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Životopis Matky Rózy Vůjtěchovej
Matka Róza Vůjtěchová sa narodila v roku 1876
v juhočeskej dedinke Obora u Radobytec. Od detstva 
mala veľkú záľubu v modlitbe a dar spolucítiť s trpiacim 
Kristom. Svoju túžbu po zasvätenom živote uskutočnila 
ako 15-ročná vstupom do Kongregácie sv. Karola Boro-
mejského v Prahe.  Tam pocítila, že ešte nie je v cieli 
svojho povolania. Túžila po prísnom živote v odriekaní, 
v ustavičnej modlitbe. Chcela slúžiť tým najúbohejším, 
aby mohla účinnejšie zachraňovať duše a tak potešovať 
Srdce trpiaceho Spasiteľa. S brnianskym biskupom 
Pavlom Huynom založili v roku 1915 Kongregáciu sestier 
tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, ktorá sa venovala 
bezplatnej starostlivosti o chorých v ich príbytkoch. Kon-
gregácia sa rýchlo šírila a vzniklo 13 filiálnych domov 
v Čechách a na Morave. Matka Róza sa snažila vštepiť  
sestrám veľkodušnú lásku k Bohu a k blížnym. Lásku, ktorá 
sa pre záchranu duší neváha obetovať a zabúdať na seba. 
Sama im bola príkladom neúnavnej služby a trpezlivého 
nesenia utrpenia. Keď v roku 1945 prechádzal front cez 
Rajhrad a kláštor bol pod delostreleckou paľbou, Mat-
ka Róza ponúkla Pánu Bohu svoj život za záchranu ses-
tier v hrôzach vojny. Jej prosba bola vypočutá. Zomrela 
5. septembra 1945 po ťažkej chorobe. Na jej príhovor už
niekoľkokrát došlo k podivuhodnému vyslyšaniu modlitieb.

Tento deviatnik ponúka veriacim,prostredníctvom 
myšlienok a modlitieb Matky Rózy, možnosť 
prebudiť v sebe túžbu nasledovať trpiaceho 
Spasiteľa v láske, ktorá za spásu bratov neváha 
priniesť žiadnu obeť. Texty sú čerpané z formačných 
spisov Matky Rózy a  z jej listov adresovaných sestrám.
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1. DEŇ:  
Pozvanie Božského Srdca Ježišovho

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, 
lebo som tichý a pokorný srdcom!“  (Mt 11, 29)

Niet väčšieho šťastia ako úplne sa odovzdať a ponoriť do 
prameňa všetkej cnosti a dobroty Božského Srdca Ježišovho!

Ak mám srdce vlažné, lenivé, necnostné - čo mám ro-
biť? - Priblíž sa k Božskému Srdcu Ježišovmu! Priblíž 
sa však s tými, ktorých Kristus volá: “Poďte ku mne 
všetci, ktorí pracujete, a ja vás občerstvím.” - Začni 
teda tiež na sebe pracovať - snaž sa osvojiť si cnosti!

Nikdy a ničoho sa nebojte! Božské Srdce je hlavou našej 
rodiny, on je Pánom každého nášho domu, bez neho sa 
nemôže nič stať. Ďakujme mu a dôverne sa k nemu pritúľme.

Pane Ježišu, ďakujem ti za pozvanie do blízkosti 
tvojho Srdca. Nech sa moja vďaka prejavuje vernosťou! 
Nech som po celý život vernou zmiernou obetou a 
tvojou radosťou tu i vo večnosti. Daj, aby bolo moje 
srdce odpočinkom pre tvoje Srdce, ktorým tento svet 
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2. DEŇ:  
Byť útechou

„Zostaňte tu a bdejte so mnou!“  (Mt 26, 38) 

Pán Ježiš žiada, aby sa mu niekto pripodobnil aj v zár-
mutku. On sám, už v oslávenom tele, ktoré nie je 
schopné trpieť, ukázal sv. Margite Márii Alacoque svoje 
Božské Srdce so slovami: „Pozri na to srdce, ktoré ľudí 
tak milovalo a za to sa mu dostáva len potupy a pohŕda-
nia.“  Ježišovo Srdce potešíme každým dobrým skutkom, 
zvlášť keď je obetovaný za spásu duší. Láska je podsta-
tou podávanej útechy. Láska sa živí obetami a neľaká sa 
žiadnych ťažkostí. Keď chceme potešiť Srdce Ježišovo v 
jeho utrpení na Olivovej hore musíme sa snažiť, aby sme 
sa mu v  jeho utrpení stali podobnými – spájame sa s ním.  

opovrhuje. Bojím sa síce, pre svoju hriešnosť, takých 
veľkých túžob, ale láska ma núti, aby som sa ti  daroval(a) 
bez výhrady. Ježišu, pre svoju slabosť sa všetkého obá-
vam, ale všetko očakávam od tvojho Božského Srdca.

Modlitba na príhovor Matky Rózy str. 18.
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Bdejte nad sebou, aby vám neušla žiadna príležitosť po-
tešiť trpiaceho Spasiteľa.

Kaplnka je ako skutočná Olivová hora, kde prebýva Ježiš. 
Teraz už v oslávenom tele trpieť nemôže, ale predsa prijíma 
od nás útechu tak, ako keby sme ho boli tešili v jeho agónii.

Môj najmilší Ježiš, z jedenástich apoštolov si si vybral 
troch, aby si ich urobil svedkami svojho smrteľného 
zápasu. Prosím, pripoj k nim aj mňa. Daj mi pocítiť,  čo 
ťa stála záchrana  mojej duše, čo si musel zaplatiť za 
moje hriechy! – Najdrahší Ježišu, chcem s tebou bdieť 
a trpieť. Dovoľ mi počuť tvoju modlitbu, ktorá sa z 
Olivovej hory nesie až k nebu. Dovoľ mi, môj 
najdrahší Ježišu, stierať tvoj krvavý pot a tešiť 
tvoje zarmútené Srdce. Chcem s tebou bdieť a 
trpieť a tešiť ťa v utrpení. Nedopusť, aby som ťa 
nechal(a) samotného, aby som v spánku vlažno-
sti a roztržitosti ostal(a) voči tebe necitlivý(ou).

Modlitba na príhovor Matky Rózy str. 18.
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3. DEŇ:  
Duch zmieru 

„Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlast-
nom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu 
pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“  (Kol 1, 24) 

Ježiš nevýslovne túži mať tu na zemi duše, v ktorých by 
mohol ďalej trpieť, ďalej sa obetovať, duše, v ktorých 
by ďalej žil. Požičajme radostne Spasiteľovi svoje 
telo i dušu, aby v nás mohol trpieť ako zmierna obeť.

Keby sme poznali cenu utrpenia, túžili by sme po 
ňom... Tu na zemi má utrpenie veľkú cenu. Obetuj- 
te každé svoje utrpenie - vonkajšie alebo vnútorné.

 Aj keby sa vám snáď niekedy stala krivda a zle sa s vami 
zaobchádzalo, buďte radi, mlčte a strpte to. Povedz-
te si: Pán Boh mi to posiela, môžem tým zadosťučiniť 
za svoje hriechy a mám príležitosť cvičiť sa v cnostiach.
Bolesť prebolí, rana sa zacelí, ale cnosť a Ježiš mi 
zostanú. Kto znáša ťažkosti z lásky k Bohu a v ti-
chosti, tomu sa premenia na tajomnú radosť.
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4. DEŇ:  
Sila z Eucharistie

„Majster je tu a volá ťa!“ (Jn 11, 28) 

V Najsvätejšej Sviatosti je prítomný sám Pán Ježiš, tu prú-
di jeho živá krv a bije pre nás Najsvätejšie Srdce plné 
lásky a dobroty, ktoré medzi nami žije so všetkými svojimi 
milosťami, so všetkou svojou krásou, s celým vnútorným 
bohatstvom svojich tajomstiev, so všetkou vznešenosťou 
svojej slávy. Naše srdce má byť ako večná lampa, neustále 
horiaca pred svätostánkom, do ktorej musíme 

Dovoľ, Spasiteľ, aby som s tebou trpel(a). Nechaj 
ma pocítiť aspoň ťarchu a ošklivosť mojich vlast-
ných hriechov. Chcem byť spolu s tebou zmier-
nou obetou za svoje hriechy a hriechy celého sve-
ta. Môj Ježišu, aký si krásny vo svojom utrpení! 
Vtlač do mojej duše svoj trpiaci obraz. Obnov 
všetko, čo v nej zakalil hriech. Daj, aby som ťa vždy 
nosil(a) v srdci a bol(a) s tebou obetou zmieru.

Modlitba na príhovor Matky Rózy str. 18.
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neustále prilievať olej lásky, obetavosti a sebazaprení.

Pri adorácii a rozjímaní proste Pána Ježiša, aby vám 
ukázal svoje Najsvätejšie Srdce. Ovocím denného 
svätého prijímania má byť naša podoba s Kristom.

Neustále môžete byť spojení v láske so sviatostným 
Spasiteľom, keď naozaj chcete. Nič vám v tom 
nemôže zabrániť, len vaša vlažnosť a rozptýlenosť.

Pane Ježišu, ustanovením Sviatosti Oltárnej si dovŕšil 
tajomstvo svojej lásky. Vo svojej vševedúcnosti si pred-
vídal, koľko pohŕdania, neúcty a urážok budeš musieť 
zakúsiť v Eucharistii. Ale to ťa neodradilo od toho, aby si 
sa mi mohol darovať vo svätom prijímaní; túžba po mo-
jej duši ťa pohla k tomuto činu. Ustanovil si obeť svätej 
omše a sľúbil si, že s nami budeš prebývať až do skonče-
nia sveta. Ako ti poďakovať za také veľké dobrodenia?

Modlitba na príhovor Matky Rózy str. 18.
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„Zatiahnite na hlbinu!“  (Lk 5, 4) 

Hovorte s Pánom, vojdite s ním do tichého spo-
jenia! Dobre rozjímať znamená nájsť najkratšiu a 
najistejšiu cestu k spojeniu s Bohom a k poznaniu 
seba samého. Rozjímanie robí z nás pravé obety zmie-
ru.  Zmierna obeť bez modlitby je ako telo bez duše.

Modlite sa bez prestania, modlite sa krátko, zo srd-
ca, hovorte so svojím Bohom. Podľa vzoru Kris-
ta žite v prítomnosti Božej, rozjímavou modlitbou 
sa s ním jednoducho vo svojom vnútri zhovárajte, 
pozorne načúvajte, čo Boh hovorí vo vašej duši.

Duch Svätý nás nevedie k spojeniu s Bohom len 
osvieteniami a útechou, ale aj vnútornou temnotou a 
vyprahlosťou. Táto cesta je dobrá a najistejšie vedie k cieľu.

Očisti moje srdce, posväť moju  dušu a  zošli mi 
svojho Svätého Ducha, aby ma osvietil. Prenikol svo-
jím svetlom, aby som poznal(a) seba a teba, môj Bože; 

5. DEŇ:  
Rozjímavá modlitba
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nech pohne tento Svätý Duch mojím srdcom a roz-
taví ľady môjho ducha. Z hĺbky svojej duše volám: 
„Príď, Duchu Svätý, naplň moje srdce, aby som bol(a) 
schopný(á) hovoriť  so svojím Pánom a Bohom“.

Modlitba na príhovor Matky Rózy str. 18.

6. DEŇ:  
Vzájomná láska

„Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov 
zákon!“  (Gal 6, 2) 

Nehlaďte na to kde, kto na vás čo povedal, čo vám 
urobil - zabudnite na to všetko a milujte sa navzá-
jom pravou láskou. Všetky malichernosti odhoďte! 
Nedívajte sa na chyby druhých, neposudzujte, 
nehovor te o chybách druhých, majte úctu jeden k druhému. 
Kde je vzájomná láska, tam je pokoj Ducha Svätého.

Keď nám niekto povie niečo nemilé, aj keď nás to 
mrzí, ak to nikomu neškodí, máme to trpezlivo znášať; 
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bez toho, aby sa niekto iný o tom dozvedel. Také 
veci majú cenu. Veľkým umením je nepovedať slo-
vo, ktoré by mohlo druhého nahnevať alebo ponížiť. 
Veľkým umením je znášať chyby svojich blízkych.

Nechcime hneď každého naprávať. Nechajme tú prácu Pánu 
Bohu a tej duši. Kto nemá dostatok pokory a lásky, ten vidí 
všade cudzie chyby aj tam, kde nie sú. Na sebe vidí málo čo.

Zmiluj sa, Pane, nad všetkými hriešnikmi a rozpomeň sa, 
ako si trpel pre ich spásu. Daj im milosť obrátenia! Nech 
činia pokánie, aby mohli oslavovať  tvoje milosrdenstvo 
na veky. Prosím ťa, Pane Ježišu, za svojich príbuzných 
a priateľov. Nedopusť, aby sa od teba odvrátili, daj 
im svoju milosť, aby všetci raz spočinuli na tvojom 
Božskom Srdci. Daj, nech ťa stále viac a viac milujú. 
Všetkých ľudí, živých i mŕtvych, porúčam tvojmu 
milosrdenstvu, daj každému, čo potrebuje, aby 
dosiahol spásu.

Modlitba na príhovor Matky Rózy str. 18.
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7. DEŇ:  
Sebazápor

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34) 

Keď vás niekto zarmúti, nedajte na sebe poznať, 
že vás to mrzí a bolí, ale nepozorovane mu 
preukážte službu lásky. Dávajte druhým prednosť, a 
keď je to možné, podriaďujte svoj úsudok iným. Buďte 
prívetiví aj vtedy, keď vás mrzutá nálada vedie k nevrlosti.

Rozhodne sa varujte všetkého zbytočného, ako v 
myšlienkach, tak v svojom jednaní a správaní. Pevne 
držte na uzde svojich päť zmyslov. Čím viac si dokážeme 
odoprieť, tým viac dokážeme milovať Srdce Ježišovo.

Nehľadajte svätosť v žiadnych zvláštnostiach, ale vo 
vernom plnení povinností, v konaní nepatrných vecí 
čo možno najdokonalejšie, v neustálom vnútornom 
sebazapieraní, v chudobe ducha a v čistote srdca.

Môj Spasiteľ, nebudem sa už v ničom šetriť. Na-
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8. DEŇ:  
Služba

„Vy im dajte jesť!“  (Lk 9, 13) 

Zachraňujte duše preukazujúc im skutky milosrdnej lásky! 
Všetko, čo robíte, nech smeruje k jednému: k záchrane 
nesmrteľných duší. Boh vám bude žehnať, len buďte pokorní.

Nezabúdajte na chudobných, lebo títo bývajú zabud-
nutí a ponechaní svojej malomyseľnosti a čas-
to i zúfalstvu. S rovnakou láskou sa máte starať o 
hriešnikov ako o spravodlivých, ba viac starostlivo-
sti venovať hriešnikom, aby poznali, aký dobrý je Pán.

poj moju dušu horkosťou. Zriekam sa všetkého, 
čo sa s tebou nezhoduje, aby som v spojení s te-
bou podal(a) náhradu za hriechy proti svätej 
čistote. Zachovaj mi čisté srdce, aby ťa vždy milovalo.

Modlitba na príhovor Matky Rózy str. 18.
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Kázať evanjelium chudobným budete vtedy, keď budete 
všetku svoju činnosť konať v Kristovom duchu. Len do tej 
miery budete pôsobiť na okolie, nakoľko budete spojení 
s Bohom vo vnútornej modlitbe. Kto je v spojení s Bo-
hom, pomáha cirkvi a ľudstvu počas jednej hodiny viac, 
než iný za mnoho rokov. Práca nie je na prekážku modlit-
be, naopak. Svätí usilovne pracovali, ale nevychádzali zo 
spojenia s Bohom. Mali ruky pri práci a srdce pri Bohu.

Pane Ježišu, ty žízniš po spáse našich duší. Tvoj krvavý 
pot spôsobila tá najväčšia bolesť, keď si videl, že 
mnoho duší bude zatratených, pretože nechcú veriť 
a milovať Boha a zotrvávajú v hriechu. Pane Ježišu, 
aj mňa bolí, keď vidím hynúť nesmrteľné duše, ktoré 
ťa toľko stáli.  Pomôž im, zmiluj sa nad nimi! – Ne-
beský Otče, ako náhradu za svoje hriechy a hriechy 
celého sveta obetujem ti najdrahšiu krv Ježiša Kris-
ta, jeho prehorkú smrť, jeho úzkosť na Olivovej hore.

Modlitba na príhovor Matky Rózy str. 18.
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9. DEŇ:  
Mariánska úcta

„Hľa, tvoja matka!“  (Jn 19, 27) 

Dieťa je podobné svojej matke. Sme deťmi Pan-
ny Márie, preto jej musíme byť podobní v trpezlivosti, 
poslušnosti, čistote, pokore, v mlčaní a znášanlivosti.

Najlepšie prejavíme svoju úctu k Matke tak, že sa snažíme 
nasledovať ju v cnostiach. K tomu potrebujeme preniknúť 
do jej vnútorného života a do jej zmýšľania ako spoluúčast-
níci a spolutrpitelia pri Pánovom vykupiteľskom diele. 
Panna Mária najlepšie pozná cenu cnosti a najlepšie rozu-
mie vnútornej modlitbe, lebo je jej učiteľkou. Ona žila v 
neustálom spojení s Bohom. Je nám vzorom v odovzdávaní 
sa do Božej vôle - ona povedala: „Hľa, služobnica 
Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ S Máriiným 
zmýšľaním konajme všetko s Ježišom a pre Ježiša, k jeho 
úteche. Čím je matka v rodine, tým je pre nás Božia Matka.

Daj, svätá Matka Pána, nech sa do môjho srd-
ca vryje rana Ukrižovaného. Ó, bolestivá Mat-
ka, ktorá si videla smrteľnú bledosť svojho Syna 
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na krvavom kríži opusteného a bez útechy, nech 
môžem s tebou trpieť, aby som tak potešila tvojho 
zomierajúceho Syna, nášho Božského Vykupiteľa.
Ó, Mária, prvá a najväčšia Tešiteľka svojho Božského 
Syna, oroduj za nás! Vypros nám vrúcnu lásku k trpia-
cemu Spasiteľovi, pravého zmierneho, tešiteľského du-
cha, aby sme podľa tvojho príkladu boli Kristovi tým, 
čím mu máme byť a verne plnili to, čo sme mu sľúbili.

Modlitba na príhovor Matky Rózy str. 18.



Pane Ježišu, ty si vložil do srdca Matky Rózy túžbu zasvätiť 
sa ti ako obeta zmieru a byť útechou tvojmu Božskému 
Srdcu. Matka Róza sa snažila zjednocovať svoje práce a 
utrpenia s tvojou vykupiteľskou obetou za spásu sveta. 
Tento úmysel ju viedol, keď slúžila chudobným chorým, 
keď zakladala a viedla Kongregáciu sestier tešiteliek, keď 
trpezlivo niesla kríž svojej ťažkej choroby. Osláv, prosíme, 
svoju služobnicu Matku Rózu a daj nám na jej príhovor 
milosť..., aby sa jej láska k Bohu a k nesmrteľným dušiam 
stala príkladom pre mnohých veriacich. Nauč aj nás pra-
covať a trpieť pre spásu bratov a sestier a tak premieňať 
naše kríže na životodarnú obetu. Najsvätejšie Srdce 
Ježišovo, v teba dôverujeme! 

Amen.

Modlitba na príhovor Matky Rózy 
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O milostiach, ktoré ste získali na príhovor Matky Rózy 
Vůjtěchovej, nás môžete informovať na adrese: 
Kongregácia sestier tešiteliek Božského Srdca 
Ježišovho, Krajinská cesta 22, 821 07 Bratislava, t. č. 
02/43294803, alebo na e-mail: cscblava@gmail.com
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