LITANIE V ČASE NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ NEBO MORU
Pane, smiluj se nad námi. 		
Kriste, smiluj se nad námi. 		
Pane, smiluj se nad námi. 		

+ Pane, smiluj se nad námi.
+ Kriste, smiluj se nad námi.
+ Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás! 			

+ Kriste, vyslyš náš

Otče z nebes, Bože, 			
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu svatý, Bože
Svatá Trojice, jeden Bože,

+ smiluj se nad námi.

Bože svatý, Bože silný, 			
+ smiluj se nad námi.
Bože, Králi věků nesmrtelný,
Bože, v radách nevyzpytatelný,
Bože, v soudech nevystižitelný,
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,
Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě,
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti,
Bože, jenž hlásáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí,
Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost,
Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy,
Bože, jenž léčíváš duši raněním těla,
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti,
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života,
Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti,
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší,
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ,
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost,
Milostiv nám buď, 			
+ odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď,			
+ vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého, 			
+ vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od svého hněvu
Od nakažlivých nemocí
Od náhlé a nenadálé smrti
Od nadměrné úzkostlivosti
Od opovážlivé lehkomyslnosti
Od reptání proti prozřetelnosti Boží
Od nadměrného truchlení při ztrátě svých blízkých
Od věčné smrti
My hříšníci,
+ prosíme tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys dobu svého navštívení ukrátil,
Abys nám dopřál času a milosti k pokání,

Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle,
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření,
Abys udělil nemocným milost svátostí,
Abys žehnal snahám lékařů,
Abys přijal umírající na milost,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, + odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, + vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, + smiluj se dna námi.
Kriste, uslyš nás. 			
+ Kriste, uslyš nás.
Pane, smiluj se nad námi. 		
+ Kriste, smiluj se nad námi.
					+ Pane, smiluj se nad námi.
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Žalm 6
ospodine, netrestej mě ve svém rozčilení, * nekárej mě ve svém
hněvu.
Smiluj se nade mnou, Pane, vždyť jsem chorý, * uzdrav mě, Hospodine,
neboť se mé kosti chvějí.
A má duše je vyděšená nadmíru; * ale ty, Hospodine, jak dlouho ještě?
Obrať se, Hospodine, a vysvoboď mou duši, * spas mě ve svém milosrdenství.
Neboť nikdo, kdo na tebe pamatuje, není ve smrti; * kdo by tě chválil
v podsvětí?
Se sténáním pracuji, za nocí skrápím své lože, * smáčím své lůžko slzami.
Oko mám zamžené hořem, * zestárlo mezi všemi mými nepřáteli.
Odstupte ode mě, všichni pachatelé bezpráví, * neboť Hospodin vyslyšel
hlas mého sténání.
Uslyšel Hospodin mou prosbu, * Hospodin mou modlitbu přijal.
Ať se zardí a prudce otřesou všichni moji nepřátelé, * ať se kvapně
odklidí v hanbě!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky, * a na věky věků. Amen.

H

= Pokořme se pod mocnou rukou Boží + V době jeho navštívení.
= Na Pána vložme všechny své starosti, + Neboť on péči má o nás.
=Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli +a pro slávu svého jména nás vysvoboď, Pane.
= Ať je tvé milosrdenství nad námi. + Jak doufáme v Tebe.
Modleme se
ože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován, shlédni milostivě
na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili
svými hříchy. + Amen.
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ože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, kteří k Tobě
přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující na
kažlivé nemoci. + Amen.
ane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpe
čí. Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou
péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným sloužily k uzdravení.
Kéž nás čas Tvého navštívení povzbudí k nápravě života a upevní v nás myšlen
ky na spásu. Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši. Vyslyš nás skrze Ježíše
Krista, Pána našeho. + Amen.
= Orodujte za nás všichni svatí čeští patronové,
+ aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se
udiž nám svým služebníkům Pane milostiv, pro slavné zásluhy svých svatých
mučedníků a našich patronů: Cyrila, Metoda, Víta, Václava, Vojtěcha, Zik
munda, Jana Nepomuckého, Prokopa, Kosmy a Damiána, Benedikta s bratřími,
Norberta, Jan Sarkandera, Josefa, Ludmily, Anežky a Zdislavy, abychom byli
zbožným a stálým orodováním ochráněni. Skrze Krista, našeho Pána. +Amen.
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PRECES TEMPORE MORTALITATIS ET PESTIS
MODLITBY V ČASE ÚMRTNOSTI A MORU
Ex Rituale Romano, Titulus IX, Caput X

= Dómine, non secúndum peccáta
nostra fácias nobis.
+ Neque secúndum iniquitátes
nostras retríbuas nobis.

= Pane, nejednej s námi podle na
šich hříchů,
+ ani nám neodplácej podle našich nepravostí.

= Adjuva nos, Deus, salutáris nos
ter. + Et propter glóriam nóminis
tui, Dómine, líbera nos

= Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli
+ a pro slávu svého jména nás
vysvoboď, Pane.

= Dómine, ne memineris iniquitá
tum nostrárum antiquárum.
+Cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis.

= Pane, nevzpomínej na naše dří
vější nepravosti,
+ ať k nám rychle přijde tvé milosrdenství, neboť jsme se stali
chudými a ubohými.

= Ora pro nobis, sancte Sebastiá
ne. + Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

= Oroduj za nás, svatý Šebestiáne.
+ aby nám Kristus dal účast na
svých zaslíbeních.

= Dómine, exáudi oratiónem
meam. + Et clamor meus ad te
véniat.

= Pane, vyslyš mou modlitbu.
+ A mé volání kéž přijde k tobě.

= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Pán s vámi.
+ I s duchem tvým.

Orémus.
xáudi nos, Deus salutáris nos
ter: et intercedénte beáta et
gloriósa Dei genitríce María sem
per vírgine, et beáto Sebastiáno
mártyre tuo, et ómnibus Sanctis,
pópulum tuum ab iracúndiæ tuæ
terróribus líbera, et misericórdiæ
tuæ fac largitáte secúrum.
ropitiáre, Domine, supplica
tiónibus nostris: et animárum
et córporum medére languóribus:
ut remissióne percépta, in tua
semper benedictióne lætémur.
a nobis, quǽsumus, Dó
mine, piæ petitiónis efféc
tum: et pestiléntiam mortalita
témque propitiátus avérte; ut
mortálium corda cognóscant,
et te indignánte tália flagélla pro
díre, et te miseránte cessáre. Per
Dóminum. + Amen.

Modleme se.
yslyš nás, Bože, náš Spasite
li, a na přímluvu blahoslavené
a slavné rodičky Boží Marie, vždy
Panny, svatého mučedníka Šebesti
ána a všech tvých svatých vysvoboď
svůj lid od hrůzy svého hněvu a pro
své milosrdenství mu uděl dar bez
pečí.
yslyš milostivě, Pane, naše
prosby a uzdrav slabosti našich
duší a těl, abychom po dosažení tvé
ho odpuštění se stále těšili z tvého
požehnání.
děl nám, prosíme, Pane, vysly
šení našich pokorných mod
liteb a milostivě od nás odvrať mor
a úmrtnost, aby smrtelná srdce po
znala, že takovéto metly náleží ke
tvému hněvu a pro tvé milosrdenství
také ustávají. Skrze našeho Pána Je
žíše Krista. + Amen.
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Ultimo benedicit cum Reliquia S. Cru
cis, dicens:

Na závěr kněz požehná relikvií svatého Kří
že:

Benedíctio Dei omnipoténtis,
Patris, et Fílii,  et Spíritus
Sancti, descéndat super vos, et
máneat semper. + Amen.

Požehnání Boha všemohoucího,
Otce, i Syna,  i Ducha Svatého
ať sestoupí na vás a zůstane navždy.
+ Amen.

