
Eduardo ortiz dE  
LandÁzuri

MODLITBA PRE SÚKROMNÚ POBOŽNOSŤ
Pane, Ty si láskou naplnil srdce svojho služobníka 
Eduarda, lekára, tým, že mohol bezvýhradne dávať 
druhým svoj život, predovšetkým svojej rodine, 
pri vyučovaní na univerzite, ako aj chorým svojou 
neochvejnou pozornosťou. Túžim Ťa tiež nájsť  
a slúžiť Ti skrze tých, čo ma obklopujú a ktorí trpia 
buď na tele alebo na duši. Osláv svojho služobníka 
Eduarda a vyslyš na jeho príhovor moju prosbu  
o ... Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu
V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. prehlasujeme, že v žiadnom prípa-
de nechceme predbiehať rozhodnutiu cirkevnej autority a že táto modlitba 

nie je určená na verejné uctievanie.
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Prof. Dr. Eduardo Ortiz de Landázuri sa narodil v Segovii 31. Októbra 
1910.Po ukončení štúdia začal pracovať v Kráľovskej nemocnici v Mad-
ride. V roku 1935 odišiel do Nemecka, aby pokračoval v štúdiu. V roku 
1940, po vypuknutí občianskej vojny, nastúpil na Univerzitnú kliniku  
v Madride, aby pracoval s Dr. Jiménezom Díazom, ktorého považoval za 
svojho učiteľa a majstra medicíny. Doktorát ukončil v roku 1944. 

V roku 1946 bol povolaný na Katedru všeobecnej patológie Lekárskej 
fakulty v Cádize, krátko na to však odišiel na Univerzitu v Granade, kde 
vyučoval klinickú patológiu. V septembri 1958 nastúpil na novozaloženú 
Lekársku fakultu Univerzity v Navarre, kde pracoval až do dôchodku.

17. júna 1941 sa oženil s Laurou Busca Otaegui, ktorú spoznal v roku 
1935 v Kráľovskej nemocnici v Madride, kde pracovala v lekárni. Mali 
sedem detí. Práve rodina - manželka a deti - boli v jeho živote na prvom 
mieste.

1. júna 1952 požiadal o prijatie do Opus Dei. Zoznámenie sa s Dielom 
v ňom spôsobilo opravdivý zápas o neustále zlepšovanie kresťanského ži-
vota. Vydal sa na cestu svätosti života, ktorú mu svojím životom a učením 
ukázal zakladateľ Opus Dei, sv. Josemaría Escriva de Balaguer, s ktorým 
ho spájal srdečný vzťah.

V Opus Dei sa naučil ceniť si hodnotu jednoty života. Bolo mu jasné, 
že starostlivosť o svoju rodinu, štúdium a prácu, ako aj zaobchádzanie  
s priateľmi, kolegami a študentmi musia byť hlboko preniknuté kresťan-
ským duchom. Každá jeho činnosť, starostlivo premyslená a vykonaná, 
mu pomáhala primknúť svoju dušu k Bohu. Bola to obeta jeho života 
premenená na skutočnú kontemplatívnu modlitbu.

V roku 1983 ako 73 ročný ukončil svoju učiteľskú činnosť. Krátko na 
to mu bol diagnostikovaný rakovinový nádor a pri operácii sa zistilo, že 
je v pokročilom štádiu a nevyliečiteľný. Zomrel o 9.00 hod 20. mája 1985 
opakujúc slová: „Pane, posilni moju vieru, posilni moju nádej a rozmnož 
moju lásku, aby sa moje srdce stalo podobné Tvojmu!“

Prosíme Vás, abyste vyslyšení modliteb na jeho přímluvu oznámili prelatuře Opus 
Dei na adrese:

Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení
u Písecké brány 266/24, 160 00 Praha 6

praha@opusdei.org
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