
Litanie ke sv. Ritě 
(pro soukromou potřebu) 

 

 
 
 
Pane, smiluj se nad námi, 
Kriste, smiluj se nad námi, 
Pane, smiluj se nad námi, 
 
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. 
Bože, Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. 
Bože, Duchu svatý,  smiluj se nad námi. 
Bože, v Trojici jediný,  smiluj se nad námi. 
 
Svatá Maria, oroduj za nás. 
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás. 
Svatá Panno panen, oroduj za nás. 
Svatý Josefe, oroduj za nás. 
Svatý Otče Augustine, oroduj za nás. 
Svatá Moniko, oroduj za nás. 
 
  



Svatá Rito, oroduj za nás. 
Milosti plná růže lásky, oroduj za nás. 
Pomocnice v beznadějných záležitostech, oroduj za nás. 
Útěcho těch, kdo ztratili naději, oroduj za nás. 
Útočiště opuštěných, oroduj za nás. 
Vzore pokory, oroduj za nás. 
Příklade poslušnosti a odříkání, oroduj za nás. 
Zrcadlo trpělivosti, oroduj za nás. 
Ozdobo augustiniánského řádu, oroduj za nás. 
Ty, která jsi tolik milovala ukřižovaného Ježíše, oroduj za nás. 
Snoubenko Ježíše trpícího, oroduj za nás. 
Svatá Rito, trnem z Ježíšovy koruny zraněná, oroduj za nás. 
Svatá Rito, ranou na čele vyznamenaná, oroduj za nás. 
Svatá Rito, důvěřující v Boží prozřetelnost, oroduj za nás. 
Svatá Rito, Bohu zcela zasvěcená, oroduj za nás. 
Svatá Rito, přímluvkyně u Ježíše, oroduj za nás. 
Svatá Rito, zázraky oslavená, oroduj za nás. 
Svatá Rito, od Boha vždycky vyslyšená, oroduj za nás. 
 
Abychom měli pravou pokoru, oroduj za nás. 
Abychom trpělivě nesli svůj kříž, oroduj za nás. 
Abychom plnili vůli Boží, oroduj za nás. 
Abychom dovedli odpustit těm, kdo nám ublížili, oroduj za nás. 
Abychom milovali své bližní, oroduj za nás. 
Abychom následovali příklad Tvých ctností, oroduj za nás. 
 
Ve všem pokušení, pomáhej nám, sv. Rito. 
Ve všem nebezpečí, pomáhej nám, sv. Rito. 
Ve všech strastech a starostech, pomáhej nám, sv. Rito. 
V kříži a utrpení, pomáhej nám, sv. Rito. 
V hodině smrti, pomáhej nám, sv. Rito. 
  
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 
 
Oroduj za nás, sv. Rito, abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových. 
  
Modleme se: 
Bože, Tys ve své dobrotě shlédl na modlitby své služebnice Rity a na její              
přímluvu nám dáváš, čeho lidská slabost nedosáhne; měj soucit s naší           
ubohostí, sešli pomoc v našich strastech a potřebách a dej nám poznat,            
že Ty sám jsi odměnou pokorných, pomocí těch, kdo jsou bezmocní           
a silou všech, kdo v Tebe důvěřují. Amen. 
  
 


