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V ČASE NÚDZE MODLIME SA.... 

Z českého originálu preložil Daniel Dian: https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-03-litanie-v-

case-nakazlivych-nemoci 

 

Pane, zmiluj sa.    Pane, zmiluj sa.                                                                                   

Kriste, zmiluj sa.  Kriste, zmiluj sa.                                                                                       

Pane, zmiluj sa.   Pane, zmiluj sa.                                                                                       

Kriste, uslyš nás.  Kriste, uslyš nás.                                                                                      

Kriste, vyslyš nás.  Kriste, vyslyš nás. 

 

Bože, náš nebeský Otec,  zmiluj sa nad nami. 

Syn Boží, Vykupiteľ sveta,  zmiluj sa nad nami. 

Bože, Duch Svätý,  zmiluj sa nad nami.    

Svätý trojjediný Bože,  zmiluj sa nad nami. 

Bože svätý,  Bože silný                                                            zmiluj sa nad nami.                                        

Bože, Kráľ vekov, Bože nesmrteľný, Bože v radách nevyspytateľný,                       

Bože v súdoch nepochopiteľný, 

Bože, ktorý nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil                                                       

Bože, ktorý nás pobádaš v čase choroby k trpezlivosti Bože, ktorý nám 

pripomínaš v čase nestálosť pozemských vecí                                                                  

Bože, ktorý neistotou smrti voláš k bdelosti                                                                                 

Bože, ktorý máš spočítane dni nášho života 

Bože, ktorý svojou pomocou si najbližšie, keď nebezpečenstvo býva najväčšie 

Bože, ktorý usmrcuješ i oživuješ 

Bože, ktorý pripomínaš chorým smrť, súd a večnosť  

Buď nám milostivý,            ochraňuj nás, Pane. 

Od všetkého zla,             ochraňuj nás, Pane. 

Od každého hriechu,            ochraňuj nás, Pane. 

Od nákazlivých chorôb 

Od náhlej a nekajúcej smrti  

Od nadmernej úzkosti  

Od opovážlivej ľahkovážnosti 

Od reptania proti Božej prozreteľnosti  

Od večnej smrti                                                                    vysloboď nás, Pane 

My hriešnici,                                                                  prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby si nám odpustil, 

Aby si sa zmiloval nad nami  

Aby si nám doprial čas a milosť na konanie  pokánia, 
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Aby si nás vyzbrojil kresťanskou statočnosťou, 

Aby si chorým udelil dar trpezlivosti a odovzdanosti do tvojej vôle                                   

Aby sa dostalo chorým potrebné ošetrenie 

Aby si doprial milosť prijatia sviatosti všetkým chorým 

Aby si požehnával všetko úsilie lekárov, všetkých zdravotníkov a tých čo sa 

s láskou starajú o zdravie chorých 

Aby si prijal zomierajúcich na milosť   

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,         zmiluj sa nad nami. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,         zmiluj sa nad nami. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,         zmiluj sa nad nami. 

 

 

Kriste, uslyš nás.                 Kriste, uslyš nás.  

Kriste, vyslyš nás.               Kriste, vyslyš nás. 

 

Otče náš... 

ŽALM 6 

Pane, nekarhaj ma v svojom hneve, * netrestaj ma v svojom rozhorčení. 

Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, * uzdrav ma, Pane, lebo sa mi 

kosti chvejú. 

Aj dušu mám už celkom zdesenú. * Ale ty, Pane, dokedy...? 

Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. * Spas ma, veď si milosrdný. 

Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. * A kto ťa môže chváliť v podsvetí? 

Už ma vyčerpalo vzlykanie, † lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču, * 

    slzami máčam svoju posteľ. 

Od náreku sa mi oko zahmlilo * a uprostred všetkých mojich nepriateľov som 

zostarol. 

Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť, * lebo Pán vyslyšal môj hlasný 

plač. 

Pán moju prosbu vyslyšal, * Pán prijal moju modlitbu. 

Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia a nech sa zdesia náramne * a zahanbení 

nech sa ihneď stratia. 

Modlitebník, SSV Trnava  
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33. V ČASE NÁKAZLIVEJ CHOROBY 
 

Ant. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor alebo akákoľvek rana a choroba, ty, 

Pane na nebi, vypočuj každú modlitbu a prosbu a zmiluj sa. 

 

V. Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny. 
R. Uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. 

Modlime sa. 

Bože milostivý, ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil, zľutuj sa nad 

nami a odvráť od nás chorobnú nákazu; uzdrav chorých, pomáhaj lekárom, 

zdravotným sestrám a všetkým, ktorí liečia a ošetrujú postihnutých chorobou, a 

nám všetkým udeľ milosť, aby sme v chorých videli bratov a sestry tvojho 

trpiaceho Syna a aby sme sa ešte väčšmi starali o zdravie duše a duchovné 

hodnoty. Skrze Krista, nášho Pána. 
R. Amen. 

30. V KAŽDEJ NÚDZI 
 

Ant. Ja som spása svojho ľudu, hovorí Pán. V akomkoľvek trápení ma bude 

vzývať, vyslyším ho, a naveky bude pod mojou mocnou ochranou. 

V. Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov. 

R. Ani nám neodplácaj podľa našich neprávostí. 

 

Modlime sa.  Všemohúci a milosrdný Bože,  láskavo zhliadni na naše trápenia, 

uľahči naše bremená a posilňuj našu vieru, aby sme sa s neochvejnou dôverou 

spoliehali na tvoju otcovskú starostlivosť. Skrze  Krista, nášho Pána.  R. Amen 

 

33. V ČASE NÁKAZLIVEJ CHOROBY 
 

Ant. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor alebo akákoľvek rana a choroba, ty, 

Pane na nebi, vypočuj každú modlitbu a prosbu a zmiluj sa. 

 

V. Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny. 
R. Uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. 

Modlime sa. 

Bože milostivý, ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil, zľutuj sa nad 

nami a odvráť od nás chorobnú nákazu; uzdrav chorých, pomáhaj lekárom, 

zdravotným sestrám a všetkým, ktorí liečia a ošetrujú postihnutých chorobou, a 

nám všetkým udeľ milosť, aby sme v chorých videli bratov a sestry tvojho 
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trpiaceho Syna a aby sme sa ešte väčšmi starali o zdravie duše a duchovné 

hodnoty. Skrze Krista, nášho Pána.                                                        R. Amen. 
 


