Litanije sv. Ane
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas.
Bog Oče nebeški – usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta.
Bog Sveti Duh.
Sveta Trojica, en sam Bog.
Sveta Marija, hči svete Ane – prosi za nas.
Mati Božje Porodnice.
Najčistejša družica svetega Joahima.
Sorodnica mnogih in velikih svetnikov.
Mati ubogih.
Hči patriarha.
Krona žená Stare Zaveze.
Čast svojega moža Joahima.
Kras hiše Davidove.
Najčistejša lilija, iz katere klije cvet devištva.
Vzor kreposti.
Mladika korenine Jesejeve.
Korenina drevesa Življenja.
Družica svetnikov Božjih.
Bodi nam milostljiv – odpusti nam, o Gospod.
Bodi nam milostljiv – usliši nas, o Gospod.
Svoje jeze – osvobodi nas, o Gospod.
Kršitev Tvojih zapovedi.
Vsake nesreče.
Nestrpnosti in malodušnosti v težavah.
Večne smrti.
Po priprošnji svete Ane.
Po njeni dolgotrajni preizkušnji.
Po njenem trajnem trpljenju.
Po njeni darežljivosti do ubogih.
Po njeni trdni veri.
Po njenem neomajnem upanju.
Po njeni goreči ljubezni.
Po njeni zakonski čistosti.
Po velikodušnih prikazovanjih njenega otroka.
Po vzvišenosti njenega čudovitega materinstva.
Po velikem zasluženju njenih dobrih del.
Po sijaju njene nebeške slave.
Po svetosti in moči njene blagoslovljene hčere.
Po vsem tistem, Gospod, kar jo je naredilo Tebi prijetno – prosimo te, usliši nas.

Mi, ubogi grešniki.
Da nam vdihneš Svojo ljubezen.
Da nas v Svoji ljubezni ohraniš.
Da nam podeliš potrpežljivost v križih in trpljenju.
Da nam pred vsem hudim čuvaš dušo in telo.
Da nas rešiš nesreče.
Da nas v Večno blaženost sprejmeš.
Da nam zasluge njene blažene hčere podeliš.
Da nas po tem življenju v družbo svete Ane sprejmeš.
Sin Božji.
Da nas imaš za vredne Svojega uslišanja.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.
Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas.
Oče naš. Zdrava Marija.
Molimo: Vsemogočni, Večni Bog, ki si po milosti Svetega Duha pripravil telo in dušo Svete Ane za
dostojno bivališče Matere Tvojega sina, daj, da se po njeni priprošnji rešimo sedanjega zla in večne
smrti, po istem Kristusu, Gospodu našem. Amen.
Slava Očetu.

Vir: Joži Kališnik: Molitve: v različnih osebnih potrebah in ob ljudskih pobožnostih

