
7. deň – Ja sa o vás postarám 
Ježiš duši:  
Keď vidíš, že sa veci komplikujú, povedz so  
zatvorenými očami svojej duše:   
„Ježišu, postaraj sa o to ty!“ 
A odvráť pozornosť od seba, pretože tvoja  
myseľ je obmedzená a je pre teba náročné  
vidieť zlo. Často mi dôveruj a odvádzaj  
pozornosť od seba samého. Rob tak vo  
všetkých svojich potrebách. Robte to tak  
všetci a uvidíte veľké, neprestajné  
a tiché zázraky. Prisahám na svoju lásku  
a uisťujem vás, že ja sa o to postarám. 
 
8. deň – Osláviš moje meno 
Ježiš duši:  
Vždy sa modlite s týmto postojom odovzdanosti, prinesie vám to veľký 
pokoj a mnoho ovocia, a to aj vtedy, keď vám udelím milosť obetovať 
seba samého ako obetu zadosťučinenia a obetu lásky, ktorá si vyžaduje 
aj utrpenie. Zdá sa ti to nemožné?  
Zatvor oči a povedz celou dušou:  
„Ježišu, postaraj sa o to ty!“  
Neboj sa, ja sa o to postarám.  
Moje meno osláviš, keď sa sám ponížiš.  
 
9. deň – Božia túžba 
Ježiš duši:  
Dobre si zapamätaj, že žiadna z tvojich  
modlitieb sa nevyrovná jedinému úkonu  
dôveryplnej odovzdanosti.  
Neexistuje účinnejšia novéna ako táto:  

„Ó, Ježišu, odovzdávam sa ti, ty sa postaraj!“ 

 

NOVÉNA –   

ÚKON ÚPLNÉHO ODOVZDANIA SA JEŽIŠOVI 

Podľa originálu „Atto di abbandono“ od kňaza DOLINDA RUOTOLA 
z Neapola, súčasníka sv. Pátra Pia, ako mu ju nadiktoval Pán Ježiš 
 
1. deň – Prenechajte mi svoje starosti 
Ježiš duši:  
Prečo sa znepokojujete a ste zmätení? Prenechajte 
mne starosť o vaše záležitosti a všetko sa upokojí.  
Veru, hovorím vám, že sa vyriešia všetky tŕnisté  
situácie, keď sa mi opravdivo, slepo a úplne  
odovzdáte. 
 
2. deň – Božia náruč 
Ježiš duši:  
Úplne sa mi odovzdať neznamená lámať si hlavu, rozrušovať sa, zúfať si, 
znepokojení sa obrátiť na mňa, aby som išiel podľa vás a potom premenil 
váš nepokoj na modlitbu. Odovzdať sa mi znamená pokojne zatvoriť oči 
duše, odvrátiť myšlienky od trápenia a spoľahnúť sa na mňa, aby som vás 
ja sám mohol preniesť vo svojom náručí na druhý breh ako dieťa, ktoré 
spí v matkinom náručí. To, čo vám spôsobuje zmätok a nesmierne vám 
škodí, je vaše rozumovanie, vaše nápady, vaše sužujúce myšlienky 
a nutkanie za každú cenu si poradiť s tým, čo vás skľučuje. Koľko vecí 
vykonám, keď sa duša vo svojich duchovných a materiálnych potrebách 
obráti na mňa, pohliadne na mňa a povie mi: „Postaraj sa o to ty!“, 
potom zavrie oči a odpočíva.  
 
3. deň – Buď vôľa tvoja 
Ježiš duši:  
Máte málo milostí, keď sa urputne pokúšate  
vydobyť si ich; máte ich však veľmi veľa, ak je vo  
vašej modlitbe úplné odovzdanie sa mi. V utrpení  
prosíte, aby som ho odstránil, ale aby som ho  
odňal tak, ako si to vy predstavujete. Obraciate sa  
na mňa, ale chcete, aby som sa ja prispôsobil vašim predstavám.  



Nie ste chorí, ktorí žiadajú lekára o liečbu, ale tí, ktorí mu sami 
napovedajú, ako ich má liečiť. Nerobte to tak, ale modlite sa, ako som 
vás to naučil v Otče náš: „Posväť sa meno tvoje“, teda buď oslávený 
v tejto mojej núdzi. „Príď kráľovstvo tvoje“, teda nech všetko prispieva 
(napomáha) tvojmu kráľovstvu v nás a vo svete. „Buď vôľa tvoja“, teda 
postaraj sa o to ty. Ja zasiahnem s celou svojou všemohúcnosťou 
a vyriešim aj tie najzložitejšie situácie.  
 
4. deň – Neznepokojuj sa a odovzdaj sa mi 
Ježiš duši:  
Vidíš, že tvoje nešťastie ťa dobieha,  
namiesto toho, aby ustupovalo?  
Neznepokojuj sa, zatvor oči a s dôverou mi  
povedz: „Buď tvoja vôľa, postaraj sa o to ty!“  
Hovorím ti, že sa o to postarám a zasiahnem  
ako lekár, a ak bude treba, urobím aj zázrak. Vidíš, že stav chorého sa 
zhoršuje? Neznepokojuj sa; zatvor oči a povedz: „Postaraj sa o to ty!“ 
Hovorím ti, že sa o to postarám. Je proti odovzdanosti robiť si zbytočné 
starosti, znepokojovať sa a chcieť domyslieť dôsledky toho, čo sa deje.  
Je to ako zmätenosť detí, keď žiadajú, aby sa maminka postarala o ich 
potreby, a pritom chcú všetko zariadiť sami, prekážajúc tak svojimi 
nápadmi a vrtochmi jej snaženiu. Zatvorte oči a nechajte sa unášať 
prúdom mojej milosti. Zatvorte oči a nechajte ma pracovať.  
Zatvorte oči a nemyslite na  
prítomný okamih, odvráťte  
myšlienky  na budúcnosť ako od  
pokušenia. Odpočívajte vo mne,  
verte v moju dobrotu a prisahám  
na svoju lásku, že keď mi  
v tomto rozpoložení poviete:  
„Postaraj sa o to ty!“, ja sa o všetko postarám, poteším vás, oslobodím 
vás a budem vás viesť.  
 
 
 
 

5. deň – Zásah mojej milosti 
Ježiš duši:  
Keď vás budem musieť viesť inou cestou, než je  
tá, ktorá sa vám javí správna, ja vás budem učiť,  
ponesiem vás vo svojom náručí, pretože  
neexistuje silnejší liek ako zásah mojej lásky.  
Postarám sa o to len vtedy, keď zatvoríte oči.  
Nemôžete spávať, všetko chcete vyhodnocovať  
po svojom, všetko preskúmať, na všetko myslieť,  
a tak sa zverujete iba ľudským silám, alebo,  
čo je ešte horšie, zverujete sa ľuďom spoliehajúc  
sa iba na ich zásah. A to je to, čo bráni vnímať  
moje slová a moje pohľady. 
 
6. deň – Božský spôsob konania 
Ježiš duši:  
Ach, ako veľmi túžim po vašej 
odovzdanosti, aby som vám mohol 
preukazovať dobrodenia, a ako veľmi 
ma zarmucuje, keď vás vidím, že sa 
trápite. Práve o to sa usiluje Satan; 
aby vás znepokojil, vymanil vás 
z môjho pôsobenia a hodil vás ako 
korisť napospas čisto ľudskému 
snaženiu. Preto dôverujte iba mne, odpočívajte vo mne, odovzdajte sa 
mi vo všetkom. Zázraky konám úmerne tomu, s akou úplnosťou sa mi 
odovzdáte a nakoľko sa nespoliehate na seba. Rozsievam poklady 
milosti, keď sa nachádzate v úplnej chudobe. Ak máte vlastné zdroje 
pomoci, hoci aj malé alebo ak ich vyhľadávate, ocitáte sa v prirodzenej 
rovine, kde prenechávate veciam prirodzený priebeh, ktorý je často 
marený Satanom. Žiadny racionalista či logicky uvažujúci človek neurobil 
zázraky ani medzi svätými. Božským spôsobom koná ten, kto sa 
odovzdáva Bohu.  
 


