Božia služobnica

Dora del Hoyo
MODLITBA
pre súkromnú pobožnosť
Pane, ty si povolal svoju služobnicu Doru, aby sa venovala povinnostiam, ktoré vykonávala Preblahoslavená
Panna Mária v domácnosti v Nazarete; pomôž mi nachádzať ťa v každodenných situáciách a šíriť okolo seba
teplo rodiny, ktoré vytvárala ona svojou radostnou
a obetavou prácou podľa učenia svätého Josemaríu.
Osláv svoju služobnicu Doru a vyslyš na jej príhovor
moju prosbu ... (konkrétna prosba). Amen.
Otče náš. Zdravas´, Mária. Sláva Otcu.
V súlade s dekrétmi pápeža Urbana VIII. vyhlasujeme, že nechceme
v žiadnom prípade predbiehať rozhodnutie cirkevných autorít a že táto
modlitba nie je určená na verejné uctievanie.

„Pred Bohom nijaká práca sama osebe nie je ani veľká,
ani malá. Každej práci dodáva hodnotu až Láska, s akou
sa vykonáva.“ (Svätý Josemaría Escrivá de Balaguer,
Brázda, 487).
Dora del Hoyo Alonso sa narodila 11. januára 1914
v Boca de Huérgano (León, Španielsko). Jej rodičia, príkladní kresťania, ju odmalička viedli k tomu, aby bola
dobrou Božou dcérou.
14. marca 1946 požiadala v Bilbau o prijatie do Opus
Dei a už od prvej chvíle verne odpovedala na Božie volanie, aby hľadala svätosť prostredníctvom svojho povolania: práce v domácnosti. Vynikala svojou eucharistickou
zbožnosťou, svätá omša bola stredobodom a koreňom
jej vnútorného života. Vrúcne milovala Pannu Máriu
i svätého Jozefa a s dôverou sa utiekala k svojmu anjelovi
strážnemu. 27. decembra 1946 sa na pozvanie svätého
Josemaríu presťahovala do Ríma, kde žila až do konca
svojho života.
Za každou zdanlivo bezvýznamnou činnosťou dokázala objaviť jej posväcujúcu a apoštolskú hodnotu tým,
že spojila ducha služby s profesionálnosťou. Z Ríma spolupracovala na formácií žien z celého sveta a prispievala
k apoštolskej práci Opus Dei vo všetkých sférach spoločnosti.
Zomrela 10. januára 2004. Jej telesné pozostatky sú
uložené v krypte kostola prelatúry Panny Márie Kráľovnej pokoja na ulici Bruno Buozzi 75 v Ríme.
Proces jej blahorečenia sa začal 18. júna 2012 v Ríme.
Viac informácií o Dore del Hoyo nájdete:
www.opusdei.org, doradelhoyo.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

