
DUCH I NEVĚSTA VOLAJÍ: „PŘIJĎ!“ (Zj 22,17) 

 

31. května 1970 promulgovala posvátná Kongregace pro bohoslužbu na pokyn papeže 

Pavla VI. nový obřad zasvěcení k panenskému životu, obnovený podle ustanovení 

Druhého vatikánského koncilu. Od té doby je stejně jako v rané církvi možné slav-

nostně zasvěcovat k panenskému životu ženy, které zůstávají ve svém prostředí, zako-

řeněné v místní církvi. Během padesáti let, které od té doby uplynuly, starobylá forma 

života ordo virginum znovu rozkvetla a její vitalita se projevuje velkým bohatstvím 

osobních charismat postavených do služby růstu církve i obnovy společnosti v duchu 

evangelia. 

Současná pandemie si vynutila odklad mezinárodního setkání, které mělo oslavit 50. 

výročí promulgace obřadu zasvěcení, ale nemůže nám zabránit ve spojení v modlitbě, 

ať jsme kdekoli, a vytvořit tak hluboké společenství. 

Otevřeme se meditaci Božího slova, projděme společně obřad zasvěcení a naslouchej-

me znovu hlasu papežů, kteří provázeli ordo virginum na jeho cestě uplynulými pade-

sáti lety. 

Necháme se vést čtyřmi slovy, určujícími každou cestu následování Pána: vděčnost, 

odvaha, únava a chvála. Papež František nám je připomněl ve svém poselství k 57. dni 

modliteb za duchovní povolání 3. května letošního roku. 

 

 

Úvodní píseň  

  

Předsedající: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

Všichni: Amen. 

Předsedající: Pán s vámi. 

Všichni: I s tebou. 

 

LUCERNARIUM 
Lucernarium („bohoslužba světla“) nás zve, abychom svou naději zaměřili ke světlu, které 

nezná západu. 

 

Ceremonář: Hlasem církve, nevěsty Kristovy, a slovy, ke kterým nás vybízí homilie 

sv. Pavla VI. (29. 11. 1970), se připojme k Duchu a volejme: 

Přijď, Pane Ježíši! 

Zažehne se první lampa. 

Lektor 1: Ježíši Kriste, Synu Boha živého, jsi zjevení neviditelného Boha, prvoroze-

ný ze všech tvorů, počátek stvoření. Jsi učitel lidstva a jeho Spasitel. Pro 

nás ses narodil, zemřel a vstal z mrtvých. Jsi střed dějin a světa. 

Přijď, Pane Ježíši! 

Zažehne se druhá lampa. 



Lektor 2: Znáš nás a miluješ nás. Jsi průvodce a přítel našeho života, muž bolesti a 

naděje, jsi ten, který přijde a bude nejen naším soudcem, ale – jak doufá-

me – i naším štěstím. 

Přijď, Pane Ježíši! 

Zažehne se třetí lampa. 

Lektor 1: Nikdy nepřestanu vyznávat: jsi světlo a pravda, ano, jsi „cesta, pravda a 

život“ (Jan 14,6). Jsi chléb a pramen živé vody, tišíš náš hlad a žízeň; jsi 

náš pastýř, náš průvodce, náš vzor, naše útěcha, náš bratr. 

Přijď, Pane Ježíši! 

Zažehne se čtvrtá lampa. 

Lektor 2: Jsi začátek a konec, alfa a omega. Jsi král nového světa, tajemný střed 

dějin. Jsi klíč k pochopení osudu každého z nás. Jsi prostředník, most 

mezi nebem a zemí. 

Přijď, Pane Ježíši! 

Zažehne se pátá lampa. 

Lektor 1: Dokonaleji než kdokoli jiný jsi synem člověka, protože jsi Syn Boží, věč-

ný, nekonečný; jsi syn Marie, požehnané mezi všemi ženami, tvé matky 

podle těla a naší Matky v Duchu mystického těla. 

Přijď, Pane Ježíši! 

Zažehne se šestá lampa. 

Lektor 2: Ježíši Kriste, jsi naší věčnou radostnou zvěstí. Jsi náš Spasitel. Potřebuje-

me tě. 

Přijď, Pane Ježíši! 

Zažehne se sedmá lampa. 

 

 

VDĚČNOST ZA POVOLÁNÍ 

 

Z poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání (3. 5. 2020) 

První slovo povolání je vděčnost. […] Naše osobní realizace a realizace našich životních 

plánů není zákonitě výsledkem toho, co rozhodneme ve svém izolovaném „já“; na-

opak, jedná se především o odpověď na povolání, které přichází od Boha. […] Každé 

povolání se rodí z láskyplného pohledu, kterým nám Pán přišel vstříc […]. „Povolání 

je spíše než naším rozhodnutím odpovědí na nezasloužené Pánovo volání“ (Dopis 

kněžím, 4. srpna 2019). Povolání se nám proto podaří objevit a odpovědět na ně tehdy, 

když se naše srdce otevře vděčnosti a dokáže zachytit Boha, procházejícího naším 

životem. 

  

Z knihy Zjevení (Zj 19,6-9) 

A tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup – podobalo se to hukotu velkých vod a 

mocnému dunění hromů: 

„Aleluja! 



Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! 

Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest, 

neboť nadešla Beránkova svatba, 

jeho nevěsta se připravila. 

Bylo jí dáno, aby se oblékla do skvěle bílého kmentu“ – kmentem jsou dobré skutky 

věřících. 

A dále mi řekl: „Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!“ 

Pak ještě připojil: „To jsou pravá Boží slova.“ 

 

Z Ordo consecrationis virginum 

Pojďte, dcery, a slyšte mě, naučím vás bázni Boží. 

Jdu za tebou, Bože, celým svým srdcem, v posvátné bázni, a toužím spatřit tvou tvář. 

Neodmítej mě, ale přijmi mě s láskou podle svého velkého milosrdenství. 

 

Z promluvy sv. Jana Pavla II. k zasvěceným pannám (2. 6. 1995) 

Obnovený ritus a řád se tedy církvi vrátil. Je to dvojnásobný dar Pána, za který mu 

děkujete a nad nímž jásáte. Z něho chcete čerpat motivaci a inspiraci pro svou horlivost 

a angažovanost. […] Zasvěcené panenství však není privilegium, nýbrž Boží dar zahr-

nující vážný závazek učednictví a následování Krista. 

 

Z promluvy Benedikta XVI. k zasvěceným pannám (15. 5. 2008) 

Vaše charisma musí odrážet intenzitu, ale též svěžest svého zdroje. Je založeno na 

prostém pozvání evangelia: „Kdo může pochopit, ať pochopí!“ (Mt 19,12) a na dopo-

ručeních sv. Pavla o panenství pro Boží království (1 Kor 7,25-35). Avšak vyzařuje celé 

tajemství křesťanství. 

 

Invokace 

Ceremonář: V síle Ducha, který se modlí v nás a s námi, vyjádřeme Pánu vděčnost za 

povolání, kterého se nám dostalo: Děkuji ti, Pane! 

 

 Děkuji ti, Pane, žes mě povolal: můj život je ve tvých rukou. 

 Děkuji ti, Pane, za církev, která dala zaznít tvému povolání v mém srdci. 

 Děkuji ti, Pane, za pastýře církve, kteří mě doprovázejí na mé cestě. 

 

Modlitba 

Předsedající: Prosíme tě, Otče, za tyto tvé služebnice, které jsi povolal k životu v pa-

nenství: dokonej dílo, které jsi v nich započal; kéž vytrvají na cestě, na 

niž vykročily, a odevzdají se ti zcela a úplně. Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

 

Píseň 

 



ODVAHA K VOLBĚ 

 

Z poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání 

Toto je další slovo, které bych vám chtěl odevzdat: odvaha. […] Když jsme zváni, 

abychom […] se rozhodli pro životní stav – jako je manželství, kněžství, zasvěcený 

život –, první reakcí bývá přízrak v podobě nedůvěry: To není možné, aby takové po-

volání bylo pro mě! Je to opravdu správná cesta? Doopravdy to ode mne chce Pán? 

[…] Myslíme si, že se nám to jen zdálo, že na to nemáme, že je to zkrátka jakýsi přízrak, 

který musíme zahnat. Pán […] zná otázky, pochybnosti, obtíže, které zmítají […] naším 

srdcem, a proto nás ubezpečuje: „Neměj strach, já jsem s tebou!“ Víra v jeho přítomnost 

nám jde vstříc a provází nás. 

 

Z knihy Zjevení (Zj 22,12-17) 

„Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů. Já 

jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, kdo si vypírají šaty; 

budou mít právo na strom života a branami vstoupí do města. Venku zůstanou psi, 

čarodějníci, smilníci, vrazi, modláři a každý, kdo má zálibu v páchání lži. 

Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, aby vám svědčil o tom, co se týká církevních obcí. 

Já jsem výhonek z Davidova kořene a Davidův potomek, zářivá jitřní hvězda.“ 

Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ Kdo to slyší, ať také zvolá: „Přijď!“ a kdo žízní, ať přijde: 

kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. 

 

Z Ordo consecrationis virginum 

Přijměte, Otče, mé předsevzetí 

zachovávat dokonalou čistotu a následovat Krista, 

které nyní vyjadřuji před vámi 

a před tímto svatým lidem Božím. 

Kéž mi Bůh při tom pomáhá. 

 

Z promluvy sv. Jana Pavla II. k zasvěceným pannám 

„Následování Beránka“ v nebi (Zj 14,6) začíná na zemi vykročením po „úzké cestě“ 

(Mt 7,14). Vaše následování Krista bude tím radikálnější, čím větší je vaše láska k němu 

a čím jasnější je vám smysl panenského zasvěcení. 

 

Z promluvy Benedikta XVI. k zasvěceným pannám 

[Kořeny ordo virginum] jsou starodávné; sahají k úsvitu apoštolských časů, kdy některé 

ženy s do té doby neslýchaným odhodláním začaly otevírat svá srdce touze po zasvě-

ceném panenství, jinými slovy touze po odevzdání se s celou svou bytostí Bohu, jak se 

poprvé zvláštním způsobem naplnilo v Panně z Nazareta a v jejím „staň se“. V chápání 

Otců se Maria stala prototypem křesťanských panen; poukazovali na novost tohoto 

způsobu života vycházejícího ze svobodného rozhodnutí pro lásku. 

 



Invokace 

Ceremonář: V síle Ducha, který se modlí v nás a s námi, obnovme své „ano“ Pánu a 

opakujme: Zde jsem, Pane! 

 

 Zde jsem, Pane: chci sloužit tobě a tvé církvi. 

 Zde jsem, Pane: chci tě následovat podle slov evangelia. 

 Zde jsem, Pane: chci tě milovat a být s tebou spojena navěky. 

 

Modlitba 

Předsedající: Slyš, Otče, modlitby své církve: shlédni se zalíbením na tyto své služebni-

ce, které jsi ve své lásce povolal; veď je po cestě věčné spásy, aby hledaly 

jen to, co se tobě líbí, a věrně to naplňovaly. Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

 

Píseň 

 

ÚNAVA VYTRVALOSTI 

 

Z poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání 

Každé povolání obnáší úsilí. Pán nás volá, protože nás chce uschopnit, […] abychom 

se chopili svého života a dali se do konkrétní služby evangeliu v každodenním životě, 

jaké nám on ukazuje […]: máme touhu i elán, ale současně jsme poznamenáni slabost-

mi a obavami. […] Znám vaši námahu, osamocení, které mnohdy zatěžuje srdce, znám 

nebezpečí rutiny, která postupně uhasí planoucí oheň povolání, znám tíhu nejistoty a 

nestability naší doby, strach z budoucnosti. Buďte odvážní, nemějte strach! Ježíš jde 

po našem boku, když ho uznáme za jediného Pána našeho života, chytí nás za ruku a 

podrží nás, aby nás zachránil. 

 

Z knihy Zjevení (Zj 2,1-5) 

Andělovi církevní obce v Efesu napiš: 

Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici a který kráčí uprostřed sedmi 

zlatých svícnů: Znám tvoje skutky, tvou lopotu i tvou trpělivost. Vím, že nemůžeš 

snést ty špatné lidi; podrobil jsi zkoušce ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a 

shledal jsi, že jsou to lháři. Máš trpělivost a vydržel jsi mnoho pro mé jméno a neochabl 

jsi. Ale mám proti tobě, že jsi upustil od své první lásky. Upamatuj se tedy, z jaké výše 

jsi spadl, obrať se a jednej zase jako dříve. Jinak, jestliže se neobrátíš, přijdu brzo na 

tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa. 

 

Z Ordo consecrationis virginum 

Buď jejich slávou, radostí a touhou, 

ve smutku jim buď útěchou, 

v pochybách rádcem, 



v bezpráví obhájcem, 

v nesnázích stálostí, 

v chudobě hojností, 

v postění pokrmem, 

v nemoci lékem. 

 

Z promluvy sv. Jana Pavla II. k zasvěceným pannám 

Vám, panny, přísluší velkomyslně být „pomocnou rukou“ své místní církve: hlasem 

její modlitby, výrazem jejího milosrdenství, pomocí jejím chudým, útěchou jejím 

zarmouceným synům a dcerám, oporou jejím sirotkům a vdovám. Mohli bychom říci: 

v době Otců se pietas a caritas církve z velké části projevovala srdcem a rukama zasvě-

cených panen. To jsou směrnice a úkoly, které platí i dnes. 

 

Z promluvy Benedikta XVI. k zasvěceným pannám 

Rozhodnutí pro život v panenství poukazuje na přechodnou povahu pozemských 

hodnot a předjímá budoucí odměny. Buďte svědkyněmi pozorného a živého očekává-

ní, radosti a pokoje, které jsou charakteristické pro ty, kdo se odevzdali lásce Boží. 

Buďte přítomné ve světě, ale zároveň poutnicemi do Božího království. Zasvěcená 

panna má svůj předobraz v nevěstě, která společně s Duchem volá k Pánu: „Přijď!“ (Zj 

22,17) 

 

Invokace 

Ceremonář: V síle Ducha, který se modlí v nás a s námi, svěřme se do Pánovy lásky 

a volejme: Tvoje láska je silnější než smrt. 

 

 Dárce síly, překonej veškerou únavu, která nás tíží. 

 Dárce radosti, překonej každý smutek, který nás skličuje. 

 Dárce pokoje, překonej každou úzkost, která na nás útočí. 

 

Modlitba 

Předsedající: Dobrotivý Pane, dej těmto svým služebnicím vytrvalost v jejich odhodlá-

ní: až se otevře brána, kterou přijde Král králů, kéž s ním s radostí vejdou 

do nebeského království. Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

 

Píseň 

 

PÍSEŇ CHVÁLY 

 

Z poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání 

Náš život se otevírá chvále. To je poslední slovo povolání a má být i výzvou, abychom 

se učili vnitřnímu postoji Nejsvětější Panny Marie: ona, vděčná Bohu za jeho pohled, 



kterým na ni shlédl, s vírou svěřila jemu své obavy a nejistoty a odvážně odpověděla 

na jeho povolání. Její život se tak stal trvalým Pánovým chvalozpěvem. 

 

Z knihy Zjevení (Zj 5,8-14) 

Když (Beránek) ten svitek vzal, ty čtyři bytosti padly před Beránkem, a také těch 

čtyřiadvacet starců, z nichž každý držel citeru a zlatou misku plnou kadidla: to jsou 

modlitby svatých. A zpívali píseň novou: 

„Jsi hoden vzít svitek 

a rozlomit jeho pečeti, 

protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i 

národa 

a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze vládnoucí nad zemí.“ 

Potom jsem měl vidění a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů shromážděných 

kolem trůnu, bytostí a starců – bylo jich na milióny a stamilióny – a volali silným 

hlasem: 

„Beránek, který byl zabit, si zaslouží, 

aby přijal moc, bohatství, moudrost 

a sílu, čest, slávu i chválu!“ 

A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i na moři, a vše, co je v nich, jsem 

slyšel volat: „Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc 

na věčné věky!“ 

Tu ony čtyři bytosti přidaly: „Amen!“ a starci padli na tvář a poklonili se. 

 

Z Ordo consecrationis virginum 

Jsem zasnoubena tomu, kterému slouží andělé 

a jehož krásu obdivuje slunce a měsíc. 

 

Z promluvy sv. Jana Pavla II. k zasvěceným pannám 

Buďte s Marií ve svatební síni, kde se slaví a kde se Kristus zjevuje svým učedníkům 

jako Mesiáš – Ženich; buďte s Marií pod křížem, na kterém Kristus obětuje svůj život 

za církev. Zůstávejte s ní ve večeřadle, v domě Ducha svatého, který se jako božská 

láska vylévá na nevěstu – církev. 

 

Z promluvy Benedikta XVI. k zasvěceným pannám 

Svěřuji vás Panně Marii; přivlastňuji si a adresuji vám slova sv. Ambrože, který 

opěvoval křesťanské panenství: „Nechť má každý člověk Mariinu duši, aby velebila 

Pána; nechť má každý člověk Mariina ducha, aby se z Boha radoval. I když podle těla 

je jen ona sama Kristovou matkou, přece je podle víry Kristus plodem všech. Každá 

duše totiž přijímá Boží Slovo, jestliže neposkvrněna a prosta neřestí s neochvějnou svě-

domitostí střeží bezúhonnost“ (z výkladu na Lukášovo evangelium 2,26: PL 15,1642). 

 

 



Chvalozpěv Panny Marie 

Ceremonář: S Pannou Marií, ženou úmluvy, ženou očekávání a naplnění, zazpívejme 

Magnificat, mesiášský zpěv plný jásotu, a ve svém srdci k němu připojme 

i své chvalozpěvy díků za všechny Boží dary: 

 

Velebí má duše Hospodina * a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, 

neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. * Od této chvíle mne budou blahoslavit 

všechna pokolení, 

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté. 

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. 

Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. 

Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil, 

hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. 

Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství, 

jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky. 

Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému, 

jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen. 

 

 

Prosby 

Předsedající: Sjednoceni v bratrské lásce, se srdcem naplněným vděčností a chválou, 

vzývejme Pána: Ježíši, odměno a koruno panen, slyš naše modlitby. 

 

Kriste, dobrý Pastýři svých ovcí, který si přeješ, aby tvá církev byla vždy svatá a nepo-

skvrněná v lásce, shlédni na našeho Svatého otce Františka, biskupy, kněze a jáhny: 

silou Ducha svatého každodenně obnovuj jejich nadšení a posiluj jejich víru. 

 

Kriste, prameni veškerého milosrdenství, posiluj v čase nynější pandemie rodiny nemoc-

ných a umírajících a vlej jim do srdcí naději. Ochraňuj lékaře, zdravotníky i dobrovol-

níky: dej jim sílu, laskavost a zdraví. Upevňuj důvěru těch, kdo mají obavy z budouc-

nosti kvůli ztrátě zaměstnání a dopadům na ekonomiku. Pomáhej politikům, dej jim 

moudrost, rozvahu a ohleduplnost a pomoz všem, kdo jsou v tísni. 

 

Kriste, kterého očekávají prozíravé panny, veď a posiluj nás na naší cestě. Buď naším „ženi-

chem, bratrem, přítelem, dědickým podílem, jistou odměnou, Pánem a Bohem.“ Přijmi 

k nebeské svatební hostině naše sestry, které nás již předešly do nebeského Jeruzaléma 

a setkaly se s tebou s lampami rozžatými. 

 

Kriste, Kníže pokoje a Otče ubohých, kéž všichni muži a ženy v tomto zraněném světě 

zakusí dar míru; ochraňuj život a rodiny a posiluj v nás vědomí odpovědnosti za dar 

stvoření. Kéž chudí, nemocní, věznění, pronásledovaní i osamělí, kteří ztratili smysl 

života, zakusí naši pravou bratrskou a sesterskou solidaritu.  



 

Otče náš… 

 

 

Závěrečná modlitba 

Předsedající: Pokorně tě prosíme, všemohoucí Otče, ať dar ustavičného panenství, kte-

rý tvé služebnice s vděčností přijaly, neustále napomáhá rozvoji lidské 

společnosti a neúnavně podporuje růst církve. Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

 

Požehnání 

Všemohoucí Otec vložil do vašich srdcí touhu po životě ve svatém panenství; 

kéž vás neustále opatruje a chrání. 

Amen. 

 

Náš Pán Ježíš Kristus, s jehož Nejsvětějším Srdcem jste spojily svá srdce, 

kéž vás naplní svou božskou láskou. 

Amen. 

 

Duch svatý, v jehož síle Panna Maria počala svého Syna, 

kéž dnes posvětí vaše srdce a naplní vás horoucí touhou sloužit Bohu a jeho církvi. 

Amen. 

 

Požehnání všemohoucího Boha Otce † i Syna i Ducha svatého 

ať sestoupí na všechny, kdo se účastnili této slavnosti. 

Amen. 

 

 

Závěrečná píseň 

Christi Sponsa gaude et exsulta – quia dilexit te 

Dominus. 

Pro tibi tradidit seipsum. – Mysterium hoc magnum est! 

 

(Raduj se a jásej, nevěsto Kristova, – neboť si tě 

zamiloval Pán. 

Sám sebe za tebe vydal. – Toto tajemství je veliké!) 

 

 

 

 



 

 

 

Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ (Zj 22,17). Přitahovány tajemstvím Krista a církve jsou 

zasvěcené panny povolány být obrazem nevěsty církve. 

Synu Božímu, který miloval lidi až do krajnosti (Jan 13,1), odpovídají totálním odevzdá-

ním sebe v panenství, které symbolizují okvětní lístky lilie prolínající se s křížem, na 

němž jsou jen stopy ran: Pán Ježíš vstal z mrtvých a zve je, aby jej poznávaly v celých 

dějinách. 

Skrze ránu v boku jim Duch podává prsten jako znamení věčného zasnoubení, aby je 

vedl, kam chce (srov. Jan 3,8). Tak se charismatické bohatství ordo virginum stává proroc-

kým znamením, aktivním a bdělým naplněním Otcova plánu. 


