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Dost možná jste se s  nimi setkali – 
při pozorném sledování velikonoč-
ní vigilie vám jistě neunikly litanie 

ke všem svatým, které předcházely žehná-
ní křestní vody. V  právě uplynulém měsíci 
květnu v nejednom kostele zaznívaly litanie 
k  Panně Marii. A  v  Kancionálu bez větších 
těžkostí najdete i další.

Kdepak se vlastně tyto litanie vzaly? Rodí 
se na křesťanském Východě v dobách křes-
ťanského starověku jako prosebné modlit-
by – podobně, jako my dnes zařazujeme do 
bohoslužby slova přímluvy. Původně se ob-
racely ke Kristu; opakovalo se v nich známé 
zvolání „Kyrie, eleison – Pane, smiluj se“.

Tyto litanie – tedy opakovaná prosebná 
zvolání – si přibližně v  5. století našly ces-
tu i na Západ. Ve slavení mše svaté se pře-
sunuly na její začátek a  může-
me je vystopovat dodnes ve 
zpěvu – určitě víte kterém.

Už na počátku 7. století, za pa-
peže Řehoře Velikého, se k mod-
litbám směřovaným ke Kristu 
připojují i vzývání světců a světic, 
kteří se za nás mají přimlouvat 
a  takto „připravit cestu“ našim 
modlitbám. V římských bazilikách 
se tyto litanie ke všem svatým 
často zpívávaly na samém začát-
ku papežské bohoslužby, tedy při 
slavnostním příchodu.

Mezi lidmi si ovšem získaly vel-
kou oblibu a byly užívány i mimo 
bohoslužbu jako samostatná 
modlitba. A později se staly inspi-
rací i pro další litanie, zaměřené 
nejen ke světcům, ale i k Panně Marii či sa-
motnému Kristu.

Litanie ke všem svatým jsou tedy nejstarší 
podobou této modlitby. A setkáme se s nimi 
nejen o velikonoční vigilii – při každé křestní 
bohoslužbě, ať už se koná o Velikonocích či 
jindy, ve mši či mimo ni, navazují tyto litanie 
na společné přímluvy.

Můžeme říci, že takto zapojujeme do svých 
proseb i všechny svaté a světice – pokud by 
se nám zdálo, že naše vlastní modlitby jsou 

slabé a nedostatečné. A nejen to – uvědo-
mujeme si v tu chvíli, že tvoříme jedno spo-
lečenství církve s těmi, kteří nás už předešli 
do Božího království a  žijí v Boží blízkosti. 
A  také můžeme ve všech svatých vidět ty, 
kdo svůj křest „dotáhli do plnosti“; vždyť 
konečným ovocem křtu je svatost.

Jaké máme litanie ještě jiné?

Už jsem mluvil o litaniích k Panně Marii. Ří-
káme jim „loretánské“ podle italského města 
Loretta, kde vznikly. Zdá se, že si také vzaly 
inspiraci z modliteb křesťanského Východu, 
který má k Matce Boží velikou úctu. A při-
jdou-li vám nezvyklé některé tituly, které 
v těchto litaniích Panně Marii dáváme, mů-
žete hledat v Písmu; značnou část z nich na-
jdete v Novém nebo i ve Starém zákoně.

Variací na litanie ke všem svatým jsou litanie 
k českým národním a zemským patronům. 
Schválně si je v Kancionále nalistujte a podí-
vejte se, o co všechno spolu s těmito velký-
mi osobnostmi našich dějin prosíme! A třeba 
nám mohou být i  inspirací, jak dnes proží-
vat svou sounáležitost s  českými zeměmi:

Být jako Cyril a Metoděj odvážnými hlasa-
teli evangelia i s využitím velmi netradičních 
postupů, slov a gest, stavět mosty mezi lidmi 
i národy a zachovávat neochvějnou věrnost 

Svatému otci. Hledat se svatým Václavem 
cesty pro pokojné řešení konfliktů a  spra-
vedlivé uspořádání společnosti. Po vzoru 
svaté Anežky a Zdislavy pečovat o potřeb-
né, zvláště o ty, jimiž druzí pohrdají. Mít od-
vahu svatého Vojtěcha, který coby biskup 
odmítl poklonkovat pánům z Hradu…

moje srdcovka

V  měsíci červnu a  na první pátky se pak 
setkáváme ještě s dalšími litaniemi. Oslovu-
jeme a oslavujeme v nich Nejsvětější Srdce 
Ježíšovo. A přiznám se vám, že právě tyto 
litanie a tato úcta jsou pro mě srdeční záleži-
tostí neboli srdcovkou.

Já vím; možná se nad tím pozastavíte. Mož-
ná je pro vás pojem „srdce“ čímsi přesla-
zeným, rozněžnělým, romantickým… Ale 

ruku na srdce – pohoršuje nás, 
pošle-li nám někdo srdečné 
pozdravy z  prázdnin? Často 
jsou to nehledaná slova, neboť 
odesílatel má co na srdci, to na 
jazyku, a někdy za námi přijde 
se srdcem na dlani. To ovšem 
musí být člověk se srdcem ze 
zlata, a ne z kamene.

Člověk není ani supervýkon-
ný počítač, ani anděl ve stroji, 
ani duše uvězněná v těle. Člo-
věk je především osobní bytost 
ve své celistvosti; a  prožívá-li 
cokoli srdcem, prožívá to jako 
celek, v plnosti. Prožívá to v já-
dru své bytosti, v  centru své 
existence.

Oslovujeme-li Ježíšovo srd-
ce, oslovujeme „epicentrum“ lásky Boha 
k člověku, která je naprosto naplněná v oso-
bě Toho, který je skutečně Bohem a skuteč-
ně člověkem. Oslovujeme a oslavujeme srd-
ce probodené, srdce s krvavou zející ránou, 
a přece srdce živé, srdce Zmrtvýchvstalého.

Říká se, že bychom měli držet prst na tepu 
doby. Věřím a doufám, že je také tepem Je-
žíšova srdce. Přeji vám všem, abyste ho za-
slechli a nahmatali.

Kde to žije – LITANIe
Dnes bych se s vámi, vážení a milí čtenáři, podíval na jednu podobu modlitby, která stojí 
jaksi na pomezí liturgie a lidové zbožnosti. A jak nadpis napovídá, budou to modlitby ve 
formě litanií.

otec Zdeněk Drštka
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