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Božja služabnika

Dora del Hoyo
Molitev za zasebno pobožnost

Gospod, svojo služabnico Doro si poklical k
opravljanju dela, ki ga je v nazareškem domu vršila
presveta Devica Marija. Pomagaj mi, da te najdem v
vsakodnevnih okoliščinah in okoli sebe širim toplino
družine, ki jo je ona prinašala s svojim veselim in
nesebičnim delom po zgledu svetega Jožefmarija.
Poveličaj svojo služabnico Doro in po njenem
posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo).
Amen.
Oče naš. Zdrava Marija, Slava Očetu.

V skladu z odloki papeža Urbana VIII. izjavljamo, da
nočemo v ničemer vnaprej določiti sodbe Cerkve in
da ta molitev ni namenjena za javno pobožnost.
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Pred Bogom ni nobeno opravilo samo po sebi veliko
ali majhno. Vse pridobi vrednost iz ljubezni, s katero
je opravljeno.
Sv. Jožefmarija (Brazda, št. 487)

Dora del Hoyo Alonso se je rodila 11. januarja 1914 v
kraju Boca de Huérgano (Leon, Španija). Njeni starši,
vzorni kristjani, so jo od majhnega vzgajali, da bi bila
dober božji otrok.

V Bilbau je 14. marca 1946 zaprosila za sprejem v
Opus Dei. Od prvega trenutka je znala zvesto
odgovarjati na božji klic tako, da je iskala svetost preko
svojega strokovnega poklica: gospodinjskega dela. V
njej je izstopala evharistična pobožnost – sveta maša
je bila središče in korenina njenega notranjega življenja
–, nežna ljubezen do presvete Device Marije in do sv.
Jožefa ter zaupanje v njenega angela varuha. Na
povabilo svetega Jožefmarija se je 27. decembra 1946
preselila v Rim, kjer je živela do konca svojega
življenja.

Znala je odkrivati apostolski in posvečujoči pomen,
ki se skriva za vsakim na videz nepomembnim
dejanjem, ter združevati duha služenja s strokovno
usposobljenostjo. Iz Rima je sodelovala pri
izobraževanju žensk po celem svetu in prispevala k
apostolskemu delu Opus Dei v vseh družbenih okoljih.

Umrla je 10. januarja 2004. Pokopana je v kripti
prelatske cerkve Svete Marije miru (ulica Bruno
Buozzi 75, Rim). Postopek za kanonizacijo se je začel
18. junija 2012 v Rimu.
Več informacij: www.doradelhoyo.org/sl

Tisti, ki prejmejo milosti na priprošnjo Dore del
Hoyo, so naprošeni, da to sporočijo na naslov
Prelatura Opus Dei, Rožna dolina, c. V/1A, 1000
Ljubljana, el. pošta: ljubljana.si@opusdei.org.
S cerkvenim dovoljenjem

