Svatý Josemaría escrivá
Zakladatel opus dei

MODLITBA
Ó Bože, Ty jsi prostřednictvím nejsvětější Panny
Marie obdařil svatého kněze Josemaríu nespočetnými
milostmi. Vyvolil jsi ho za velmi věrný nástroj k založení
Opus Dei, které je cestou posvěcování se při profesní
práci a při plnění každodenních povinností křesťana.
Dej, ať i já umím proměňovat všechny okamžiky
a okolnosti svého života v příležitosti k milování Tebe,
k radostné a prosté službě Církvi, Svatému otci a všem
duším tím, že rozjasním cesty země světlem víry a lásky.
Uděl mi na přímluvu svatého Josemaríi vyslyšení mé
prosby o ... Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci

„Tam, kde jsou vaše touhy, vaše práce, vaše lásky,
tam je místo vašeho každodenního setkání s Kristem. Uprostřed nejmateriálnějších pozemských věcí
je tedy místo, kde se musíme posvěcovat službou
Bohu a všem lidem. […]
Zdá se nám, děti moje, že na obzoru splývají nebesa a země. Ale ne, místem, kde se opravdu spojují,
jsou vaše srdce, když svatě prožíváte běžný život…“
(Svatý Josemaría Escrivá de Balaguer, Vroucně milovat svět,
homilie z 8. října 1967)
Svatý Josemaría Escrivá de Balaguer se narodil 9. ledna 1902
v Barbastru ve Španělsku. Kněžské svěcení přijal 28. března
1925 v Zaragoze. Dne 2. října 1928 založil v Madridu z Božího vnuknutí Opus Dei. Zemřel v Římě poté, co se naposledy s velkou láskou podíval na obraz Panny Marie visící v jeho
pracovně. V té době bylo Opus Dei rozšířeno po všech pěti
kontinentech a mělo více než 60 tisíc členů z osmdesáti zemí.
Opus Dei slouží Církvi ve stále stejném duchu plné jednoty
s papežem a biskupy jako svatý Josemaría Escrivá. Svatý otec
Jan Pavel II. svatořečil zakladatele Opus Dei 6. října 2002
v Římě. Církev slaví jeho památku 26. června. Tělo svatého
Josemaríi Escrivá odpočívá v prelátním kostele Panny Marie
Královny Míru v Římě v ulici Bruno Buozzi 75.
Více informací o svatém Josemaríovi Escrivá na:
www.opusdei.cz
www.escrivaworks.org
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

S církevním schválením

