
Blahoslavený Álvaro del Portillo
Biskup a Prelát Opus Dei

MODLITBA
Ó, milosrdný Bože Otče, ty si udelil blahoslavenému 
biskupovi Álvarovi milosť, aby sa s  pomocou Panny  
Márie stal príkladným pastierom v službe Cirkvi a naj-
vernejším synom a  nástupcom svätého Josemaríu, 
zakladateľa Opus Dei; daj, aby som vedel aj ja verne 
odpovedať na nároky kresťanského povolania tým, že 
premením všetky okamihy a  okolnosti môjho života 
na príležitosť milovať ťa a slúžiť kráľovstvu Ježiša Kris-
ta. Udeľ milosť svätorečenia blahoslavenému Álvarovi 
a  vyslyš na jeho príhovor moju prosbu... (konkrétna 
prosba). Amen.

Otče náš. Zdravas´, Mária. Sláva Otcu.



Blahoslavený Álvaro del Portillo y Diez de Sollano sa 
narodil 11. marca 1914 v Madride (Španielsko) v po-
četnej rodine s  hlbokými kresťanskými koreňmi. Bol 
doktorom stavebného inžinierstva, doktorom filozofie 
(odbor história) a kanonického práva.

V roku 1935 vstúpil do Opus Dei. Svoje kresťanské 
povolanie žil v  práci i  v  každodenných povinnostiach 
vždy verne a priblížil k Bohu svojich spolužiakov, kole-
gov a mnoho ďalších duší.

Po vysvätení za kňaza v  roku 1944 sa celkom odo-
vzdal svojej kňazskej službe. V roku 1946 sa presťahoval  
do Ríma. Slúžil tiež Cirkvi, a to tým, že sa venoval počet-
ným úlohám, ktorými ho poverila Svätá stolica, osobitne 
počas II. vatikánskeho koncilu. 15. septembra 1975 bol 
menovaný za prvého nástupcu svätého Josemaríu.

Po tom, ako 28. novembra 1982 pápež Ján Pavol II. 
ustanovil Opus Dei za osobnú prelatúru, ktorú tvoria 
veriaci laici a  svetskí kňazi, ho vymenoval za prvého 
preláta tejto cirkevnej oblasti a v roku 1991 mu udelil 
biskupské svätenie. Jeho riadiacu činnosť charakterizo-
valo pevné spojenie s pápežom a ostatnými biskupmi, 
úplná vernosť zakladateľovi Opus Dei i jeho posolstvu 
a neúnavná pastierska horlivosť.

Pán si k sebe povolal tohto dobrého a verného služob-
níka 23. marca 1994 skoro ráno, niekoľko hodín po jeho 
návrate z púte vo Svätej zemi, kde s veľkou zbožnosťou 
navštívil miesta, ktorými prechádzal Ježiš na zemi. V ten 
istý deň sa svätý Ján Pavol II. prišiel modliť k  jeho te-
lesným pozostatkom, ktoré sú uložené v krypte kostola 
prelatúry Panny Márie Kráľovnej pokoja na ulici Bruno 
Buozzi 75 v Ríme. 

Bol blahorečený 27. septembra 2014.

Viac informácií nájdete na www.alvarodelportillo.org

Prosíme, aby ste vyslyšania modlitieb na príhovor blahoslave-
ného Álvara del Portillo 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


