
KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI

Oznámení
o památce Panny Marie, Matky církve

Prot. N. 138/18

Poté, co byla do římského kalendáře zapsána památka Panny Marie, Matky církve, kterou 
mají všichni slavit už tento rok v pondělí po slavnosti Seslání Ducha Svatého, se zdá 
vhodné poskytnout následující ustanovení.

Rubrika, která se v Římském misálu čte za formuláři slavnosti Seslání Ducha Sva-
tého — »Ubi feries II vel etiam III post Pentecosten sunt dies quibus fideles debent vel  
solent Missam frequentare, resumi potest Missa dominicae Pentecostes, vel dici potest 
Missa  de  Spiritu  Sancto« (Missale Romanum,  s.  448)  [»Kde se  v  následujících dvou 
dnech schází v kostele větší počet lidí, může se opakovat mše z neděle Seslání Ducha 
Svatého anebo slavit votivní mše o Svatém Duchu« (Český misál, 2015, s. 241)] —, do-
sud  platí,  protože  neruší  přednost  liturgických  dnů,  která  se  řídí,  pokud jde  o  jejich 
slavení, výlučně Tabulkou liturgických dnů (srov. Normae universales de Anno liturgico  
et  de  Calendario [Všeobecná  ustanovení  o  liturgickém  roku  a  o  kalendáři],  č.  59). 
Podobně je přednost určena normami pro votivní mše: »Missae votivae per se prohibentur 
in diebus quibus occurrit memoria obligatoria aut feria Adventus usque ad diem 16 de-
cembris, feria temporis Nativitatis a die 2 ianuarii,  et temporis paschalis post octavam 
Paschatis. Si tamen utilitas pastoralis id postulet, in celebratione cum populo adhiberi po-
test  Missa  votiva  huic  utilitati  respondens,  de  iudicio  rectoris  ecclesiae  vel  ipsius 
sacerdotis  celebrantis« (Missale Romanum,  s.  1156; srov. Institutio Generalis  Missalis 
Romani, č. 376) [Všobecné pokyny k Římskému misálu, č. 376: »Ve dnech, na které při-
padne závazná památka, nebo ve všední den doby adventní do 16. prosince včetně, doby 
vánoční od 2. ledna a doby velikonoční po velikonočním oktávu je použití mší za různé 
potřeby nebo votivních jako takových zakázáno. Jestliže to však vyžaduje nějaká oprav-
dová potřeba nebo pastorační užitek, může se při bohoslužbě s účastí lidu použít mše, 
která této potřebě nebo tomuto užitku odpovídá; posoudí to rektor kostela nebo sám cele-
brující kněz.«].

Jsou-li jinak stejné podmínky, má se však přesto dávat přednost závazné památce 
Panny Marie, Matky církve. K dekretu byly přiloženy texty s určenými čteními, které se 
mají považovat za texty vlastní, protože osvětlují tajemství duchovního mateřství. V příš-
tím vydání  Ordo lectionum Missae bude č. 572bis výslovně určovat, že tato čtení jsou 
vlastní, a i když běží o památku, mají se tedy číst namísto čtení daných ve feriálním lekci-
onáři (srov. Ordo lectionum Missae, Praenotanda, č. 83 [Lekcionář IA (2006), s. 42]).
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V případě, že se tato památka střetne s jinou památkou, je zapotřebí následovat 
obecné zásady  Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři (srov.  Tabula 
dierum liturgicorum [Tabulka liturgických dnů], č. 60). A protože je památka Panny Ma-
rie, Matky církve, spojena se slavností Seslání Ducha Svatého, podobně jako je památka 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie spojena s oslavou Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, má 
mít v případě, že se střetne s jinou památkou některého svatého nebo blahoslaveného, 
podle liturgické tradice týkající se hierarchie mezi osobami přednost památka blahosla-
vené Panny Marie.

V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 24. března 2018.

R O B E R T  K A R D I N Á L  S A R A H

prefekt
 Arthur Roche

arcibiskup sekretář
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[Poznámka k českému překladu: Podle informací tiskového úřadu Svatého stolce (Bollettino della Sala Stampa  
della  Santa Sede del  giorno,  27.  března 2018) je  originálním textem tohoto oznámení,  publikovaného paralelně 
v několika jazycích, text latinský. Byl výchozím textem pro překlad, ostatní jazykové verze sloužily pro srovnání.
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/27/0229/00495.html
● Text byl doplněn o překlady textů z českých liturgických knih a jejich znění bylo převzato i do překladu oznámení.
● Zmiňované údaje o liturgickém kalendáři lze v českém překladu najít v druhém vydání překladu misálu:
Český misál. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015.
● Ordo lectionum Missae jako celek přeložen není, ale jeho úvodní texty (Praenotanda) jsou vydány v prvním svazku 
lekcionáře:
Lekcionář I: nedělní lekcionář 1: roční cyklus A. 2., upr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

V březnu a dubnu 2018 připravila liturgická komise České biskupské konference.]
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