
Litanie k nejdražší Krvi Páně 
 
Pane, smiluj se.                                                                                                Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se.                                                                                              Kriste, smiluj se. 
Pane, smiluj se.                                                                                                Pane, smiluj se. 
 

Bože náš, nebeský Otče,                                                                            smiluj se nad námi. 
Bože Synu, Vykupiteli světa, 
Bože Duchu svatý, 
Bože v Trojici jediný, 
 

Krvi Kristova, Krvi jednorozeného Syna věčného Otce,                                        zachraň nás! 
Krvi Kristova, Krvi vtěleného Slova Božího,                                                   
Krvi Kristova, Krvi Syna Přečisté Bohorodičky,                                     
Krvi Kristova, Krvi Nové a věčné úmluvy, 
Krvi Kristova, ve smrtelné úzkosti na zem kanoucí, 
Krvi Kristova, vytrysklá při bičování, 
Krvi Kristova, prýštící při trním korunování, 
Krvi Kristova, křížovou cestu skrápějící, 
Krvi Kristova, na Veroničině roušce přesvatou Tvář zobrazující, 
Krvi Kristova, prolitá na kříži, 
Krvi Kristova, ceno naší spásy, 
Krvi Kristova, bez níž není odpuštění, 
Krvi Kristova, prameni našeho očistění pro otevření se Duchu svatému, 
Krvi Kristova, která jsi ve svátosti Eucharistie Nápojem a očistou duší, 
Krvi Kristova, moře milosrdenství, 
Krvi Kristova, jež vítězíš nad démony,  
Krvi Kristova, z pout a závislostí osvobozující, 
Krvi Kristova, statečnosti mučedníků, 
Krvi Kristova, naděje proroků,            
Krvi Kristova, sílo vyznavačů, 
Krvi Kristova, z níž klíčí čistota duší, 
Krvi Kristova, oporo těžce zkoušených, 
Krvi Kristova, posilo kolísajících, 
Krvi Kristova, potěšení plačících, 
Krvi Kristova, naděje kajícníků, 
Krvi Kristova, drahocenný Léku nemocných, 
Krvi Kristova, útěcho umírajících, 
Krvi Kristova, pokoji a smíre srdcí, 
Krvi Kristova, záruko věčného života, 
Krvi Kristova, jež vysvobozuješ duše z očistce, 
Krvi Kristova, poklade Církve, 
Krvi Kristova, hodná veškeré cti a chvály, 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa,                                             odpusť nám, Pane. 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa,                                                vyslyš nás, Pane. 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa,                                             smiluj se nad námi. 
Krví svou jsi nás, Pane, vykoupil pro království Boží.  
 

Krvi Kristova, pokorně prosíme, chraň našeho patriarchu, řeholníky a řeholnice, celou 
pravověrnou Církev, nás i naše drahé!   
 
Modleme se: 
Všemohoucí věčný Bože, ustanovil jsi svého jednorozeného Syna Vykupitelem světa a chtěl 
jsi být usmířen Jeho Krví; prosíme Tě proto: dej, ať tak uctíváme tuto cenu své spásy a její 
mocí jsme uchráněni všeho zla v tomto pozemském životě, abychom se mohli radovat z jejích 
plodů v nebi. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou žije a kraluje na věky věků. 
Amen. 


