
DEVIATNIK ZA PRÁCU 
k sv. Josemaría Escrivovi  





Prvý deň: 

Práca ako cesta k svätosti 

 

Sv. Josemaría hovorí: 

„Prichádzame opätovne pritiahnuť pozornosť na príklad Ježiša Krista, ktorý tridsať 

rokov pracoval v Nazarete ako remeselník. V Ježišových rukách sa stavovská práca – 

podobne ako práca vykonávaná miliónmi ľudí na celom svete – mení na božské poslanie. 

Stáva sa súčasťou nášho vykúpenia, cestou k  spáse.“1 

 

„Náš bežný kontakt s Bohom je tam, kde sú naši spolubratia, naše túžby, naša práca 

a naše lásky. Tam vytvárame každodenné spoločenstvo s Kristom. Musíme sa teda 

posväcovať službou Bohu a celému ľudstvu práve uprostred najmateriálnejších 

pozemských skutočností.“2 

 

 

Úmysel A:  

 Nájsť si prácu 

 

Nech ma Pán Boh usmerní v mojom úsilí nájsť si prácu a požehná ma milosťou získať 

poctivé, dôstojné a trvalé zamestnanie; a potom nech mi pomôže chápať moju prácu ako 

cestu k svätosti a ako službu druhým, kde ma v každom momente očakáva nebeský Otec 

a v každej situácii ma žiada napodobňovať Ježiša, keď pracoval ako tesár v Nazarete.  

 

Úmysel B:  

 Dobre vykonávať svoju prácu 

 

Nech mi Pán Boh pomôže chápať moju prácu ako cestu k svätosti a ako službu druhým, 

kde ma v každom momente očakáva nebeský Otec a v každej situácii ma žiada 

napodobňovať Ježiša, keď pracoval ako tesár v Nazarete.  

 

 

 

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi  

 

                                                
1
 Rozhovory s Mons. Escrivom de Balaguer, 55. 

2
 Homília: Vášnivo milovať svet, v: Rozhovory s Mons. Escrivom de Balaguer.  



Druhý deň: 

Práca vykonávaná z lásky k Bohu 

 

Sv. Josemaría hovorí: 

„Dôstojnosť práce je založená na Láske. Veľkým privilégiom človeka je schopnosť 

milovať, a tak presahovať všetko prchavé a prechodné.“1 

 „Všetko rob z Lásky. - Tak už nebudú malé veci; všetko bude veľké. - Vytrvalosť v 

maličkostiach, z Lásky, je hrdinstvo.“2  

 

„Zdôrazňujem: v jednoduchosti tvojej všednej práce, v monotónnosti drobností každého 

dňa musíš odhaliť tajomstvo veľkosti a novosti, ktoré je pre toľkých skryté: Lásku.“3  

 

Úmysel A:   

 Nájsť si prácu 

 

Nech mi náš Pán Boh udelí milosť rýchlo si nájsť prácu, čo poskytne bezpečnosť pre moju 

rodinu. Ale zároveň, nech mi pomôže pochopiť, že hodnotu každej poctivej práci dáva 

práve láska, s akou ju vykonávam: na prvom mieste láska k Bohu, ktorému môžem svoju 

prácu obetovať, a potom láska k blížnemu, ktorému chcem poslúžiť a byť na úžitok.  

 

Úmysel B:  

 Dobre vykonávať svoju prácu 

 

Nech mi náš Pán Boh pomôže pochopiť, že hodnotu každej poctivej práci dáva práve 

láska, s akou ju vykonávam: na prvom mieste láska k Bohu, ktorému môžem svoju prácu 

obetovať, a potom láska k blížnemu, ktorému chcem poslúžiť a byť na úžitok.  

 

 

 

 

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi  

 
                                                
1
 Ísť s Kristom, 48. 

2
 Cesta, 813. 

3
 Brázda, 489. 



Tretí deň: 

Dbať na poriadok a vytrvalosť v práci 

 

Sv. Josemaría hovorí: 

„Aký je len náš život na zemi krátky! Tieto slová v hĺbke srdca naozajstného kresťana 

znejú ako výčitka jeho nedostatku veľkorysosti a ako stála výzva byť verným. Náš čas je 

skutočne krátky na to, aby sme milovali, dávali, konali zadosťučinenie. Preto nie je 

správne, aby sme ním mrhali, ani aby sme tento poklad nezodpovedne vyhadzovali von 

oknom; nemali by sme premárniť tú etapu svetových dejín, ktorú Boh každému jednému 

z nás zveruje.“1 

 

„Keď dodržíš poriadok, znásobí sa tvoj čas, a tak budeš môcť vzdávať Bohu viac chvály 

tým, že budeš viac pracovať v jeho službách.“2  

 

„Pokračuj v presnom plnení si povinností, ktoré máš v tejto chvíli. – Táto pokorná, 

jednotvárna a skromná práca je modlitbou vyjadrenou skutkami, ktoré ťa pripravia na 

prijatie milosti vykonať inú prácu – veľkú, rozsiahlu a hlbokú – o akej snívaš.“3  

 

Úmysel A:   

 Nájsť si prácu 

 

Nech nájdem s pomocou preblahoslavenej Panny Márie trvalú a mne primeranú prácu. A 

keď budem vďaka Božej dobrote už pracovať, nech sa naučím využívať svoj čas ako pravý 

poklad a nech sa vynasnažím zdokonaliť sa v cnosti poriadkumilovnosti, aby som 

pracoval dochvíľnejšie, účinnejšie a vytrvalejšie, bez zmätku a omeškaní. Nech to 

dosiahnem plnením dobre zostaveného plánu, ktorý mi umožní vyvážene venovať 

dostatočné množstvo času každej povinnosti, či už ide o duchovný život, rodinný život, 

život v zamestnaní alebo o spoločenské vzťahy.  

 

Úmysel B:   

 Dobre vykonávať svoju prácu 

 

Nech sa s pomocou preblahoslavenej Panny Márie naučím využívať svoj čas ako pravý 

poklad a nech sa vynasnažím zdokonaliť sa v cnosti poriadkumilovnosti, aby som 

pracoval dochvíľnejšie, účinnejšie a vytrvalejšie, bez zmätku a omeškaní. Nech to 

dosiahnem plnením dobre zostaveného plánu, ktorý mi umožní vyvážene venovať 

dostatočné množstvo času každej povinnosti, či už ide o duchovný život, rodinný život, 

život v zamestnaní alebo o spoločenské vzťahy.  

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi  

                                                
1
 Boží priatelia, 39. 

2
 Cesta, 80. 

3
 Cesta, 825. 



Štvrtý deň: 

Starostlivo práca dokončená 

 

Sv. Josemaría hovorí: 

„Nemôžeme ponúknuť Pánovi niečo, čo by – v rámci úbohých ľudských obmedzení – 

nebolo dokonalé a bez chyby, pozorne vypracované až do posledného detailu. Boh 

neakceptuje žiadnu fušerskú prácu. Zviera, ktoré má chybu, nesmiete obetovať – 

pripomína nám Sväté písmo – to by vám nezískalo priazeň (Lv 22,20). Preto práca 

každého jedného z nás, práca, ktorej venujeme svoje dni a svoju energiu, musí byť 

dôstojným darom Stvoriteľovi, operatio Dei – práca Božia a práca pre Boha, jedným 

slovom práca bezchybná a dokonalá.“1  

 

„Predovšetkým by sme mali milovať svätú omšu, ktorá sa má stať stredobodom nášho 

dňa. Ak budeme dobre prežívať svätú omšu, ako by sme potom netúžili aj celý zvyšok 

dňa zotrvávať v myšlienkach na Pána, nedychtili po tom nevzdialiť sa z jeho prítomnosti, 

ako by sme potom nepracovali ako pracoval on, a nemilovali, ako miloval on?“2   

 

Úmysel A:  

 Nájsť si prácu 

 

Nech mi s pomocou Panny Márie vyriešenie problému mojej nezamestnanosti netrvá 

dlho. A keď začnem svoju novú prácu, nech mi Boh pomáha pracovať dobre,  ba priam čo 

možno najdokonalejšie. Nech nikdy nepracujem nedbalo, ale nech som presvedčený, že 

zle vykonanú prácu nemožno posvätiť, pretože jej chýba láska; lebo len láska robí z 

akéhokoľvek ľudského skutku skutok milý Bohu.  

 

Úmysel B:  

 Dobre vykonávať svoju prácu 

 

Nech mi Boh pomáha pracovať dobre,  ba priam čo možno najdokonalejšie. Nech nikdy 

nepracujem nedbalo, ale nech som presvedčený, že zle vykonanú prácu nemožno 

posvätiť, pretože jej chýba láska; lebo len láska robí z akéhokoľvek ľudského skutku 

skutok milý Bohu.  

 

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi  

                                                
1
 Boží priatelia, 55. 

2
 Ísť s Kristom, 154.  

 



Piaty deň: 

Každá poctivá práca má svoju dôstojnosť 

 

Sv. Josemaría hovorí: 

„Je načase, aby sme my kresťania nahlas povedali, že práca je Božím darom a že je 

nezmyslom deliť ľudí na rôzne kategórie podľa druhu práce, považujúc niektoré činnosti 

za ušľachtilejšie než iné. Práca, každá práca, je svedectvom dôstojnosti človeka a jeho 

postavenia ako koruny tvorstva.“1  

 

„Pred Bohom nijaká práca sama osebe nie je ani veľká, ani malá. Každej práci dodáva 

hodnotu až Láska, s akou sa vykonáva.“2  

 

„Iste je dôležité, aby si húževnato pracoval a priložil ruky k dielu vo svojej profesii... 

Predsa však musíš svojej stavovskej práci určiť príslušné miesto; ona je len prostriedkom 

na dosiahnutie cieľa. V nijakom prípade ju nemôžeš považovať za najdôležitejšie. Koľko 

takej «vášnivej stavovskej zaujatosti» prekáža zjednoteniu duše s Bohom.“3  

 

 

Úmysel A:  

 Nájsť si prácu 

 

Nech mi Boh udelí radosť z toho, že zoženiem prácu, v ktorej môžem byť užitočný 

a môžem rozvinúť svoje schopnosti. A ak by mala byť moja práca momentálne pod úroveň 

mojich schopností a mojich legitímnych ambícií, nech ju neznevážim. Naopak, nech ju 

počas hľadania si vhodnejšej práce vykonávam s plnou zodpovednosťou a dávam jej 

rovnakú hodnotu, ako dával svojej práci Ježiš v Nazarete. 

  

 

Úmysel B:  

 Dobre vykonávať svoju prácu 

 

Ak je moja práca momentálne pod úroveň mojich schopností a mojich legitímnych 

ambícií, nech ju neznevažujem. Naopak, nech ju počas hľadania si vhodnejšej práce 

vykonávam s plnou zodpovednosťou a dávam jej rovnakú hodnotu, ako dával svojej práci 

Ježiš v Nazarete. 

 

 

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi  

                                                
1
 Ísť s Kristom, 47. 

2
 Brázda, 487. 

3
 Brázda, 502. 



Šiesty deň: 

Práca vykonávaná v spojení s Bohom a so správnym 

úmyslom 

 

Sv. Josemaría hovorí: 

„Nikdy nestrácaj z očí nadprirodzený cieľ. - Usmerňuj svoj úmysel, podobne ako loď na 

šírom mori vyrovnáva svoj kurz: s pohľadom na hviezdu, s pohľadom na Máriu. Vtedy 

budeš mať istotu, že vždy vplávaš do prístavu.“1  

„Tvoj kríž. Ako kresťan by si mal vždy nosiť so sebou svoj kríž; položiť si ho na pracovný 

stôl; a pobozkať ho predtým, ako sa ukladáš na odpočinok a keď vstávaš. A keď sa tvoje 

úbohé telo búri proti tvojej duši, tiež ho pobozkaj.“2 

„Polož na svoj stôl, do miestnosti, do svojej náprsnej tašky ... obrázok Panny Márie. Pozri 

sa naň vždy pred začatím práce, počas nej i po jej skončení. Ubezpečujem ťa: vyprosí ti 

silu, aby sa tvoja práca stala dialógom lásky s Bohom.“3   

Úmysel A:  

 Nájsť si prácu 

 

Nech mi Boh dožičí poctivú a dôstojnú prácu a otvorí oči mojej duše, aby som pochopil, že 

On je vždy po mojom boku. A aby som túto úžasnú skutočnosť nikdy nestrácal zo zreteľa, 

nech sa snažím počas práce zotrvať v Božej prítomnosti a bez zbytočného vzbudzovania 

pozornosti využívať niektorú z diskrétnych „pripomienok“ - krížik, obrázok Panny Márie 

alebo zvlášť uctievaného svätého -, čo mám umiestnenú na mieste, kde ju môžem často 

vidieť.  

Úmysel B:  

 Dobre vykonávať svoju prácu 

Nech Boh otvorí oči mojej duše, aby som pochopil, že On je vždy po mojom boku. A aby 

som túto úžasnú skutočnosť nikdy nestrácal zo zreteľa, nech sa snažím počas práce 

zotrvať v Božej prítomnosti a bez zbytočného vzbudzovania pozornosti využívať niektorú 

z diskrétnych „pripomienok“ - krížik, obrázok Panny Márie alebo zvlášť uctievaného 

svätého -, čo mám umiestnenú na mieste, kde ju môžem často vidieť. 

 

 

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi  

                                                
1
 Vyhňa, 749. 

2
 Cesta, 302. 

3
 Brázda, 531. 



Siedmy deň: 

Dozrievať v čnostiach prostredníctvom práce 

 

Sv. Josemaría hovorí:  

„Všetko, na čom sa zúčastňujeme my úbohí malí ľudia – aj sama svätosť – je tkanivom 

maličkostí, ktoré – podľa čistoty úmyslu – môžu vytvoriť nádherný nástenný koberec 

z hrdinstva alebo z hanebnosti, z čností alebo z hriechov.“1 

 „V hre je celý rad cností, ktoré nám pomáhajú posväcovať prácu: sila, aby sme v nej 

vytrvali aj napriek prirodzeným ťažkostiam a nikdy sa nenechali premôcť vyčerpaním; 

striedmosť, aby sme sa dávali bez výhrad a vedeli prekonať pohodlnosť a sebectvo; 

spravodlivosť, aby sme si plnili svoje povinnosti voči Bohu, spoločnosti, rodine a kolegom; 

rozvážnosť, aby sme v každom prípade poznali, čo je potrebné urobiť, a bez otáľania sa do 

toho pustili... a to všetko, znovu opakujem, z Lásky.“2 

„Každá práca vyžaduje prípravu a neskôr trvalé úsilie o zlepšovanie tejto pripravenosti 

a jej prispôsobovanie sa novým podmienkam a okolnostiam, ktoré môžu vzniknúť.“3 

 

 

Úmysel A:  

 Nájsť si prácu 

 

Nech s pomocou Panny Márie nájdem prácu, ktorú hľadám. A keď sa budem plne 

venovať tejto práci, nech mi Boh pomôže rozvíjať moje kresťanské cnosti a  

prostredníctvom vykonávanej práce duchovne dozrievať. Nech sa snažím byť trpezlivý 

a chápavý rovnako k svojim nadriadeným, kolegom i podriadeným. Nech som jednoduchý 

a skromný a dávam si pozor pred domýšľavosťou a exhibicionizmom. Slovom, nech 

všetko konám s čistým srdcom. 

 

 

Úmysel B:  

 Dobre vykonávať svoju prácu 

 

Nech mi Boh pomôže rozvíjať moje kresťanské cnosti a  prostredníctvom vykonávanej 

práce duchovne dozrievať. Nech sa snažím byť trpezlivý a chápavý rovnako k svojim 

nadriadeným, kolegom i podriadeným. Nech som jednoduchý a skromný a dávam si 

pozor pred domýšľavosťou a exhibicionizmom. Slovom, nech všetko konám s čistým 

srdcom. 

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi  

                                                
1
 Cesta,826.  

2
 Boží priatelia, 72. 

3
 Rozhovory s Mons. Escrivom de Balaguer, 90. 



Ôsmy deň: 

Práca ako služba, pomoc druhým 

 

Sv. Josemaría hovorí:  

 

„Myslite aj na to, že vašou zodpovednou prácou okrem toho, že sa ňou živíte, priamo 

podporujete rozvoj spoločnosti, uľahčujete bremená iným ľuďom a podporujete toľko 

dobrých diel na miestnej i svetovej úrovni, v prospech ľudí i národov, ktorým sa tak 

dobre nedarí.“1 

„Keď skončíš svoju prácu, pomôž z lásky ku Kristovi svojmu bratovi v jeho práci, s takou 

jemnosťou a prirodzenosťou, aby si ani on sám neuvedomil, že robíš viac ako to, čo podľa 

spravodlivosti máš. – To je skutočne jemná čnosť hodná Božieho syna!“2 

 

 

Úmysel A:  

 Nájsť si prácu 

 

Nech mi Pán Boh dožičí prácu, o ktorú Ho prosím plný dôvery. Nech naplní moju dušu 

túžbou spraviť moju prácu službou, ktorá bude otvorenou a užitočnou činnosťou pre 

mnohých a nie iba egoistickou, vyhovujúcou mojim vlastným záujmom. A nech ju robím s 

istotou, že tento ideál služby druhým, dodá môjmu životu nový, vyšší a radostnejší 

zmysel.  

  

Úmysel B:   

 Dobre vykonávať svoju prácu 

 

Nech Boh naplní moju dušu túžbou spraviť moju prácu službou, ktorá bude otvorenou 

a užitočnou činnosťou pre mnohých a nie iba egoistickou, vyhovujúcou mojim vlastným 

záujmom. A nech ju robím s istotou, že tento ideál služby druhým, dodá môjmu životu 

nový, vyšší a radostnejší zmysel. 

 

 

 

 

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi  

 

                                                
1
 Boží priatelia, 120. 

2
 Cesta, 440. 



Deviaty deň: 

Apoštolát prostredníctvom práce 

 

Sv. Josemaría hovorí: 

 

„Naša profesionálna práca je takisto apoštolátom, príležitosťou odovzdať sa ostatným, 

aby sme im zjavili Krista a viedli ich k Bohu Otcovi...“1 

„Ži si svoj bežný život, pracuj tam, kde si, snaž sa plniť si povinnosti svojho stavu, dobre 

dokončovať svoje úlohy v zamestnaní a profesionálne rásť – snaž sa byť každým dňom 

lepší. Buď verný, maj pochopenie pre ostatných, no buď náročný na seba. Umŕtvuj sa 

a buď radostný. To bude tvojím apoštolátom. A bez toho, žeby si poriadne vedel prečo, 

začnú aj napriek tvojim nedokonalostiam za tebou prichádzať tí, čo ťa obklopujú, 

a v prostom, prirodzene plynúcom rozhovore – cestou z práce, na rodinnej oslave, 

v autobuse, na prechádzke, proste kdekoľvek – budete hovoriť o nepokoji, ktorý je v duši 

každého človeka, hoci si to niektorí nechcú uvedomiť. No budú chápať viac, keď sa 

rozhodnú začať skutočne hľadať Boha.“2 

 

Úmysel A:   

 Nájsť si prácu 

 

Nech mi Boh na orodovanie Panny Márie umožní nájsť dobrú prácu, v ktorej budem môcť 

profesionálne rásť a vydať zo seba to najlepšie. A nech mi dá uvidieť v oblasti mojej práce 

široké pole pre apoštolské poslanie, ktoré Boh zveruje všetkým pokrsteným, aby som 

využíval ním ponúkané príležitosti mojim kolegom, priateľom a klientom pomáhať 

objavovať úžasné krásy kresťanskej viery.   

  

 

Úmysel B:  

 Dobre vykonávať svoju prácu 

 

Nech mi Boh dá uvidieť v oblasti mojej práce široké pole pre apoštolské poslanie, 

ktoré Boh zveruje všetkým pokrsteným, aby som využíval ním ponúkané 

príležitosti mojim kolegom, priateľom a klientom pomáhať objavovať úžasné 

krásy kresťanskej viery.   

  

 

 

Modlitba k sv. Josemaría Escrivovi  

                                                
1
 Ísť s Kristom, 49. 

2
 Boží priatelia, 273. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Originálny text napísal Fr. Francisco Faus zo Sao Paulo, Brazília) 

 

Imprimatur 

+ Dom Benedito Beni dos Santos  

Pomocný biskup zo Sao Paulo 

10. 12. 2004 

 

 

 

 

 

Tí, ktorí získajú vyslyšania na orodovanie sv. Josemaría Escrivu, nech to oznámia na 

adresu: 

Kancelária pre prípady blahorečení a svätorečení 

Námestie slobody 26 

811 06 Bratislava 

 

bratislava@opusdei.org 

 

 

Viac sa dozviete o sv. Josemaría Escrivovi de Balaguer na:  

www.opusdei.sk  

www.escrivaworks.org 

www.josemariaescriva.info 

www.opusdei.org 

mailto:bratislava@opusdei.org
http://www.opusdei.sk/
http://www.escrivaworks.org/
http://www.josemariaescriva.info/
http://www.opusdei.org/
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