
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviatnik za chorých  

k  

sv. Josemaría Escrivá





DEŇ 1 

BOH NÁS MILUJE 

 
Svätý Josemaría hovorí: 
Je potrebné presvedčiť sa, že Boh je neustále pri nás. Žijeme akoby Pán bol od nás 

niekde ďaleko, tam kde svietia hviezdy, a zabúdame, že je vždy po našom boku. Je 

tu ako milujúci Otec - každého z nás miluje viac, ako môžu všetky matky sveta 

milovať svoje deti - pomáha nám, radí nám, požehnáva nás... a odpúšťa nám. 

Musíme byť naplnení a presiaknutí myšlienkou, že Boh je náš Otec, náš skutočný 

Otec, ktorý je pri nás a na nebesiach.1 

Keď máš niekedy pocit, že Pán na teba zabudol, nebuď smutný: hľadaj ho ešte 

vytrvalejšie! On Láska nenechá ťa samého. - Maj istotu, že toto zdanlivé opustenie je 

z Lásky: aby si jasne poznal, čo v tvojom živote prichádza z teba a čo prichádza z 

Neho.2 

Ak prídu protivenstvá, aj to je dôkaz otcovskej Božskej lásky k tebe.3 

Dieťa. Chorý. Keď píšete tieto slová, nežiada sa vám napísať ich s veľkými 

písmenami? To preto, lebo pre milujúcu dušu deti a chorí, to je On.4 

 

Úmysel A 
Bože môj Pane zošli mi potrebnú milosť nato, aby som v jasnom svetle viery videl, že 
si vždy v mojej blízkosti ako milujúci otec, ktorý ma nikdy neopustí. Urob ma 
schopným pochopiť že ty si Láska a túžiš po mojom dobre viac ako ktokoľvek iný na 
svete. Pomôž mi mať úplnú dôveru v teba, dôveru v božského Lekára, Ježiša Krista, 
ktorý dá mojej duši pokoj a môjmu telu zdravie, ak je to podľa tvojej svätej vôle. 
 

Úmysel B 
Bože zošli svojmu synovi/dcére ... potrebnú milosť prijať utrpenie s plnou vierou a 
dôverou v teba a s istotou, že ty si vždy v jeho/jej blízkosti pomáhajúc s otcovskou 
láskou. A ak je to tvoja svätá vôľa, daj mu milosť vyliečenia a úplného vyzdravenia. 
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DEŇ 2 

JEŽIŠ JE NÁŠ PRIATEĽ 

 

Svätý Josemaría hovorí: 
Ježiš je tvoj priateľ. Priateľ. So srdcom z mäsa, ako je to tvoje. S očami plnými lásky, 

ktoré plakali nad Lazárom. 

- A tak, ako miloval Lazára, miluje aj teba.1 

Hľadáš spoločnosť priateľov, ktorí ti svojimi rozhovormi, svojou oddanosťou a svojím 

priateľstvom pomáhajú znášať vyhnanstvo tohto sveta... aj keď priatelia niekedy 

sklamú. Nevidím v tom nič zlé. Ale... prečo potom každý deň nehľadáš ešte 

usilovnejšie spoločnosť Veľkého Priateľa, ktorý ťa nikdy nezradí?2 

Pán je pribitý na kríž. Kati nemilosrdne vykonali rozsudok. Ježiš sa im prenechal 

s nekonečnou krotkosťou. Toľké muky neboli potrebné. Mohol im zabrániť: trpkosti a 

ponižovaniu, týraniu, hanebnému rozsudku, hanbe popraviska, klincom, prebodnutiu 

kopijou... Chcel však všetko zniesť, pre teba, pre mňa. A my? Ešte vždy sa mu 

vyhýbame?3 

 

Úmysel A: 
Najsvätejšia Mária a Svätý Jozef získajte pre mňa milosť pocítiť nežnosť, útechu a 
radosť prameniacu z priateľstva s Ježišom, pamätajúc na Jeho slová "Ja vás volám 
priateľmi." Nech mi Jeho priateľstvo uľahčí prijať a ponúknuť Bohu moje utrpenie 
pokiaľ to on dovolí, mysliac nato, ako sa Ježiš rozhodol láskavo trpieť umučenie z 
lásky ku mne. 

 

Úmysel B: 
Bože, skrze orodovanie Našej Panej a Svätého Jozefa udeľ .... milosť pocítenia 
nežnosti, útechy a radosti z Kristovho priateľstva, ktoré uľahčia prijať a ponúknuť 
utrpenie tebe, mysliac na lásku, s ktorou pre nás Ježiš trpel. Nech nepochybujú o 
tom, že Ježiš im daruje úplné uzdravenie ak je to pre ich dušu to najlepšie. 
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DEŇ 3 

BOH VYPOČUJE MODLITBY CHORÝCH 
 

Svätý Josemaría hovorí: 
Bohu je po modlitbe kňaza a jemu zasvätených panien najmilšou modlitba detí a 

chorých.1 

Ježiš vraví: "Hovorím vám: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria 

vám." Modli sa! V ktorom ľudskom podnikaní môžeš mať väčšiu záruku úspechu?2 

Modlitba je cesta ako premôcť všetko zlo, ktorým sme postihnutí.3 

Musíme mať úplnú dôveru v toho, ktorý nás zachránil, v nášho božského lekára, 

ktorý bol poslaný nás uzdraviť a čím je naša choroba vážnejšia a beznádejnejšia, 

tým väčšia musí byť naša viera.4 

Opakuj s pevnou nádejou: Pane, pozri som chorý. Ty si z lásky ku mne umrel na 

kríži, príď a uzdrav ma. Opäť ti hovorím, dôveruj: vytrvalo volaj jeho nekonečne 

láskavé srdce! V evanjeliu sa hovorí, že uzdravoval malomocných. Aj teba uzdraví.5 

 

Úmysel A: 
Skrze milosť Ducha Svätého nech moja viera každý deň v modlitbe narastá, v istote, 
že Boh vždy načúva pokorným a trpezlivým modlitbám svojich detí. Nech mi vždy 
nadelí milosti najpotrebnejšie pe moje posvätenie a spásu. Nech mi nikdy nechýba 
viera, že Ježiš ma vyslyší v prosbe o moje uzdravenie, keď je to pre moje dobro.  

 

Úmysel B 
Duchu Svätý pomôž ...  mať veľkú vieru v modlitbe a nachádzať v nej pokoj a istotu, 
vediac, že Náš Pán sľúbil pozorne načúvať našim modlitbám a tak nám dať vždy len 
to najlepšie. S podporou Panny Márie, nech nestratíme srdce v prosení pre túto 
chorú osobu, keď je to pre neho/ňu najlepšie. 
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DEŇ 4 

BOH NÁM POMÁHA BYŤ RADOSTNÝMI 
 

Svätý Josemaría hovorí: 
Tvoja radosť nemá byť radosťou fyziologického druhu, ako je radosť zdravého 

zvieraťa. Radosť, ktorú by si mal mať, je iná, nadprirodzená, ktorá pochádza z toho, 

že si odovzdal všetko - aj seba - do milujúceho náručia svojho Boha Otca.1 

Radosť je nevyhnutný dôsledok toho, že sme Božie deti, lebo vieme, že Boh, náš 

Otec, nás má mimoriadne rád, že nás prijíma, pomáha nám a odpúšťa. - Ustavične 

na to pamätaj: aj keby sa zdalo , že sa všetko rúti, naozaj sa nič nestane, veď Boh 

neprehráva žiadnu bitku!2  

Často som ti povedal, že sa o láske niekedy hovorí tak, akoby bola len túžbou po 

vlastnom uspokojení alebo len prostriedkom egoistickej sebarealizácie. - A 

zakaždým som ti pripomenul, že to nie je pravda: pravá láska znamená zriecť sa 

vlastného ja, odovzdať sa. Pravá láska prináša radosť - korene tejto radosti majú 

podobu kríža.3 

Chcem, aby si bol šťastný na zemi. No nebudeš šťastným, ak sa nezbavíš strachu z 

bolesti, pretože kým sme "na ceste", naše šťastie je práve v bolesti.4 

 

Úmysel A: 
Bože daj mi milosť zakúsiť zázrak kresťanskej radosti, ktorú nám Ježiš dal ako jeden 
z plodov Ducha Svätého vždy keď pocítime bolesť, chorobu a ťažkosť tohto života, s 
úplným odovzdaním sa do rúk nášho Boha Otca. Pomôž mi pochopiť, že šťastie sa 
rodí v láske, a že láska sa stáva autentickou ako zlato v peci, skrze skúšky a kríž. 

 
Úmysel B: 
Bože daj svojmu synovi/dcére ... dar kresťanskej radosti, ktoré Duch Svňtý dáva 
dušiam, ktoré ako deti odovzdajú samé seba do rúk Boha Otca. Nech skúsenosť 
tejto radosti mu pomôže pochopiť, že neexistuje väčšia radosť ako veľmi milovať, 
napodobňovať Lásku, s ktorou Ježiš objal svoj kríž pre nás. 
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DEŇ 5: 

BOH POŽEHNÁVA TÝCH, ČO PRIJÍMAJÚ JEHO VÔĽU 
 

Svätý Josemaría hovorí: 
Prijatie Božej vôle s úplnou odovzdanosťou prináša radosť a pokoj: blaženosť Kríža. 

-  Vtedy si uvedomíme, že Kristovo jarmo je príjemné a jeho bremeno ľahké.1 

Ježiš trpí aby naplnil vôľu svojho Otca... A ty ktorý chceš tiež plniť najsvätejšiu Božiu 

vôľu, kráčajúc v Majstrových stopách, prečo sa potom sťažuješ, keď sa utrpenie 

stane spoločníkom na tvojej ceste?2 

 Znášaš veľké súženie? - Máš neobyčajné ťažkosti? Vyslov veľmi pomaly akoby si 

chcel vychutnávať túto silnú a mužnú modlitbu: "Nech sa stane, nech sa splní, nech 

je pochválená a naveky zvelebená nadovšetko spravodlivá a najláskavejšia Božia 

vôľa.  Amen. Amen." Uisťujem ťa že dosiahneš pokoj.3 

 

Úmysel A: 
Blahoslavená Panna Mária nauč ma s láskou prijímať Božiu vôľu, hovoriac plný viery 
a lásky s tebou "Nech sa tak stane". Nech mám stále na pamäti, že Božia vôľa, aj 
keď jej často nerozumiem, je vždy požehnaním z neba a je pre moje ozajstné dobro. 
Preto najdokonalejšia modlitba, ktorú môžem vysloviť je: "Buď vôľa tvoja ako v nebi 
tak i na zemi." 
 
Úmysel B: 
Naša Pani pomôž svojmu synovi/ dcére.... prijať svätú Božiu vôľu s veľkou vierou a 
láskou. Nech prvým ovocím tohto prijatia, je že nájde pokoj a zakúsi pravdu 
Ježišových slov: "Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké." 
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DEŇ 6:  

JEŽIŠ NÁS UČÍ PREMIEŇAŤ UTRPENIE V AKT LÁSKY 
 

Svätý Josemaría hovorí: 
Keď si chorý, obetuj s láskou svoje utrpenie. Ako dym kadidla bude stúpať vždy 

vyššie na Božiu slávu a posvätí ťa.1 

Cesta lásky sa volá: obeta.2 

S tebou, Ježišu, aká príjemná je bolesť a aká žiarivá je temnota!3 

- Pozri, s akou láskou objíma Kríž. - Uč sa od neho. - Ježiš nesie Kríž pre teba: ty, 

nes ho pre Ježiša. Ale nevleč Kríž... Nes ho pevne, lebo tvoj Kríž, keď ho takto 

ponesieš, už nebude nejakým krížom: bude... Svätým krížom. Nestrácaj radosť pod 

Krížom, nerezignuj. Rezignácia je slovo málo veľkodušné. Miluj Kríž. Ak ho naozaj 

budeš milovať, tvoj Kríž bude... krížom bez Kríža.4 

 

Úmysel A: 
Bože Náš Pane nauč ma vidieť bolesť, chorobu a nemoc, nie ako trest, ale ako 
spôsob zdieľania Kríža s Kristom, takže aj ja budem milovať Kríž ako ho On miloval. 
Nech sa naučím prijať utrpenie a obetovať ho Bohu bez odmietania alebo 
sťažovania. Nech sa neprestanem s vierou modliť k Bohu o moje uzdravenie vždy 
zjednotený s Jeho vôľou. 

 
Úmysel B: 
Bože Náš Pán pomôž ... pochopiť, že bolesť a utrpenie nie sú trestom, ale spôsobom 
zdieľania Kristovho Kríža a objatím Kríža rovnakou láskou, akou On niesol Kríž na 
Kalváriu. Nech sa nikdy neprestaneme modliť s vierou a pokorou, že Boh vylieči 
jeho/jej chorobu.  
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DEŇ 7 

BOH NÁM POMÁHA DÁVAŤ RADOSŤ INÝM 

 
Svätý Josemaría hovorí: 
Nezabúdaj, že niekedy treba mať vedľa seba usmievavé tváre.1 

Taktne sa vyhni všetkému, čo by mohlo raniť srdce druhých.2 

Musíš sa rozhodnúť kráčať cestou oddanosti: s krížom na pleciach , súsmevom na 
perách a so svetlom v duši.3 

Všetko, čo ti robí starosti, sa vojde do úsmevu vylúdeného z lásky k Bohu.4 

Usiluj sa, aby všade, kde si, panovala “dobrá nálada” a pravá radosť – plody 
vnútorného života.5 

 

Úmysel A 
Pane môj Bože, pokiaľ som chorý, sprav moje srdce schopným prehliadnuť moje 
utrpenie a obrátiť moju pozornosť s láskou na potreby a záujmy druhých. Daj mi 
dobrú náladu a príjemnú povahu. Sprav ma viac pozorným voči druhým, šírením 
optimizmu všetkým okolo mňa, ktorí mi pomáhajú: príbuzným, priateľom, sestrám, 
kňazom, atď. 

 

Úmysel B 

Pane náš Bože pomôž … počas jeho choroby čeliť utrpeniu s odvahou, tak že vďaka 
prekonávaniu tohto utrpenia bude stálym zdrojom svetla a radosti pre druhých skrze 
jeho príklad veľkodušnosti a sebazáporu, so žiariacim úsmevom, dobrou náladou, 
horlivou vierou a nehasnúcou láskou. 
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DEŇ 8: 

JEŽIŠ NÁS POZÝVA K SPOLUPRÁCI 

 
Svätý Josemaría hovorí: 
V časoch utrpenia a kajúcnosti si pripomeň, že kríž je znak Krista Vykupiteľa. 
Znamenie nešťastia sa zmenilo na znamenie víťazstva.1 

Ak Boh dopúšťa, aby sme boli postihnutí nejakou chorobou, ber to ako znak, že ťa 
považuje za dostatočne vyzretého nato, aby si sa priblížil k jeho vykupiteľskému 
Krížu.2  

Keď už vieš, že tieto bolesti – telesné alebo duševné – sú očistením a zásluhou, 
žehnaj im.3 

Veru, necítiš sa šťastný a nepremôžeš všetky záťaže, všetky telesné alebo duševné 
bolesti, len čo sa prestaneš báť kríža – toho, čo ľudia nazývajú krížom – a svoju vôľu 
spojíš s Božou vôľou?4 

 

Úmysel A 
Bože pomôž mi byť vďačný za kríž, ktorý mi posielaš. Pomôž mi vidieť čím naozaj je, 
a to prejav Tvojej dôvery. Môj Pane daj mi porozumieť, že týmto krížom choroby mi 
dávaš úžasnú možnosť očistiť a posvätiť moju dušu a stať sa spoluvykupiteľom tohto 
sveta. Nech teda považujem bolesť za poklad, ktorý môžem obetovať za duchovné 
dobro mojej rodiny a priateľov, za Cirkev, za hriešnikov, ktorí sa odvrátili od Boha a 
za tých, ktorí trpia a za veľa iných ľudí. 

 

Úmysel B  
Ježišu pomôž … objaviť, že kríž a utrpenie choroby sa môžu zbožtiť a stať sa svätým 
pokladom, keď sa vie človek s vierou a láskou zjednotiť s vykupiteľskou obetou 
Krista na očistenie a dospenie duše ako aj za spásu príbuzných, priateľov a 
hriešnikov, ktorí sa odvrátili od Boha, za tých čo trpia a za veľa iných ľudi. 
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DEŇ 9: 

MÁRIA, NAŠA MATKA, JE PO NAŠOM BOKU 
 
Svätý Josemaría hovorí: 
Matka moja! Pozemské matky majú mimoriadne rady svoje najslabšie dieťa, 
najchorľavejšie dieťa, duševne najzaostalejšie alebo postihnuté. – Moja nebeská 
Matka, viem, že si väčšmi matkou ako všetky matky spolu… - A ja som toje dieťa, 
tvoje slabé, choré, chromé, nepekné dieťa…1 

Keby som bol malomocný, matka by ma objala a pobozkala, bezstarostne… - A 
Božia Matka? – Keď spozorujeme svoje malomocenstvo, keď sme pokrytí vredmi, 
vtedy k nej volajme: Matka! A jej chrániaca starostlivosť je ako bozk na rany, ktorý 
nám orináša vyliečenie.2 

Prichádzaj každý deň s plnou dôverou k najsvätejšej Panne. Posilní tvoju dušu I celý 
tvoj život. Dá ti účasť na pokladoch, ktoré skrýva vo svojom srdci, pretože “ešte nikdy 
nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod jej ochranu.”3 

 

Úmysel A 
Bože udeľ mi väčšiu oddanosť k Našej Panej, mojej Najsvätejšej Matke a daj mi 
úplnú dôveru v jej orodovanie a v jej materskú starostlivosť. Nech pochopím, že 
milosti o ktoré žiadam – od posvätenia utrpenia cez vyliečenie mojej choroby až po 
úplné uzdravenie -  môžem  získať jemnou a istou cestou skrze Máriu, najmä vďaka 
pobožnostiam, ktoré má ona najradšej ako napríklad recitácia svätého ruženca. 

 

Úmysel B 
Náš Pane pomôž nájsť … útočisko v náručí Márie, Matky Božej a  našej Matky, s 
úplnou synovskou oddanosťou a dôverou. Nech pocíti Máriinu materskú oporu a 
blízkosť, a nech nikdy nezabudne obracať sa s prosbou o posvätenie utrpenia, 
vyliečenie choroby a rýchle uzdravenie na jej orodovanie. Nech zachovávajú svätý 
zvyk recitácie ruženca každý deň.  
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(Originálny text napísal Fr. Francisco Faus zo Sao Paulo, Brazília)  
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