
Litanie ke čtrnácti svatým pomocníkům 

Pane, smiluj se 2x 
Kriste, smiluj se 2x 
Pane, smiluj se 2x 
Kriste, uslyš nás            Kriste, vyslyš nás 
 
Otče z nebes Bože 

- smiluj se nad námi. 
Svatá Panno Panen 
Matko Kristova, útěcho trpících 
Svatý Josefe, pomocníku ve všech souženích a 
starostech 
Svatý Michaeli 
Svatý Gabrieli 
Svatý Rafaeli 
Všichni svatí Andělé a Archandělé 
 
Svatý Acháci, pomocníku ve smrtelné úzkosti 
Svatá Barboro, patronko umírajících,  
v horečkách a nemoci 
Svatý Blažeji, biskupe a přímluvce sužovaných 
strachem a úzkostí 
Svatý Cyriaku, ve všech pokušeních 
Svatý Diviši, pomocníku při neklidném svědomí 
Svatý Erasme, ochránce utiskovaných a 
nemocných, přímluvce při tělesných bolestech 
Svatý Eustachu, pomocníku proti zármutku 
v rodině, rodinným neshodám, v soužení a 
trápení 
Svatý Jiljí, ochránce invalidů a patrone zpovědi 
svaté 
Svatý Jiří, mučedníku Kristův a pomocníku proti 
pokušení, pochybnostem a smrti 
Svatá Kateřino Alexandrijská, v hodině smrti 
Svatý Kryštofe, pomocníku na cestách a ve 
všech nebezpečích 
Svatá Markéto, ochránkyně rodiček a víry pravé 
Svatý Pantaleone z Nikomed, zázračný 
přímluvce k uzdravení 
Svatý Víte, ochránce čistoty a zdravé mysli 
Všichni svatí a světice Boží  
 
Ode všeho zlého 

- vysvoboď nás Pane 
ode všeho hříchu 
od ďáblových úkladů 
od hněvu, nenávisti a zlé vůle 
od pokušení a nástrah 
ode všech neštěstí 
od strachu a úzkosti 
z každého boje a zápasu 
od útoků světa a nepřátel 

ode všech nemocí 
od ohrožení rodiny 
od ztrát majetku 
od škod z vody a ohně 
od ztráty dobré pověsti 
od hladu, nouze a války 
od náhlé smrti 
od smrti věčné 
svým svatým vtělením 
svou smrtí a vzkříšením 
sesláním Ducha Svatého 
 
My hříšníci 

- prosíme tě, vyslyš nás. 
abys řídil a zachoval svou církev 
abys nás ve službě posilnil a zachoval 
abys všem našim dobrodincům věčnými statky 
odplatil 
abys nám naši práci požehnal, její plody 
rozmnožil a dále uchoval 
abys nám na přímluvu Čtrnácti svatých 
pomocníků uzdravení dal 
abys všem našim zemřelým odpočinutí věčné ve 
Tvé slávě dal 
Ježíši Kriste, Synu Boha živého 
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa 

- smiluje se nad námi 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa 
 
Kriste, uslyš nás                  Kriste, vyslyš nás 
Kriste eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
Modleme se:  
Všemohoucí věčný Bože, který jsi korunoval 
věčnou slávou svaté služebníky Jiřího, Barboru, 
Blažeje, Kateřinu, Kryštofa, Cyriaka, Diviše, 
Erasma, Eustacha, Jiljího, Achatia, Markétu, Víta 
a Pantaleona, vyslyš prosby všech, kdo se 
odvolávají na tvoje nezměrné milosrdenství. 
Dej nám, prosíme, ať umíme napodobit jejich 
odvahu v překonávání všech pokušení a chraň 
nás na jejich přímluvu ode všech nebezpečí pro 
duši, mysl i tělo. Skrze Krista našeho Pána. 
Amen. 
 
Prosme za pacienty, pracovníky a podporovatele 
Domácího hospice 14 pomocníků. 
Otče náš, Zdrávas Marie, Sláva Otci. 


