
LITANIE  
K SV. VINCENCI PALLOTTIMU 

 

 

Pane, smiluj se nad námi! 

Kriste, smiluj se nad námi! 

Pane, smiluj se nad námi, Kriste, uslyš nás! 

Kriste, vyslyš nás!  

 

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás! 

Matko Boží Lásky,  

Královno apoštolů,  

 

Sv. Vincenci Pallotti, oroduj za nás! 

Sv. Vincenci, zakladateli Unie katolického apoštolátu, 

Sv. Vincenci, apoštole Říma, 

Sv. Vincenci, mystiku ponořený v lásce Boží, 

Sv. Vincenci, patrone misionářů, 

Sv. Vincenci, průkopníku katolických aktivit, 

Sv. Vincenci, zpovědníku papežů, 

Sv. Vincenci, vzore kněží, 

Sv. Vincenci, zastánce jednoty církve, 

Sv. Vincenci, těšiteli nemocných, 

Sv. Vincenci, příteli mládeže, 

Sv. Vincenci, naděje chudých, 

Sv. Vincenci, hlasateli všeobecného povolání k apoštolátu, 

Sv. Vincenci, každodenně žijící evangeliem, 

Sv. Vincenci, neúnavný zpovědníku, 

Sv. Vincenci, svědku nekonečné lásky Boží, 

Sv. Vincenci, průkopníku angažování laiků v církvi, 

 

Sv. Vincenci,   

Ty jsi dával jídlo hladovým, přimlouvej se za nás! 

Ty jsi dával nápoj žíznivým, 

Ty jsi hledal oblečení pro nahé, 

Ty jsi byl posilou pro slabé, 

Ty jsi sbíral léky pro nemocné, 



Ty jsi ochraňoval ty, které nikdo nebránil, 

Ty jsi těšil vězně, 

Ty jsi shromažďoval lidi pro Boží záležitosti, 

 

Skrze jeho svatý život, dej nám sílu, Pane! 

Skrze jeho péči o chudé, 

Skrze jeho pomoc potřebným, 

Skrze jeho neúnavnou angažovanost v Božích a lidských záležitostech, 

Skrze jeho slabosti a životní zkoušky, 

Skrze jeho lásku k modlitbě, 

Skrze jeho obětování života pro Boží záležitosti, 

Skrze jeho touhu po nekonečné chvále Boží, 

Skrze jeho touhu po sjednocení všech v práci pro spásu duší, 

 

Jako Boží lid, prosíme tě, vyslyš nás, Pane! 

Pošli dělníky na svou žeň, 

Sjednoť všechny věřící v Tobě v jedné rodině, 

Vyslyš hlas těch, kdo jsou pronásledováni, 

Uděl nám dary, které nám poslouží k budování jednoty mezi všemi lidmi, 

Pomoz nám žít povoláním, které jsi nám udělil při křtu, 

 

 

Beránku Boží, Ty snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane. 

Beránku Boží, Ty snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane. 

Beránku Boží, Ty snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

 

Oroduj za nás sv. Vincenci Pallotti, 

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních! 

 

Modleme se. 

Bože, ty jsi povolal ve své církvi sv. Vincence Pallottiho, kněze, aby šířil víru 

a oživoval lásku, laskavě dej, abychom ho následovali, a tak zapalovali srdcem 

i činem světlo pravdy a bratskou lásku. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 


