
Svätý Josemaría Escrivá
Zakladateľ Opus Dei

MODLITBA
Bože, ty si prostredníctvom Preblahoslavenej Panny 
Márie obdaril svätého kňaza Josemaríu hojnými mi-
losťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založe-
nie Opus Dei, ktoré je cestou posväcovania sa každo- 
dennou prácou a  plnením si obyčajných povinností 
kresťanského života. Prosím ťa, daj, aby som vedel aj 
ja premeniť všetky okamihy a okolnosti svojho živo-
ta na príležitosť milovať teba, slúžiť Cirkvi, Svätému 
Otcovi i  svojim blížnym s  radosťou a  jednoduchos-
ťou a osvecovať pozemské cesty svetlom viery a lásky.  
Vyslyš na orodovanie svätého Josemaríu moju prosbu  
(konkrétna prosba). Amen.

Otče náš. Zdravas´, Mária. Sláva Otcu.



„Práve tam, kde sa nachádzajú vaše túžby, vaša práca, 
vaše lásky, tam je miesto vášho každodenného stretnutia 
s  Kristom. Uprostred týchto najmateriálnejších vecí sa 
máme posväcovať službou Bohu a  všetkým ľuďom. ... 
Zdá sa nám, deti moje, že nebo a zem splývajú na ho-
rizonte. Ale nie, miestom, kde sa naozaj spájajú sú 
vaše srdcia, ak sväto žijete každodenný život...“ (Svätý 
Josemaría Escrivá de Balaguer, Vášnivo milovať svet,  
homília z 8. októbra 1967).

Svätý Josemaría Escrivá de Balaguer sa narodil 9. janu-
ára 1902 v Barbastre (Španielsko). 28. marca 1925 bol 
vysvätený v Zaragoze za kňaza. Dňa 2. októbra 1928 
založil v Madride z Božieho vnuknutia Opus Dei. 

Zomrel nečakane 26. júna 1975 v  Ríme po  tom, 
ako naposledy pohliadol s nekonečnou láskou na ob-
raz Panny Márie, ktorý sa nachádzal v jeho pracovni. 
V tom čase bolo Opus Dei rozšírené na všetkých piatich  
kontinentoch a malo viac než 60.000 veriacich 80-tich 
národností. 

Opus Dei slúži Cirkvi v duchu jednoty a úcty voči 
pápežovi a biskupom rovnako ako to vždy učil a aj žil 
svätý Josemaría Escrivá. 

Svätý Otec Ján Pavol II. svätorečil zakladateľa Opus 
Dei 6. októbra 2002 v Ríme. Jeho liturgický sviatok 
sa slávi 26. júna. 

Telesné pozostatky svätého Josemaríu Escrivá spočí-
vajú v kostole prelatúry Panny Márie Kráľovnej pokoja 
na ulici Bruno Buozzi 75 v Ríme.

Ďalšie informácie o svätom Josemaríovi Escrivá nájdete:
www.opusdei.sk, www.escrivaworks.org, 

www.josemariaescriva.info

Prosíme, aby ste vyslyšania na orodovanie svätého Josemaríu Escrivá  
oznámili na adrese: Prelatúra Opus Dei na Slovensku, Kancelária 
pre prípady blahorečení a svätorečení, Nám. Slobody 26, 811 08 
Bratislava; bratislava.sk@opusdei.org.

S cirkevným schválením


