
NOVÉNA ODEVZDANOSTI 
P. DOLINDO RUOTOLO - prorok pro naši dobu 

 
Otec Dolindo Ruotolo byl neapolský kněz (1882-
1970), konající zázraky, „ústa Ducha svatého“. 
 
Otec Ruotolo měl po celý svůj hrdinský život 
mimořádnou komunikaci s Ježíšem. Jeho život 
byl zcela zasvěcen Bohu a svaté matce Marii. 
Říkal o sobě, že je „Madonin malý stařík“ a 
růženec mu byl neustálým společníkem. 
 
Jak můžeme vidět v této novéně, mnohé z toho, co náš Pán chce, se staví proti normálním 
lidským sklonům a rozumu. Na tuto úroveň myšlení můžeme vystoupat pouze skrze milost 
Boží a s pomocí Ducha svatého. 
 
Musíme se svých problémů vzdát, přestat si dělat starosti a snažit se je vyřešit sami. Musíme 
věřit, důvěřovat a umožnit našemu Pánu, aby nás zachránil od nás samých a ukojil naše 
touhy a potřeby a vyřešil naše problémy tak, jak to dokáže jen On. 
 
"Ježíši, ty se o to postarej", by měla být první slova, která nám přijdou na mysl a která by 
měla skanout z našich rtů. Koneckonců, snažili jsme se dělat věci po svém a podívejme se, 
kam nás to dostalo. 
 
Udělejme, co říká modlitba, otevřme naše srdce a mysl v lásce a zavřeme oči v důvěře a 
požádejme Ježíše, aby se o to postaral. Udělá to. 
 
19. listopadu 1970 zemřel Otec Dolindo Ruotolo ve věku 88 let. Padre Pio jednou řekl 
tomuto knězi z italské Neapole: "Ve Vaší duši je celý ráj". Jeho jméno „Dolindo“ znamená 
„Bolest“ a jeho život byl na bolest bohatý. Jako dítě, mladík, seminarista a kněz zažil 
ponížení, které bylo naplněním prorockých slov biskupa, jenž mu předpověděl, že bude 
mučedníkem, ale ve svém srdci, ne svou krví. 
 
Ve své hluboké pokoře dokázal slyšet Boží slova. I přes svůj skrytý život byl jedním z 
největších proroků minulého století. V roce 1965 napsal biskupovi Hnilicovi, že z Polska 
povstane nový Jan, který hrdinskými kroky prolomí řetězy hranic, stanovených 
komunistickou tyranií. Na tuto pohlednici napsal slova útěchy pro Polsko a pro všechny 
země, trpící komunistickým režimem. Toto proroctví se uskutečnilo v papežství Jana Pavla II. 
 
Ve svém ohromném utrpení se Dolindo stával stále více dítětem, které žilo své 
sebeobětování Božskému Otci. "Jsem úplně chudý, chudé nic. Mou silou je moje modlitba, 
mým vůdcem je Boží vůle, kterou jsem nechal vzít mě za ruku. Mojí ochranou na nerovné 
cestě je nebeská matka Marie." 
 
Jedním z pokladů slov, která Ježíš promlouval k Dolindovi, bylo učení o úplném odevzdání se 
Bohu. V této novéně mluví Ježíš s Donem Dolindem a také s vámi. 

 



Novéna odevzdanosti 
 

1. den 
Proč se necháváte zmást obavami? 
Nechte péči o vaše záležitosti na mně a všechno bude pokojné. Po pravdě vám říkám, že 
každý čin opravdového, slepého, úplného odevzdání se mi má účinek, který si přejete, a 
vyřeší všechny obtížné situace. 
 
Ó Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se o všechno! (10x) 
 
2. den 
Odevzdání se mi neznamená rozčilovat se, být rozrušený nebo ztratit naději, ani to 
neznamená nabídnout mi ustaranou modlitbu s žádostí, abych vás poslechl a změnil vaše 
starosti v modlitbu. Je proti této odevzdanosti, hluboce proti ní, mít obavy, být nervózní a 
toužit přemýšlet o následcích čehokoli. Je to jako zmatek, který pociťují děti, když požádají 
matku, aby se postarala o jejich potřeby a poté se o tyto potřeby postarají samy, a tak jejich 
dětské snahy stojí jejich matce v cestě. Vzdát se znamená klidně zavřít oči duše, odvrátit se 
od myšlenek na soužení a dát se do mé péče, abych jednal jen já. Říci "ty se o to postarej". 
 
Ó Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se o všechno! (10x) 
 
3. den 
Kolik věcí dělám, když se duše, v tak velké duchovní a hmotné nouzi, obrátí ke mně, podívá 
se na mě a řekne mi: "Postarej se o to", pak zavře oči a odpočívá. Prosíte mě s bolestí, abych 
jednal, ale abych jednal tak, jak chcete vy. Neobracíte se ke mně, chcete, abych se 
přizpůsobil vašim představám. Nejste nemocní lidé, kteří žádají lékaře, aby vás vyléčil, ale 
spíše nemocní lidé, kteří lékaři říkají, jak na to. Nebuďte tedy takoví, ale modlete se, jak jsem 
vás učil v Otče náš: Posvěť se jméno tvé, to jest, buď oslaven v mé potřebě. Přijď tvé 
království “, to znamená, ať vše, co je v nás a na světě, je ve shodě s tvým královstvím. Buď 
vůle tvá, jako v nebi, tak i nazemi, to je - v naší potřebě, ty sám rozhodni, jak uznáš za 
vhodné co je dobré pro náš časný a věčný život. 
Pokud mi opravdu říkáte "buď tvá vůle", což je totéž jako říkat "postarej se o to", zasáhnu se 
vší svou všemohoucností a vyřeším ty nejtěžší situace. 
 
Ó Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se o všechno! (10x) 
 
4. den 
Vidíš, jak zlo roste, místo aby oslabovalo? Neboj se, zavři oči a s vírou mi řekni: Buď vůle tvá, 
ty se o to postarej. Říkám vám, že se o to postarám a že zasáhnu stejně jako lékař a budu 
dělat zázraky, kdykoli budou potřeba. Vidíš, že se stav nemocného zhoršuje? Nenech se 
rozrušit, ale zavři oči a řekni: Ty se o to postarej. Říkám ti, že se o to postarám a že 
neexistuje lék silnější než můj milující zásah. Svou láskou ti to slibuji.  
 
Ó Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se o všechno! (10x) 
 
 
 



5. den 
A když vás budu muset vést jinou cestou, než kterou vidíte vy, připravím vás, ponesu vás v 
náručí. Nechám vás, abyste se jako děti, které usnuly v náručí své matky, ocitly na druhém 
břehu řeky. To, co vás nesmírně trápí a bolí, je váš rozum, vaše myšlenky a starosti a vaše 
touha vypořádat se s tím, co vás trápí, za každou cenu. 
 
Ó Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se o všechno! (10x) 
 
6. den 
Nemůžete usnout. Chcete všechno posoudit, vše nasměrovat a do všeho vidět a skláníte se 
před lidskou silou, nebo ještě hůře - před samotnými lidmi, důvěřujíce v jejich zásah. To je 
to, co zadržuje má slova a můj pohled. Jak moc si přeji od vás tuto kapitulaci, abych vám 
pomohl a jak trpím, když vás vidím tak rozrušené! Satan se snaží udělat přesně toto: rozrušit 
vás a vytrhnout vás z mé ochrany a uvrhnout vás do čelistí lidské iniciativy. Důvěřujte tedy 
jen mně, odpočívejte ve mně, odevzdejte se mi ve všem. 
 
Ó Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se o všechno! (10x) 
 
7. den 
Dělám zázraky v poměru k tomu, jak se mi plně odevzdáš a jak nemyslíš na sebe. Zasévám 
poklady milostí když jsi v nejhlubší chudobě. Žádný člověk rozumu, žádný myslitel, nikdy 
neudělal zázraky, dokonce ani mezi svatými. Ten dělá Božské skutky, kdo se odevzdá Bohu. 
Takže na to už nemysli, neboť tvoje mysl je rozrušená a je pro tebe velmi těžké zároveň vidět 
zlo a důvěřovat mi a nemyslet na sebe. Udělej to ve všech svých potřebách, udělejte to 
všichni a uvidíte velké, stálé, tiché zázraky. Postarám se o věci, slibuji vám to. 
 
Ó Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se o všechno! (10x) 
 
8. den 
Zavřete oči a nechte se unést proudem mé milosti; zavřete oči a nemyslete na přítomnost, 
odvracejte své myšlenky od budoucnosti, stejně jako byste se odvraceli od pokušení. 
Odpočívejte ve mně, věříce v moji dobrotu, a slibuji vám pro svou lásku, že když řeknete: 
"Postarej se o to", o všechno se postarám. Utěším vás, osvobodím vás a povedu vás. 
 
Ó Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se o všechno! (10x) 
 
9. den 
Modlete se vždy s připraveností se mi odevzdat, a získáte z toho velký pokoj a velké 
odměny, a to i v případě, že vám udělím milost oběti, pokání a lásky. Co potom záleží na 
utrpení? Zdá se vám to nemožné? Zavři oči a řekni z celé své duše: "Ježíši, postarej se o to". 
Neboj se, já se postarám o věci a ty oslavíš mé jméno tím, že se pokoříš. Tisíc modliteb se 
nemůže rovnat jedinému aktu odevzdání, pamatujte si to dobře. Neexistuje žádná novéna 
účinnější než toto: 
 
Ó Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se o všechno! (10x) 
 

https://www.fatherdolindoruotolo.com 


