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Tento dokument reaguje na obnovu formy zasvěceného života jednotlivých panen v 

církvi. Samotný obřad zdůrazňuje jak povinnosti, tak i podmínky, které jsou 

nezbytné pro zasvěcení k životu v panenství. Obřad sám se skládá z pozvání, 

homilie, otázek, litanií a vlastního slibu. Rovněž se připomíná vhodnost včlenit 

tento obřad zasvěcení do eucharistické slavnosti. Nejvhodnější dobou je doba 

velikonočního oktávu. Toto zasvěcení provádí většinou sám biskup. 

 

#ÚVOD 

#I. Povaha a význam zasvěcení panen 

#1. Již v prvotní církvi vyvstala potřeba zasvěcovat panny. Byl proto pořízen 

slavnostní obřad, prostřednictvím kterého se panna stane Bohu zasvěcenou osobou, 

znamením, které odkazuje na lásku církve ke Kristu a obrazem nebeské snoubenky 

na konci časů v budoucím životě. Prostřednictvím zásvětného obřadu dává církev 

najevo, jak velice si váží panenství, úpěnlivě prosí o Boží milost pro panny a 

vroucně se modlí o vylití Ducha svatého. 

 

#II. Nejdůležitější povinnosti panny 

#2. Je známo, že Bohu zasvěcené panny skládají pod vlivem Ducha svatého slib 

bezmanželství, poněvadž milují vřeleji Krista a chtějí svým bratřím sloužit bez 

překážek. 

Bohu zasvěcené panny se mají věnovat, každá podle svých podmí- 

nek a darů milosti, pokání, skutkům milosrdenství, apoštolátu a modlitbě. 

Pro plnění tohoto úkolu modlitby jako služby se zasvěceným pannám vřele 

doporučuje denní slavení liturgie hodin, zvláště ranních chval a večerních 

chval. Tak sjednotí svůj hlas s nejvyšším veleknězem, Kristem a s hlasem celé 

církve. Budou tak nepřetržitě oslavovat nebeského Otce a modlit se za spásu 

celého světa. 

 

#III. Podmínky nezbytné pro zasvěcení v životě v panenství 

#3. K zasvěcení pro život v panenství mohou být připuštěny jak řeholnice, tak 

ženy, které žijí ve světě. 

4. Pro řeholnice je žádoucí: 

a) aby nikdy předtím neuzavřely manželství a zjevně nevedly život, který by 

odporoval ideálu panenství. 

b) aby buďto při téže slavnosti složily věčnou profes nebo aby tuto složily již 

dříve. 

c) aby jejich řeholní rodina podle staré zvyklosti nebo na základě nového 

povolení příslušné autority použila tento obřad. 

5. Pro panny, žijící ve světě, je žádoucí: 

a) aby nikdy předtím neuzavřely manželství a nevedly život, který zjevně 

odporuje panenskému stavu. 

b) aby kvůli svému věku, kvůli svým životním zkušenostem a kvůli svým 

charakterovým vlastnostem, které byly vyzkoušeny věřícími a bylo jimi dáno 

souhlasné svědectví, poskytovaly záruku, že vytrvají v mravně čistém životě, 

který budou věnovat službě církve a bližnímu. 

c) aby byly připuštěny k zasvěcení místním biskupem. 

Biskupovi přísluší stanovit, jakým způsobem mají panny žijící ve světě doživotně 

uskutečňovat svůj panenský život. 

 

#IV. Ten, který provádí obřad 

#6. Obřad panenského zasvěcení provádí místní biskup. 

 

#V. Forma obřadu 

#7. Pro zasvěcení panen, které žijí ve světě, se má použít obřad, který je 

uveden pod názvem SLAVNOST ZASVĚCENÍ PANEN. 

Při zasvěcení řeholnic se má zachovat obřad, ve kterém jsou správným způsobem 

spojeny řeholní profes a panenské zasvěcení. Existuje-li však dostatečný důvod, 

mohou být přesto obřady odděleny, na příklad když existuje stará zvyklost. Avšak 

je nutno se vyvarovat toho, aby byly části obřadu zdvojovány; spíše ať jsou obě 



liturgická dění tak uspořádána, aby se při profesním obřadu nekonala každá 

zásvětná modlitba a dokonalo se jen to, co náleží k profesi. Modlitba „Bože, ty 

miluješ ...  a předávání prstenu jsou vyhrazeny obřadu zasvěcení panen. 

 

Obřad má následující části: 

a) #Pozvání# panen. 

b) #Homilii# nebo oslovení, při kterých jsou lid a panny poučeni o charismatu 

panenství. 

c) #Otázky# biskupa pannám, zda chtějí vytrvat v panenském stavu a přijmout 

zasvěcení. 

d) #Litanie#, ve kterých se modlitbou přítomní obrací k Bohu Otci a vyprošují si 

přímluvu nejsvětější Panny Marie a všech svatých. 

e) Obnovení úmyslu žít v panenství (nebo složení řeholní profese). 

f) Slavnostní zasvěcení, při kterém prosí církev nebeského Otce, aby vylil na 

panny v bohaté míře dary Ducha svatého. 

g) Předání odznaků zasvěcení, prostřednictvím kterých se vnitřní dění zasvěcení 

stává viditelným i zevně. 

 

#VI. Mše při zasvěcení panen 

#8. Je přiměřené, aby se k zasvěcení vzala mše „v den zasvěcení panen . Při 

slavnostech a v nedělích v adventě, postě a ve velikonoční době se slaví mše ze 

dne, přece však mohou být při eucharistické modlitbě a při slavnostním 

závěrečném požehnání použity vlastní texty. 

9. Poněvadž bohoslužba slova, která je určena pro slavení zasvěcení panen, může 

působivě vysvětlit smysl panenství a jeho úlohu v církvi, může být vzato ve 

dnech, kdy není dovoleno vzít mši „v den zasvěcení panen , čtení z lekcionáře, 

které je určeno pro zasvěcení panen, vyjma ve velikonočním třídenní, ve 

slavnostech Narození Páně, Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha 

svatého, Těla a Krve Páně nebo o jiných slavnostech s povinnou účastí na mši 

svaté. 

10. Při mši „v den zasvěcení  se použijí roucha bílé barvy. 

 

#SLAVNOST ZASVĚCENÍ PANEN 

#1. Doporučuje se, aby se zasvěcení panen konalo během velikonoční oktávy, ve 

slavnostech – zvláště v takových, které mají nějaký vztah k tajemství vtělení -, 

o nedělích a o svátcích blahoslavenné Panny Marie nebo o svátcích svatých panen. 

2. Ve smluveném dni, 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 panny, které žijí ve světě, jsou připuštěny k zasvěcení pro 

panenství na základě svého rozhodnutí a z autority biskupa a protože jsou 

většinou apoštolsky či charitativně činné v diecézi, je vhodné, aby se obřad 

konal v katedrále, pokud okolnosti nebo zvyk nedoporučují jiné místo. 

4. Zdá-li se to vhodné, má tato slavnost být věřícím náležitým způsobem a zavčas 

oznámena, především, když je tím vyzdvižena vážnost panenského stavu, když je 

podpořeno církevní smýšlení a zbožnost lidu a je umožněna velká účast věřících. 

5. Podle rubrik (srv. Úvod 8-10) se slaví mše ze dne nebo mše „v den zasvěcení 

panen . 

6. Zasvěcení obyčejně provádí biskup ze svého biskupského stolce. Aby se však 

umožnila lepší účast věřících, může se připravit pro biskupa sedadlo před 

oltářem. 

V oltářním prostoru jsou místa pro kandidátky zasvěcení tak rozestavena, aby 

bylo celé liturgické dění věřícím dobře viditelné. 

7. Chléb a víno pro svatou oběť mají být připraveny v dostatečné míře pro 

služebníky oltáře, pro kandidátky zasvěcení, jejich rodiče a příbuzné. Použije-

li se jednoho kalicha, ať je přiměřeně veliký. 

8. Kromě potřeb pro mši svatou ať se ještě připraví: 

a) text obřadu zasvěcení; 

b) závoj, prsteny nebo jiné zásvětné insignie, které mají být podle místních 

předpisů nebo zvyklostí předány pannám. 

 

#Vstupní# #obřady 

#9. Když se lid shromáždil a vše je připraveno, uskuteční se příchod kostelem k 

oltáři, při kterém zpívá schola 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; potom začne mše. 

 

#Bohoslužba# #slova 

#12. Bohoslužba slova se slaví obvyklým způsobem kromě: 

a) Čtení se mohou vzít ze mše ze dne nebo z textů, které jsou doporučeny v Úvodu 

8-9. 

b) Vyznání víry se neříká, i když je předepisují rubriky pro liturgii toho dne. 

c) Společná modlitba odpadá, neboť má své místo již v litaniích. 

 

#Zasvěcení# #panen 

#Pozvání panen 

13. Po evangeliu se biskup posadí. Když se zasvěcení koná před oltářem, odebere 

se k sedadlu, které je tam připraveno. Mezitím zpívá chór tuto antifonu nebo 

jiný vhodný zpěv: 

– Prudentes virgines, aptate lampades vestras: ecce sponsus venit, exite obviam 

ei. 

Kandidátky zasvěcení rozžehnou své svíce a jdou se svými průvodkyněmi až před 

oltářní prostor. 

14. Biskup volá panny zatímco zpívá nebo srozumitelně říká: 

– Venite filiae, audite me, timorem Domini docebo vos. 

 

Panny odpovídají následující antifonou: 

– Et nunc sequimur in toto corde, timemus te, et quaerimus faciem tuam videre; 

Domine, ne confundas nos, sed fac nobis iuxta mansuetudinem tuam et secundum 

multitudinem misericor diae tuae. 

Místo těchto zpěvů mohou být vzaty i jiné. Za zpěvu vstoupí panny do oltářního 

prostoru a postaví se tak, aby celý liturgický úkon mohli přítomní dobře 

sledovat. Potom nasadí své svíce do svícnů nebo je předají přisluhujícím u 

oltáře, kteří jim je zase na konci mše předají. Potom se usadí na místa, která 

jsou pro ně připravena. 

 

Homilie čili promluva 

15. 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.  

 

Dotazování 

16. Po oslovení kandidátky zasvěcení povstanou; pak se jich biskup táže 

následujícími nebo podobnými slovy: 

– #Jste připravena setrvat v úmyslu svatého panenství a sloužit Pánu a jeho 

církvi až do konce svého života? 

#Odpovídají společně: 

– #Jsem připravena#. 

Biskup: 

– #Jste připravena následování Krista tak uskutečňovat, že se váš život stane 

svědectvím lásky a znamením budoucího Božího království? 

#Všechny: 

– #Jsem připravena#. 

Biskup: 

#– Jste připravena přijmout panenské zasvěcení a spojit se navždy s naším Pánem, 

Ježíšem Kristem, Synem Božím? 

#Všechny: 

– #Jsem# #připravena. 

#Biskup odpoví společně s lidem: 

– #Bohu díky! 

# 

Litanie 

17. Poté všichni povstanou: biskup stojí a se sepjatýma rukama čelem k lidu 

praví: 

– #Modleme se k Bohu, všemohoucímu Otci, skrze jeho Syna, našeho Pána Ježíše 

Krista, aby na přímluvu Matky Boží a vždy Panny Marie a všech svatých seslal 

svého Ducha na tyto sestry, které mu mají být zasvěceny#. 



 

18. Jáhen vyzve: 

– #Klekněme k modlitbě. 

#Biskup, přisluhující u oltáře, kandidátky zasvěcení a celé společenství 

pokleknou. Zvyk, že kandidátky zasvěcení udělají prostraci, může být zachován. 

19. Zpěváci potom zpívají litanie pro zasvěcení panen, na jejichž invokace lid 

odpovídá. Na vhodném místě se mohou vložit invokace k svatým, které lid zvlášť 

uctívá a podle vhodnosti se mohou přidat i jiné prosby. 

20. Po zpěvu litanií biskup povstane a se sepjatýma rukama zakončí modlitbu 

slovy: 

– #Pane, náš Bože, vyslyš modlitbu církve. Smiluj se nad svými služebnicemi, 

které jsi povolal. Veď je cestou věčné spásy, aby hledaly to, co se ti líbí a 

přivedly to s bdělou starostlivostí k dokonalosti. Skrze Krista, našeho Pána#. 

Všichni: 

– #Amen#. 

Jáhen: 

– #Vstaňte! 

#Všichni povstanou. 

 

Obnova příslibu panenství 

21. Když to okolnosti doporučují, skládají nyní panny do rukou biskupa svůj 

příslib panenství pro Boha, na příklad následujícím způsobem: 

Jednotlivě přistupují k biskupovi, pokleknou, položí své sepjaté ruce do rukou 

biskupa a říkají: 

– #Do Vašich rukou, nejdůstojnější Otče, skládám před Božím lidem svůj příslib, 

následovat s pomocí Boží Krista ve stavu panenském#. 

22. Jiná, odpovídající ceremonie, může, podle místních zvyklostí, nahradit gesta 

rukou. Když je větší počet panen pro zasvěcení, může biskup povolit, aby všechny 

na svém místě kleče zároveň říkaly: 

– #Do Vašich rukou, nejdůstojnější Otče, skládám před Božím lidem svůj příslib, 

následovat s pomocí Boží Krista ve stavu panenském#. 

Zásvětná modlitba 

23. Po obnovení svého příslibu panenství odejdou panny zpět na své místo v 

oltářním prostoru a pokleknou. Potom přednese biskup s rozepjatýma rukama 

zásvětnou modlitbu. (Slova v závorkách možno vynechat.) 

 

DEUS CASTORUM CORPORUM 

– #Svatý, silný, nesmrtelný Bože, ty miluješ lidi, kteří mají čisté srdce, 

bydlíš v těch, kteří se chtějí zasvětit panenskému životu. 

Tvé všemohoucí Slovo vzbudilo všechno k bytí, tvé Slovo znovu stvořilo člověka, 

kterého v ráji zranila lest toho Zlého. 

Dáváš mu prvotní nevinnost, dáváš nepomíjivý život těm, kteří jsou ještě 

podrobeni pomíjivosti a činíš je podobnými andělům v nebi. Shlédni milostivě na 

naše sestry. Skládají do tvé ruky příslib panenství. Zasvěcují ti svou službu, 

neboť ty sám jsi v nich vzbudil toto dobré přání. (Neboť bez tebe neujde žádný 

smrtelník zákonu přirozenosti, aby přemohl svobodu ke konání zla, aby zlomil moc 

návyku, aby přemohl náruživost smyslů. Jen tvá láska může zapálit oheň lásky, 

tvá milost uchovat chtění dobra, tvoje moc darovat vytrvalost.) 

Všem národům jsi daroval svou milost a vyvolil z nich děti Nového Zákona, 

kterých je tolik, že je nelze spočítat, tak jako hvězdy na nebi. Nejsou zrozeni 

z krve ani z vůle těla, nýbrž z tvého Ducha. Rozmanité jsou dary, které 

dostávají s tvé plnosti, vznešené je povolání k životu v panenství, jež jsi 

některým z nich dal. I když poznávají důstojnost manželského svazku, který jsi 

požehnal, přesto se zříkají manželského štěstí, neboť hledají jen spojení Krista 

s Církví, které je zobrazeno ve svátosti manželství. (Bože, panenství pro Krista 

tě ctí, žádá život, který je vlastní andělům, touží po zasnoubení s Kristem. On 

je Syn panenské Matky a Snoubenec těch, kteří žijí v panenském stavu.) 

Prosíme tě tedy za tvé služebnice, které se ti skrze toto zasvěcení darují: 

poskytuj jim pomoc a sílu a chraň jim milost, kterou jsi jim daroval. Nedopusť, 

aby je starý Nepřítel, který silně napadá snahu po tom vyšším, oloupil o jejich 

vítěznou odměnu, nedopusť, aby pro nebezpečný pocit jistoty ztratily svou kázeň, 

která nesmí chybět ani těm, kteří žijí v manželství. 

Nechť je tvůj svatý Duch učiní moudrými a skromnými, rozumnými a přívěivými a 

naplň je radostnou vážností a nestrannou dobrotivostí. Nechť je jejich život 

chvályhodný, aniž by hledaly chválu od lidí. Zapal v nich oheň lásky, aby 



nehledaly nic jiného, než Tebe, chválily Tě tělem i duší, v lásce měly před 

Tebou bázeň a v lásce Ti sloužily. 

Buď Ty jejich ctí, jejich radostí a touhou, buď jim útěchou ve smutku, radou v 

pochybnostech, ochranou v každém bezpráví a trpělivostí v jejich utrpení. Buď 

jim bohatstvím v jejich chudobě, pokrmem v jejich postech, lékařem v jejich 

nemocech. Nechť všechno najdou v Tobě, kterého nadevšechno milují, kterému se v 

lásce zasvěcují. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který v jednotě 

Ducha svatého s tebou žije a kraluje na věky věků. 

Amen#. 

 

Předávání insignií 

24. Po zásvětné modlitbě se biskup a společenství posadí. Panny se zvednou a 

předstoupí se svými průvodkyněmi před biskupa, který mluví ke všem společně: 

– #Přijměte závoj a prsten jako znamení vašeho zasvěcení Bohu. Zůstaňte s 

Kristem věrně spojeny, stále mějte před očima, že jste byly přijaty do služby od 

něho a od jeho mystického těla, církve. 

#Panny odpoví společně: 

– #Amen#. 

25. Když nenásleduje předání závoje, mluví biskup ke všem dohromady: 

#– Přijměte prsten, jako znamení vašeho spojení s Kristem. Zůstaňte s Pánem 

spojeny věrností, abyste dosáhly věčné radosti na Beránkově hostině. 

#Panny odpoví společně: 

– #Amen#. 

26. Nyní poklekne každá jednotlivá před biskupem. On každé předá prsten, 

popřípadě závoj a jiné zásvětné insignie. Zatím zpívá chór spolu s lidem 

následující antifonu nebo jiný odpovídající zpěv: 

– K tobě, Pane, pozdvihuji svou duši. 

Přijď, vysvoboď mne, neboť ty jsi, Pane, mé útočiště. 

Žalm 45(44) 

27. Jeví-li se to vhodné, předá potom biskup nově zasvěceným knihu Denní 

modlitby církve s následujícími nebo podobnými slovy: 

– #Přijměte knihu Denní modlitby církve. Chvalte Boha ustavičně a modlete se k 

němu za spásu celého světa#. 

Panny odpoví společně: 

– #Amen#. 

Přistoupí k biskupovi, který jim knihu předá. Jakmile panny knihu odloží, vrátí 

se na svá místa a zůstanou stát. 

 

28. Potom se může zpívat následující nebo jiná vhodná antifona: 

– Ipsi sum desponsata, cui Angeli serviunt, cuius pulchritudinem sol et luna 

mirantur. 

Když je to možné, zazpívají antifonu všechny panny společně, jinak ji zpívají 

zpěváci. 

29. Panny se vrátí na svá místa do chrámové lodi a mše pokračuje. 

 

#Bohoslužba oběti 

#30. Je smysluplné, aby během zpěvu pro přípravu obětních darů některé panny 

přinesly k oltáři chléb, víno a vodu pro eucharistickou oběť. 

31. Při eucharistické modlitbě má být vzpomenuto na panny, jak je uvedeno v 

rubrikách. 

32. Po „pozdravení pokoje  předá biskup nově zasvěceným pannám přiměřeným 

způsobem políbení pokoje. 

33. Po biskupově přijímání, přistoupí panny k oltáři a přijmou Eucharistii pod 

oběma způsoby. Také rodiče a ostatní příbuzní panen mohou přijímat Eucharistii 

stejným způsobem. 

 

#Propuštění 

#34. Po závěrečné modlitbě přistoupí nově zasvěcené před oltář a biskup mluví, 

obrácen k nim: 

– #Všemohoucí Otec nechť vás zachová a chrání vás, abyste zůstaly svému 

rozhodnutí věrné, neboť si vás vložil do svého srdce#. 

Všichni: 

– #Amen#. 

Biskup: 

– #Náš Pán, Ježíš Kristus, se kterým jste prostřednictvím zasvěcení svázány, ať 

způsobí, že Boží slovo ve vašich srdcích přinese plody. 



#Všichni: 

– #Amen#. 

Biskup: 

– #Duch svatý, který kdysi sestoupil na Pannu Marii a vás dnes svou přítomností 

posvětil, nechť vás posiluje ve vaší službě před Bohem a jeho církví. 

#Všichni: 

– #Amen#. 

35. Potom požehná všemu lidu: 

– #A vás všechny, kteří jste na tuto slavnost přišli, nechť požehná všemohoucí 

Bůh Otec + Syn + a Duch svatý. 

#Všichni: 

– #Amen#. 

36. Po biskupově požehnání mohou si panny znovu vzít své svíce; schola s lidem 

zpívá příslušný hymnus nebo chvalozpěv a procesí se řadí k odchodu. 
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