
 

Kýrie, eleíson. 

Christe, eleíson. 

Kýrie, eléison. 

Jesu, audi nos. 

Jesu, exáudi nos. 

Pater de cælis, Deus, miserére 
nobis. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, 

Spíritus Sancte, Deus, 

Sancta Trínitas unus Deus, 

Jesu, Fili Dei vivi, 

Jesu, splendor Patris, 

Jesu, candor lucis ætérnæ, 

Jesu, rex glóriæ, 

Jesu, sol justítiæ, 

Jesu, Fili Maríæ Vírginis, 

Jesu, amábilis, 

Jesu, admirábilis, 

Jesu, Deus fortis, 

Jesu, pater futúri sǽculi, 

Jesu, magni consílii Angele, 

Jesu, potentíssime, 

Jesu, patientíssime, 

Jesu, obœdientíssime, 

Jesu, mitis et húmilis cor-   

de, 

Jesu, amátor castitátis, 

 

Pane, smiluj se nad námi. 

Kriste, smiluj se nad námi. 

Pane, smiluj se nad námi. 

Ježíši, uslyš nás. 

Ježíši, vyslyš nás. 

Otče s nebes, Bože, smiluj se 
nad námi. 

Synu, Vykupiteli světa, Bože, 

Duchu Svatý, Bože, 

Svatá Trojice, jeden Bože, 

Ježíši, Synu Boha živého, 

Ježíši, odlesku Otce, 

Ježíši, jase světla věčného, 

Ježíši, králi slávy, 

Ježíši, slunce spravedlnosti, 

Ježíši, Synu Marie Panny, 

Ježíši, přemilý, 

Ježíši, podivuhodný, 

Ježíši, Bože silný, 

Ježíši, otče budoucího věku, 

Ježíši, Anděle velké rady, 

Ježíši, nejmocnější, 

Ježíši, nejtrpělivější 

Ježíši, nejposlušnější, 

Ježíši tichý a pokorný srd-

cem, 

Ježíši, milovníku cudnosti, 

 

Beránku Boží, jenž snímáš 
hříchy světa, vyslyš nás, 
Ježíši. 

Beránku Boží, jenž snímáš 
hříchy světa, smiluj se nad 
námi, Ježíši. 

Ježíši, uslyš nás. 

Ježíši, vyslyš nás. 

Modleme se: Pane Ježíši Kri-
ste, jenž jsi řekl: Proste a ob-
držíte, hledejte a naleznete, 
tlucte a bude vám otevřeno, 
prosíme, uděl nám žádajícím 
vroucnost tvé božské lásky, 
abychom tebe celým srdcem, 
ústy i skutkem milovali a te-
be chváliti nikdy nepřestávali. 

Uděl nám, Pane, abychom 
svaté Jméno Tvé ustavičně 
ctili a je zároveň milovali, 
poněvadž nikdy neodnímáš 
vedení svého těm, které v pe-
vnosti milování svého vzdě-
láváš. Jenž žiješ a kraluješ na 

věky věků. Amen. 

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, exáudi nos,        
Jesu. 

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, miserére nobis,     
Jesu. 

Jesu, audi nos. 

Jesu, exáudi nos. 

Orémus: Dómine Jesu Chri-
ste, qui dixísti: Pétite, et acci-
piétis; quǽrite, et inveniétis; 
pulsáte, et aperiétur vobis: 
quǽsumus, da nobis peténti-
bus diviníssimi tui amóris 
afféctum, ut te toto corde, ore 
et ópere diligámus, et a tua 
nunquam laude cessémus. 

Sancti Nómini tui, Dómine, 
timórem páriter et amórem 
fac nos habére perpétuum; 
quia nunquam tua gubernati-
óne destítuis, quos in solidi-
táte tuæ dilectiónis instituis. 
Qui vivis et regnas in sǽcula 
sæculórum. Amen. 
 

Litanie k nejsvětějšímu Jménu Ježíš 



 

Od všelikého hříchu, 

Od hněvu svého, 

Od úkladů ďáblových, 

Od ducha smilného, 

Od věčné smrti, 

Od nedbání tvých vnuk-      
nutí, 

Skrze tajemství svého 
svatého vtělení, 

Skrze své narození, 

Skrze své dětství, 

Skrze svůj přebožský ži-       
vot, 

Skrze své práce, 

Skrze svou smrtelnou úzkost 
a své utrpení, 

Skrze svůj kříž a svou 
opuštěnost, 

Skrze své smrtelné mdloby, 

Skrze svou smrt a pohřeb 
svůj, 

Skrze své zmrtvýchvstání, 

Skrze své nanebevstoupení, 

Skrze své ustanovení 
nejsvětější Svátosti oltářní, 

Skrze své radosti, 

Skrze svou slávu, 

Beránku Boží, jenž snímáš 
hříchy světa, odpusť nám, 
Ježíši. 

Ježíši, milovníku náš, 

Ježíši, Bože pokoje, 

Ježíši, původce života, 

Ježíši, vzore ctnosti, 

Ježíši, horliteli duší, 

Ježíši, Bože náš, 

Ježíši, útočiště naše, 

Ježíši, otče chudých, 

Ježíši, poklade věřících, 

Ježíši, pastýři dobrý, 

Ježíši, světlo pravé, 

Ježíši, moudrosti věčná, 

Ježíši, dobroto neskonalá, 

Ježíši, cesto naše a živote náš, 

Ježíši, radosti Andělů, 

Ježíši, králi Patriarchů, 

Ježíši, mistře Apoštolů, 

Ježíši, učiteli Evangelistů, 

Ježíši, sílo mučedníků, 

Ježíši, světlo vyznavačů, 

Ježíši, čistoto panen, 

Ježíši, koruno všech Sva- 
tých, 

Milostiv buď. Odpusť nám, 
Ježíši. 

Milostiv buď. Vyslyš nás, 
Ježíši. 

Ode všeho zlého, vysvoboď 
nás, Ježíši. 

 

Jesu, amátor noster, 

Jesu, Deus pacis, 

Jesu, auctor vitæ, 

Jesu, exémplar virtútum, 

Jesu, zelátor animárum, 

Jesu, Deus noster, 

Jesu, refúgium nostrum, 

Jesu, pater páuperum, 

Jesu, thesáurus fidélium, 

Jesu, bone pastor, 

Jesu, lux vera, 

Jesu, sapiéntia ætérna, 

Jesu, bónitas infiníta, 

Jesu, via et vita nostra, 

Jesu, gáudium Angelórum, 

Jesu, rex Patriarchárum, 

Jesu, magíster Apostolórum, 

Jesu, doctor Evangelistárum, 

Jesu, fortitúdo Mártyrum, 

Jesu, lumen Confessórum, 

Jesu, púritas Vírginum, 

Jesu, coróna Sanctórum 
ómnium, 

Propítius esto. Parce nobis, 
Jesu. 

Propítius esto. Exáudi nos, 
Jesu. 

Ab omni malo, líbera nos, 
Jesu. 

 

Ab omni peccáto, 

Ab ira tua,  

Ab insídiis diáboli, 

A spíritu fornicatiónis, 

A morte perpétua, 

A negléctu inspiratiónum 
tuárum, 

Per mystérium sanctæ 
incarnatiónis tuæ, 

Per nativitátem tuam,  

Per infántiam tuam, 

Per diviníssimam vitam 
tuam, 

Per labóres tuos, 

Per agóniam et passiónem 
tuam, 

Per crucem et derelictiónem 
tuam, 

Per languóres tuos, 

Per mortem et sepultúram 

tuam,  

Per resurrectiónem tuam, 

Per ascensiónem tuam, 

Per sanctíssimæ Eucharistíæ 
institutiónem tuam, 

Per gáudia tua,  

Per glóriam tuam, 

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, parce nobis,  
Jesu. 


