
Litanie ku XIV. Sv. Pomocníkům                  Svátek 8. srpna dle tradičního kalendáře         (znění z L.P. 1888, z latiny přel. Leo Š.)                   † In nomine Patris...• Deus tu conversus, et vivificabis nos, et plebs Tua laetabitur in Te Pane, smiluj seKriste, smiluj sePane, smiluj seKriste, uslyš násKriste, vyslyš násOtče s nebes Bože- smiluj se nad námi. Synu, vykupiteli světa BožeDuše Svatý BožeSvatá Trojice, jeden BožeSvatá Boží Rodičko, - oroduj za nás!Svatá Panno PanenMatko Kristova, útěcho trpících Svatý MichaeliSvatý GabrieliSvatý RafaeliVšichni svatí Andělé a Archandělé Všichni svatí blahoslavených Duchů řádovéSvatý Josefe, pomocníku ve všech souženích astarostechSvatý Jiří, mučedníku Kristův a záštito němétvářeSvatý Blažeji, biskupe a patrone chudýchSvatý Erasme, ochránce utiskovaných anemocnýchSvatý Pantaleone, zázračný přímluvce kuzdraveníSvatý Víte, ochránce čistoty a zdravé mysliSvatý Kryštofe, na cestách a ve všechnebezpečíchSvatý Diviši, zrcadlo víry a nadějeSvatý Kyriaku, ve všech pokušeníchSvatý Akátie, vojíne vírySvatý Eustachu, v soužení a trápeníSvatá Barboro, v horečkách a nemociSvatý Jiljí, ochránce invalidův a patronezpovědi svatéSvatá Markéto, ochránkyně rodiček a vírypravéSvatá Kateřino, v hodině smrtiVšichni svatí a světice Boží

Ode všeho zlého- vysvoboď nás PaneOde všeho hříchuOd ďáblových úkladůOd hněvu, nenávisti a zlé vůleOd pokušení a nástrahOde všech neštěstí a procesůOd strachu a úzkostiZ každého boje a zápasuOd útoků světa a nepřátelOde všech nemocíOd ohrožení rodinyOd ztrát majetkuOd škod z vody a ohněOd ztráty dobré pověstiOd hladu, nouze a válkyOd náhlé smrtiOd smrti věčnéSvým svatým vtělenímSvou smrtí a VzkříšenímSesláním Ducha SvatéhoV den soudný, my hříšníci,            -  prosíme tě vyslyš násAbys nás na svém hrozném soudu ušetřilAbys svatou Církev řídil a zachovalAbys nás ve svaté službě své posilnil a zachovalAbys všem našim dobrodincům věčnými statkyodplatilAbys nám naši práci požehnal, její plody rozmnožila dále uchovalAbys nám na přímluvu Čtrnácti svatých pomocníkůuzdravení dalAbys všem našim zemřelým odpočinutí věčné veTvé slávě dáti ráčilJežíši Kriste, Synu Boha živéhoBeránku Boží, který snímáš hříchy světa  - smiluj se nad námiBeránku Boží, který snímáš hříchy světa Beránku Boží, který snímáš hříchy světaKriste uslyš násKriste vyslyš násKyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleisonModleme se:Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi věnoval mimořádné milosti a dary svým svatýmslužebníkům Jiřímu, Barboře, Blažeji, Kateřině, Kryštofovi, Kyriaku, Diviši, Erasmu,Eustachovi, Jiljí, Akatiovi, Markétě, Vítu a Pantaleonovi, vyslyš milostivě prosby všech,kdo se odvolávají na tvoje nezměrné milosrdenství. Dej nám, prosíme, ať umíme napodobit jejich odvahu v překonávání všech pokušení achraň nás na jejich přímluvu ode všech nebezpečí pro duši, mysl i tělo, abychom mohlisloužiti Tobě ve zdraví těla a v čistotě srdce. Skrze Krista našeho Pána.     Amen • Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis (3x) • Pater noster... • Ave Maria...•  †                © Homeo e-shop XIV. Svatých Pomocníků:     http://1.homeoeshop.com


