
blahoslavená
Guadalupe Ortiz de Landázuri

MODLITBA

Bože, daj, nech na príhovor 
blahoslavenej Guadalupe viem rovnako 
ako ona vykonávať svoju každodennú 

prácu s láskou a šíriť medzi ľuďmi v mojom 
okolí vieru a radosť, aby Ťa tak stále viac 
ľudí poznalo a milovalo. Osláv milostivo 

svoju služobnicu Guadalupe svätorečením 
a vyslyš na jej príhovor moju prosbu ... 

(konkrétna prosba ). Amen.

Otče náš. Zdravas´, Mária. Sláva Otcu.
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Guadalupe Ortiz de Landázuri sa narodila 12. de-
cembra 1916 v Madride. Bola jednou z prvých žien 
v Opus Dei. Mala pevnú a odvážnu povahu. Bola 

doktorkou chemických vied.
Vynikala svojou túžbou milovať Boha a dať ho 

poznať ostatným. V modlitbe pred svätostánkom 
trávila dlhé chvíle. Mala veľkú zbožnosť k Panne 

Márii a zvlášť sa utiekala pod ochranu Panny Márie 
Guadalupskej. Svoju prácu (domáce práce, výuku  

a vedecký výskum) premieňala na miesto stretnutia 
sa s Kristom a služby blížnym.

Podporila vznik rôznych aktivít v prospech dievčat, 
pracujúcich žien a matiek rodín. Zahájila apoštolskú 
prácu Opus Dei v Mexiku (1950-1956). Uviedla tam 
do chodu viacero študentských domovov, školu pre 

roľníčky a ambulantné zdravotné zariadenie.
Tí, čo ju poznali, si ju pamätajú ako vždy spokojnú, 
stále usmievavú, šíriacu radosť a optimizmus. Vede-
la mať rada všetkých ľudí a vďaka svojej otvorenej 

a láskavej povahe v nich vzbudzovala dôveru 
a roznecovala v nich túžbu spriateliť sa s Kristom.
Guadalupe zomrela v Pamplone v povesti svätosti 
dňa 16. júla 1975. Bola blahorečená 18. mája 2019. 
Jej sviatok sa slávi 18. mája. Jej ostatky sú uložené  
v kostole Real Oratorio de Caballero de Gracia  

v ulici Caballero de Gracia 5 v Madride.

www.guadalupeortizdelandazuri.org.

Prosíme, aby ste vyslyšania modlitieb 
na jej príhovor 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
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