Felicito
Svatá Anežko
Svatá Marie Goretti
Svatý Athanásie

oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
orodujte za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
orodujte za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
orodujte za nás
orodujte za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
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Svatý Ambroži
Svatý Augustine
Svatý Jeronýme
Svatý Benedikte
Svatý Františku a Dominiku
Svatá Makrino
Svatá Scholastiko
Svatá Kláro
Svatá Kateřino Sienská
Svatá Terezie z Avily
Svatá Růženo (z Limy)
Svatá Luiso (de Marillac)
Svatá Markéto Marie (Alacoque)
Všichni svatí a světice Boží

oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
orodujte za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
oroduj za nás
orodujte za nás

Měj s námi slitování
Ode všeho zlého
Ode všeho hříchu
Od smrti věčné
Svým svatým vtělením
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním
Sesláním Ducha svatého

vysvoboď nás, Pane
vysvoboď nás, Pane
vysvoboď nás, Pane
vysvoboď nás, Pane
vysvoboď nás, Pane
vysvoboď nás, Pane
vysvoboď nás, Pane

I když jsme hříšníci
Svého služebníka, našeho papeže N.
i ostatní biskupy stále více připodobňuj
Kristu, Snoubenci církve
Zachvej a rozmnožuj ve své církvi
odhodlání žít ve stavu panenství
Posiluj ve všech křesťanech naději
na vzkříšení a na život budoucího věku
Všem národům dej mír a pravou svornost
Rozmnožuj řady těch, kdo se řídí radami evangelia,
a dej, ať jejich záslužní činnost přináší hojný užitek
Rodiče těchto panen zahrň
svými nebeskými dary
Požehnej tyto své služebnice,
posvěť je a sobě zasvěť
Ježíši, Synu Boha živého

prosíme tě, vyslyš nás
prosíme tě, vyslyš nás
prosíme tě, vyslyš nás
prosíme tě, vyslyš nás
prosíme tě, vyslyš nás
prosíme tě, vyslyš nás
prosíme tě, vyslyš nás
prosíme tě, vyslyš nás
prosíme tě, vyslyš nás

Kriste, uslyš nás
Kriste, vyslyš nás.
21. Biskup povstane a pronese s rozepjatýma rukama:
Vyslyš, Bože, prosby modlící se církve
a smiluj se nad těmito svými služebnicemi, které jsi s láskou povolal.
Veď je cestou k věčné spáse,
aby toužily po tom, co se ti líbí,
a svědomitě to také konaly
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
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Všichni: Amen.
Jáhen: Vstaňte !
Všichni povstanou.
OBNOVA PŘÍSLIBU PANENSTVÍ
22. Když to okolnosti doporučují, skládají nyní panny do rukou biskupa svůj příslib
panenství pro Boha, následujícím způsobem:
Jednotlivě přistupují k biskupovi, pokleknou, položí své sepjaté ruce do rukou biskupa, a
říkají:
S pomocí Boží prohlašuji, Otče, před tebou a před svatým lidem Božím, že chci zachovávat
dokonalou čistotu a následovat Krista.
23. Jiná odpovídající ceremonie může podle místních zvyklostí nahradit gesta rukou. Při
větším počtu panen může biskup dovolit, aby všechny na svém místě vkleče zároveň říkaly:
S pomocí Boží prohlašuji, Otče, před tebou a před svatým lidem Božím, že chci zachovávat
dokonalou čistotu a následovat Krista.
ZÁSVĚTNÁ MODLITBA
24. Po obnovení svého příslibu panenství odejdou panny zpět na své místo v oltářním
prostoru a pokleknou. Potom přednese biskup s rozpjatýma rukama zásvětnou modlitbu (slova
v závorkách se mohou vynechat):
Bože, ty rád přebýváš v těch,
kdo si uchovávají mravní neporušenost těla,
a miluješ ty,
kdo si chrání čistotu duše.
Svým slovem jsi všechno stvořil
a jím také napravuješ lidskou přirozenost
porušenou v prvních lidech ďáblovou lstí.
Voláš člověka nejen k původní nevinnosti,
ale dáváš okusit i některá dobra nového věku;
a smrtelné lidi pozvedáš tak,
že se již nyní podobají andělům.
Shlédni, Bože, na tyto své služebnice,
které vkládají do tvých rukou svůj slib panenství.
Od tebe přijaly tento dar odevzdanosti
a přinášejí ti samy sebe za oběť.
(Neboť jak by mohla duše, přebývající ve smrtelném těle,
zvítězit nad zákonem přírody,
nad svobodnou volbou toho, co je dovolené
nad silou obvyklého způsobu života
a nad nástrahami věku, prostředí a doby,
kdybys ty sám svou milostí nezažehl tento plamen,
svou dobrotou neživil tuto touhu
a svou pomocí neposiloval statečnost.)
Tys vylil svou milost
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na všechny lidi ze všech národů pod nebem,
kteří se stali dědici nového zákona
a jejichž množství je tak nespočetné, jako hvězdy na nebi.
Mezi ostatními ctnostmi darovanými lidem,
zrozeným ne z krve ani z vůle těla, ale z tvého Ducha,
jsi některým duším dal z pramene své štědrosti také dar panenství.
Takže i když žádný zákaz nezmenšil vznešenost manželství
a nad posvátným svazkem zůstalo prvotní požehnání,
přece se nalezly duše,
které uposlechly rady Tvé Prozřetelnosti:
zřekly se manželského svazku,
avšak touží po tom, čeho je viditelným znamením;
neuzavírají sňatek,
ale milují to, co se manželstvím naznačuje.
(Svaté panenství zná svého původce,
a žárlivě střežíce andělskou neporušenost,
věrně se oddává tomu,
který je Ženichem trvalého panenství,
jako je Synem té, která zůstala vždy Pannou.)
Buď, Bože, pevnou ochranou a vůdcem těch, které tě prosí o pomoc
a touží po tom, abys upevnil jejich zasvěcení svým požehnáním;
odvěký nepřítel lidského pokolení
strojí záludnější úklady těm,
kdo touží po tom, co je vznešenější;
Ať se k nim nevloudí pro nějakou jejich nepozornost
a nezastře jim hodnotu vítězné palmy,
která je připravena těm, kdo zachovávají dokonalou čistotu;
ať je neodradí od jejich předsevzetí
zachovávat panenskou čistotu,
vždyť i provdané mají věrně zachovat
čistotu odpovídající jejich stavu.
Ať je tvůj svatý Duch naplní
prozíravou skromností,
moudrou dobrotou,
rozvážnou vlídností
a svobodně zachovávanou čistotou.
Ať hoří láskou,
ale ať mají zalíbení jen v Tobě.
Ať si pro svůj život zaslouží chválu,
ale ať po ní netouží.
Ať tě oslavují svatostí těla i čistotou duše,
ať je láska vede k tomu, aby ti oddaně sloužily
a chránily se toho, co by tě mohlo zarmoutit.
Buď jejich slávou, jejich radostí, jejich touhou,
ve smutku jim buď útěchou,
v nerozhodnosti rádcem,
v bezpráví obhájcem;
v protivenstvích ať u tebe nacházejí trpělivost,
v chudobě hojnost;
v hladu buď jejich pokrmem,

- 10 -

v nemoci lékem.
Ať v tobě mají všechno,
vždyť si tě vyvolily nade všechno.
Skrze tvého Syna ...
Amen.
PŘEDÁVÁNÍ INSIGNIÍ
25. Po zásvětné modlitbě se biskup a společenství posadí. Panny vstanou a předstoupí se
svými průvodkyněmi před biskupa, který mluví ke všem společně:
Přijměte závoj a prsten
jako odznaky vašeho zasvěcení.
Zachovejte svému Ženichovi neporušenou věrnost
a nikdy nezapomeňte, že jste se daly do služeb Krista
a církve, která je jeho tělem.
Panny odpoví společně: Amen.
26. Když nenásleduje předání závoje, mluví biskup ke všem dohromady:
Přijměte prsten jako znamení svatého zasnoubení s Kristem
a zachovejte svému Ženichovi neporušenou věrnost,
abyste si zasloužily mít účast na svatbě ve věčné radosti.
Panny odpoví společně: Amen.
27. Nyní poklekne každá jednotlivě před biskupem. On každé předá prsten, po případě závoj a
jiné zásvětné insignie. Zatím zpívá chór spolu s lidem následující antifonu nebo jiný
odpovídající zpěv:
K tobě, Pane, pozvedám svou duši. Buď mi pomocníkem, ať nejsem zahanben navěky.
28. Zdá-li se to vhodné, předá potom biskup nově zasvěceným Denní modlitbu církve s
následujícími slovy:
Přijměte knihu Denní modlitby církve,
aby z vašich úst stále zaznívaly chvály nebeskému Otci,
a modlete se za spásu celého světa.
Panny odpoví společně: Amen.
Přistoupí k biskupovi, který jim předá knihu Denní modlitby církve. Jakmile knihu obdrží,
vrátí se na svá místa a zůstanou stát.
29. Potom se může zpívat následující nebo jiná vhodná antifona:
Jsem zasvěcena tomu, kterému slouží andělé, před jehož krásou bledne slunce i měsíc.
Když je to možné, zazpívají antifonu všechny panny společně, jinak ji zpívají zpěváci.
30. Jiná forma předávání insignií viz č. 151-152.
31. Panny se vrátí na svá místa v chrámové lodi a mše pokračuje bohoslužbou oběti
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SLAVENÍ EUCHARISTIE
32. Je vhodné, aby během, zpěvu pro přípravu obětních darů některé panny přinesly k oltáři
chléb, víno a vodu pro eucharistickou oběť.
33. Při eucharistické modlitbě má být na panny vzpomenuto, jak je to uvedeno ve vloženém
dodatku.
34. Při pozdravení pokoje předá biskup nově zasvěceným přiměřeným způsobem políbení
pokoje.
35. Po biskupově přijímání přistoupí panny k oltáři a přijmou eucharistii pod oběma způsoby.
Také rodiče a ostatní příbuzní panen mohou přijímat pod obojí způsobou.
PROPUŠTĚNÍ
36. Po závěrečné modlitbě přistoupí nově zasvěcené panny před oltář. Biskup udělí slavnostní
požehnání uvedené v Českém misále pro mši „Při zasvěcení panen“, str. 783 anebo
následujícím způsobem:
(Biskup s rukama vztaženýma říká:)
Bůh, který vkládá do srdce
každé dobré rozhodnutí a dovršuje je,
ať vás svou milostí ustavičně chrání,
abyste s věrností naplňovaly,
k čemu vás Bůh povolal.

(Všichni: Amen.)

Ať mezi všemi lidmi
vydáváte svědectví o Boží lásce
a jste jejím živým znamením.

(Všichni: Amen.)

Pouto lásky s Kristem,
kterým vás Bůh spojil na zemi,
ať z jeho dobroty trvá také v nebi.

(Všichni: Amen.)

37. Biskup přijme berlu a žehná celému shromáždění:
Požehnej vás a všechny přítomné
všemohoucí Bůh
Otec ? i Syn ? i Duch ? Svatý.
Všichni: Amen.
38. Po požehnání si panny vezmou svíce, pokud je užívaly. Schola spolu s lidem zpívá
vhodný hymnus nebo chvalozpěv. Následuje průvod do sakristie ve stejném pořadí jako
při vstupních obřadech.
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