
Litánie k svätej Alžbete Uhorskej 

 

Pane, zmiluj sa.        Pane, zmiluj sa. 

Kriste, zmiluj sa.       Kriste, zmiluj sa. 

Pane, zmiluj sa.        Pane, zmiluj sa.  

  

Otec na nebesiach, Bože,                                      zmiluj sa nad nami. 

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,                                 zmiluj sa nad nami. 

Duch Svätý, Bože,                                                zmiluj sa nad nami. 

Svätá Trojica, jeden Boh,                                     zmiluj sa nad nami. 

 

Panna Mária, Matka milosrdenstva,                    oroduj za nás.  

 

Svätá Alžbeta, vyvolená pre svoje čnosti,        oroduj za nás.         

Svätá Alžbeta,  od  detstva slúžiaca Bohu,    oroduj za nás. 

Svätá Alžbeta, aj na kráľovskom dvore oddaná Bohu,    oroduj za nás. 

Svätá Alžbeta, odovzdaná do rán Ukrižovaného,   oroduj za nás.                                                                

Svätá Alžbeta, celé noci pohrúžená do modlitieb,    oroduj za nás.              

Svätá Alžbeta,  Bohom často zázračne potešená,    oroduj za nás.                          

Svätá Alžbeta, neustále prosiaca ochranu Panny Márie,  oroduj za nás.                                                                

Svätá Alžbeta, vlastnými príbuznými opustená a prenasledovaná, oroduj za nás.                                           

Svätá Alžbeta, trpezlivá pri ponižovaní od vlastných poddaných,  oroduj za nás.                                                                                                                

Svätá Alžbeta, štedro rozdávajúca svoj majetok  chudobným,        oroduj za nás. 

Svätá Alžbeta, ku každému prívetivá a láskavá,        oroduj za nás.                                                                              

Svätá Alžbeta, potešujúca zarmútených,           oroduj za nás.     

 

Kristova snúbenica,           oroduj za nás.                                                                  

Ochotná nositeľka kríža,                                    oroduj za nás.  

Postrach Zlého ducha,            oroduj za nás.                                                                

Učiteľka kresťanského života,               oroduj za nás.                                                     

Svetlo nevidiacich,            oroduj za nás. 

Duša čistá odmietajúca vábenia sveta,          oroduj za nás    

Najkrajší vzor dobrých mravov,             oroduj za nás.                          

Vzor kresťanských žien,                                  oroduj za nás.                                      

Vzor mužov a žien žijúcich v manželstve,     oroduj za nás.                                                           

Vzor rodičov vychovávajúcich deti,           oroduj za nás.                                                

Vzor počestných vdov,       oroduj za nás. 

Milovníčka chudoby,            oroduj za nás.                                              

Voňavý kvet pokory,        oroduj za nás.                                                 

Vzor dokonalej poslušnosti,              oroduj za nás.                                 

Anjel trpezlivosti,        oroduj za nás. 

Nádherná ruža lásky,             oroduj za nás.                                             

 

Matka chudobných,              oroduj za nás.                                                            

Vychovávateľka sirôt,      oroduj za nás. 

Neúnavná opatrovateľka chorých,             oroduj za nás.                                      

Tešiteľka núdznych,             oroduj za nás.                                                              

Svätica v nebi obdarená osobitnou slávou,       oroduj za nás.                                      



Svätá Alžbeta, naša orodovnica pred Božím trónom,        oroduj za nás.                

Svätá Alžbeta, verná ochrankyňa svojich ctiteľov,       oroduj za nás.                                                                                         

Svätá Alžbeta, naša verná zástankyňa,            oroduj za nás.                                            

Svätá Alžbeta, naša dobrá matka,     oroduj za nás. 

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,    zľutuj sa nad nami, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,    vyslyš nás, Pane. 

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

 

V.: Oroduj za nás, svätá Alžbeta.  

R.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.   

 

Modlime sa:  

Bože, otec chudobných, svätej Alžbete si udelil milosť, že v chudobných videla a uctievala 

samého Krista; na jej orodovanie dopraj aj nám, aby sme s neúnavnou láskou pomáhali 

chudobným a trpiacim. Skrze Krista nášho Pána.  

Amen.  
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