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Poslán jest od Boha anděl

N. Franusův kancionál, t. Rohův kancionál 
(16. stol.)

Zpěv
(s. z. fl.)

1A Dum iubar astris oritur, 
    ebur candoris solitur 
    paradisi, stela maris, 
    speculum virginitatis.

2. Do krajiny Galilejské,
    Kdež jest město Nazaretské,
    v kterémžto Maria Panna,
    Josefovi zasnoubená.

3. Vešel k ní ten silný anděl,
    kdežto svatou pannu věděl,
    v tom městě přebývající,
    pozdravil jí touto řečí:

4. Řka Zdrávas plná milosti,
    to  jest Bůh vzkázal milosti,
    kterýž tě zvolil nad jiné,
    dá  požehnání předivné.

5. Panna slyševši ty řeči,
    ihned je vzala na péči,
    rozjímajíc v svém myšlení,
    jaké jest to pozdravení.
    

6. Neboj se řekl anděl k ní,
    pojmenovav jí Marií,
    ej, bu� tím darem veselá,
    milost Boží jsi nalezla.

7. Počneš syna a porodíš,
    jehožto jméno Pán Ježíš,
    on  sám kralovati bude,
    království konce nebude.

8. Dále promluvil anděl k ní,
    řka utěšitel Duch svatý 
    působce sám toho bude,
    vše se to skoná při tobě.

9. K utvrzení toho anděl,
    o Alžbětě jí pověděl,
    řka že ona tvá příbuzná,
    v starosti počala syna.

10. Měsíc šestý je Alžbětě,
    jak počala v svém životě:
    i co se diviti tomu,
    neb  je všecko možné Bohu.
    
.

11. Odpověz panno slovo své,
    a přijmi v se slovo pravé:
    neb což propovíš, to  mine,
    ale Bůh věčně zůstane

12. Jakž pana povolí tomu,
    choti svému Pánu Bohu,
    a řkouc, ej já děvka jeho,
    staň se vedle slova tvého.

13. Hned v jejím svatém životě
    spojeno jest to oboje,
    božství také člověčenství
    a jí zůstalo panenství.

14. Ó Kriste pro nás vtělený,
    v životě Marie Panny,
    rač počít v nás vše dobré
    i konat z milosti tvé.
    Amen.


