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BOŽIA PROZRETEĽNOSŤ  

JEŽIŠOVHO SRDCA, 

PREDCHÁDZAJ NÁS  

SVOJOU POMOCOU. 

 

Na úvod: 
Modlitba 

Pane Ježišu, zapálený láskou,  
nech sa nikdy proti tebe 

neprehreším. 
Drahý, dobrý Ježiš,  

s pomocou tvojej milosti  
ťa nikdy nechcem uraziť  
ani sa od teba vzdialiť,  

pretože ťa nadovšetko milujem.  
 

Tri desiatky: 
Sláva Otcu a 10x 

Božia prozreteľnosť  
Ježišovho Srdca,  

predchádzaj nás svojou pomocou.  
 

Na záver: 
Sláva Otcu  

3x Božia prozreteľnosť...  

33x invokácia 
„Božia prozreteľnosť  

Ježišovho Srdca,  
predchádzaj nás svojou pomocou“  

ku cti Ježišovho života,  
5x Sláva Otcu ku cti jeho piatich rán. 

RUŽENEC  
K BOŽEJ PROZRETEĽNOSTI 

JEŽIŠOVHO SRDCA 



Narodila sa v Taliansku. 2. septembra 
1880. Do Spoločnosti dcér kresťanskej 
lásky sv. Vincenta de Paul vstúpila  
v roku 1900. Zomrela v povesti svä-
tosti 1. januára 1949 v Lucerne.  
Už od detstva prežívala osobitný 
vzťah s Ježišom, ktorý ju neskôr 
obdaril zjaveniami svojho Božského 
Srdca.  

Sestra Gabriela prijí-
mala tieto výnimočné 
milosti v úplnej jedno-
duchosti.  
Je príkladom svätosti 
obyčajného života pre-
žitého celkom  neoby-
čajným spôsobom, s in-
tenzívnou vierou a lás-
kou. 

 

„Jedného dňa mi Ježiš povedal: Moje 

Božské Srdce je tak plné lásky, že sa  

podobá na rozvodnený potok. Rozšír do 

celého sveta túto modlitbu:  
 

Božia prozreteľnosť  
Ježišovho Srdca, 

predchádzaj nás svojou pomocou. 
 

Ježiš držal v ruke lístok s touto 
modlitbou. Povedal mi, aby som si ju 
zapísala a dala požehnať. Mám pritom 
zdôrazniť slovo Božia, aby tak všetci 
pochopili, že pochádza z jeho Srdca  
a že prozreteľnosť je charakteristickým 
znakom jeho božstva, a teda nevyčerpa-
teľným prameňom. Ježiš ešte dodal, že 
sa túto modlitbu máme modliť s dô-
verou.  
On bude naším  
útočiskom  
v akejkoľvek 
potrebe –  
morálnej, 
duchovnej  
i materiálnej – ,  
pretože jeho 
Srdce je 
pokladom,  
v ktorom sú 
ukryté všetky dobrodenia a čnosti.“       

 

 

Sestra Gabriela Borgarino 

Jej poslaním bolo privádzať duše 
k bezhraničnej dôvere v Božiu pro-
zreteľnosť cestou pokory, ktorá pre-
mieňa na nebeské poklady všetko, čo 
sa koná z LÁSKY. 

 

„Tí, ktorí sa celkom zveria Bohu,  
nikdy nepocítia núdzu.  

Dcéry moje,  
či takýto život nie je veľkým dobrom?  

Čoho sa báť? Veď Boh sľúbil,  
že tým, ktorí sa starajú o chudobných,  

nebude nikdy nič chýbať.“ 
 

Sv. Vincent de Paul Lugano, 17. septembra 1939  

Pôvod modlitby  
k božej prozreteľnosti 


