
LITANIE KE VŠEM SVATÝM 
 

 
 Svatá Maria, Matko          Bo   -      ží, oroduj za nás. 
 Svatý Michaeli,    oroduj za nás. 
 Svatí Boží andělé,            orodujte za nás. 
 Svatý Jene Křtiteli,    oroduj za nás. 
 Svatý Josefe,     oroduj za nás. 
 Svatý Petře a Pavle,            orodujte za nás. 
 Svatý Ondřeji,    oroduj za nás. 
 Svatý Jene,     oroduj za nás. 
 Svatá Maří Magdaléno,   oroduj za nás. 
 Svatý Štěpáne,    oroduj za nás. 
 Svatý Ignáci z Antiochie,   oroduj za nás. 
 Svatý Vavřinče,    oroduj za nás. 
 Svatý Václave,    oroduj za nás. 
 Svatý Vojtěchu,    oroduj za nás. 
 Svatý Jene Nepomucký,   oroduj za nás. 
 Svatá Perpetuo a Felicito,           orodujte za nás. 
 Svatá Anežko,    oroduj za nás. 
 Svatý Řehoři,    oroduj za nás. 
 Svatý Augustine,    oroduj za nás. 
 Svatý Athanasie,    oroduj za nás. 
 Svatý Basile,     oroduj za nás. 
 Svatý Martine,    oroduj za nás. 
 

Svatý Cyrile a Metoději,            orodujte za nás. 
Svatý Benedikte,      oroduj za nás. 
Svatý Františku a Dominiku,           orodujte za nás. 
Svatý Františku Xaverský,    oroduj za nás. 
Svatý Jene Maria Vianneyi,   oroduj za nás. 
Svatá Kateřino Sienská,    oroduj za nás. 
Svatá Brigito Švédská,    oroduj za nás. 
Svatá Terezie Benedikto od Kříže,  oroduj za nás. 
Svatá Terezie od Ježíše,    oroduj za nás. 
 
Všichni svatí a světice Boží,  

  
 Měj s námi        slito-  vá -   ní,  vysvoboď nás,  Pa - ne. 
 Ode  všeho zlého   vysvoboď nás,  Pa - ne. 
 Ode  všeho hříchu   vysvoboď nás,  Pa - ne. 
 Od   smrti věčné   vysvoboď nás,  Pa - ne. 
 Svým  svatým vtělením  vysvoboď nás,  Pa - ne. 
 Svou smrtí a  zmrtvýchvstáním vysvoboď nás,  Pa - ne. 
 Sesláním Ducha Svatého  vysvoboď nás,  Pa - ne. 

 
     I  když           jsme hříšníci,      prosíme  tě,  vyslyš nás. 
 
Jen když se křtí: 

    Dej těmto vyvoleným, 
       ať se ve křtu narodí k tvému životu. Prosíme  tě,  vyslyš nás. 
Když se nekřtí: 
    Požehnej tuto vodu a dej, + ať se ti, kdo v ní budou      
       pokřtěni, narodí k tvému životu.       Prosíme  tě,  vyslyš nás. 
 
    Ježíši, Synu  Boha   živého,  prosíme  tě,  vyslyš nás. 
 
 /Kriste, uslyš nás.   2x 
 Kriste, vyslyš nás.   2x/  -  nápěv jako „Pane, smiluj se“ 
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