
O Milosrđu 

Neka sestre s ljubavlju vrše djela milosrđa. O, kako smo sretne da još možemo  činiti 

milosrdna djela, zato što je rekao Spasitelj: „Što god učinite najmanjemu, meni ste učinili.“ O 

kako smo sretne što time možemo razveseliti Spasitelja. Vidimo  sv. Elizabetu i sv. Katarinu a 

na osobit način našeg sv. Oca Franju, kako gubavce dvori, čisti ljubi. Ljubio ih je kao svoju 

najmiliju djecu. Eto i Vama je danas Bož. Spasitelj rekao: „ Što učinite najmanjemu, meni ste 

učinili.“ Po vašim milosrdnim djelima vidjet će se koliko je koja duša milosrdna i velika. 

Milosrdna sestra najprije se vidi u samostanu. On pokriva svoju sestru brani i opravdava. 

Najprije pazite na duh. djela milosrđa. Po milosrdnim djelima će se suditi. Ne samo dati 

djetetu košuljicu, nego nadasve Isus naglašava dug. djela milosrđa. „Hodite, blagoslovljeni 

Oca mojega, na sudnjem danu će nam reći. Najviše treba da na to pazimo, da pomognemo one 

koji su žalosni, bijedni goli u duši. Bijah gladan i Vi ste me nasitili, žedan i Vi ste me napojili, 

itd.  

Tako kako mi druge prosuđujemo i nama će Gospodin suditi. Čuvajmo se sestre, da nam se to 

ne dogodi. Jedna danas osuđuje svoju sestru, sutra ide na Sv. Pričest, ja ne znam koko to, što 

ona reče svom dragom Spasitelju. Stavimo ruke na lice i u tami vidimo  sve naše slaboće i 

molimo svoga Isusa da nam oprosti. Po Vašim djelima će Vam se suditi, to je opomena milog 

Spasitelja.  

                 Odlomak iz Pouka Majke Utemeljiteljice: “O milosrđu”; Blato, 27.09.1931 

Zadatci: 

Promisli i odgovori za sebe: 

Osuđujem li svoje bliznje? 

Znam li oprostiti i opravdati tuđe pogreške?  

Gledam li uvijek samo negativno u drugoj osobi?  

Znam li odvojiti grijeh od grešnika? 

Znaš li na pamet duhovna i tjelesna djela milosrđa? Kako ih prakticiraš u svom životu? 

 

 

 

Izreži ovu karticu s djelima 

milosrđa i s druge strane 

napiši jednu odluku koja će Ti 

pomoći da učiniš najmanje 

jedno od duhovnih ili 

tjelesnih djela milosrđa: Evo i 

nekiliko primjera da Ti bude 

lakše: 

 

 



 

 

 

 Odupri se sarkazmu – u potpunosti je protivan milosrđu: “Na usta mi, Jahve, stražu 

postavi i stražare na vrata usana mojih!” (Ps 141, 3) 

 Oslobodi se posjedovanja: budi darežljiv prema potrebitima. 

 Nazovi onoga za koga znaš da je usamljen, čak i ako znaš zašto je usamljen.  

 Nauči izreći ovu molitvu: “Dragi Bože, blagoslovi [ime osobe koja te živcira] i 

pokaži mi svoje milosrđe!” 

 Učini nešto ljubazno i korisno osobi s kojom se inače baš ne slažeš ili ti je učinila 

nešto loše. 

 Pazi na svoje ponašanje na internetu. Je li tvoja objava napisana tako da tvoj  život 

učini ljepšim nego što jest i učini da se drugi osjećaju loše? Napadaš li ljude kako 

bi zadovoljio svoju ljutnju i ponizio druge? 

 Ponudi pomoć (poput kupnje namirnica, nošenja stvari, šetnje, peglanja i sl.) 

zaposlenom roditelju ili dragoj osobi. 

 Ako dijeliš slatkiš, sebi ostavi manju polovicu. 

 Zapamti 7 tjelesnih i duhovnih djela milosrđa.. 

 Ponudi starijoj osobi da ju odvedeš na svetu misu. 

 Odloži mobitel i doista slušaj drugoga gledajući ga u oči. 

 Napravi listu svojih “neprijatelja” i onda ih se svakoga dana sjeti u molitvi. 

 Sjeti se nasmijati, pozdraviti ili započeti razgovor s nekim tko nije u tvom 

svakodnevnom okruženju. 

 Pokloni nešto do čega ti je stvarno stalo nekome za koga znaš da će biti presretan 

da to ima. 

 Svaku večer načini ispit savjesti. Misao na Božje milosrđe pomoći će ti biti 

milosrdan. 

 Na provokaciju odgovori poštovanjem koje bi želio da ta osoba pokaže prema tebi. 

 Ponudi se čitati nekome tko je bolestan ili se ne osjeća dobro. 

 Tijekom razgovora uvijek biraj lijepe riječi. 

 Ako razgovor prijeđe u tračanje, promijeni temu. 

 Znaš svirati klavir, gitaru ili neki drugi instrument? Znaš recitirati? Pokloni svoje 

vrijeme i znanje i priredi besplatan koncert u domu za djecu, staračkom  domu ili 

bolnici. 

 Pokušaj organizirati druženje u svojoj župi. 

 Ako netko koga poznaješ posustaje u vjeri, podijeli s njim svoju vjeru – ispričaj 

mu kako je Isus promijenio tvoj život. 

 

 

 

 

 

 



O dragocijenosti vremena 

Dragocjeno je vrijeme i zato ga treba vrlo savjesno upotrebljavati, da se ne izgubi ni toliko 

vremena koliko je to za ni za jednu sličicu priljepiti, jer ako to činite za korisnu stvar – za 

dobro duša i ta malenkost je dobra i zaslužna pred Bogom. Pomoći nekoga, utješiti nekoga, to 

je naša dužnost i zato Vas ja odgajam. Vas je Isus izabrao da radite za čovječanstvo. Vas čeka 

velika zadaća u svijetu. Sve Vam može služiti za spas duša. Nemojte izgubiti ni čas vremena 

jer vrijeme je novac. Milosrđe treba da gojite u svom srcu-Vi ste kćeri Milosrđa. Dijete slijedi 

u radu i milosrđu svog Oca. Mi trebamo nasljedovati njegovo Božansko milosrđa. A kako? 

Svugdje, na svakom mjestu.  

Uvijek pazite da li je dobro i za spas duša ono što idete raditi ili poduzeti. – Učite, nastojte 

uvijek da prikupite puno ljubavi, puno znanja za djela milosrđa, jer tko nešto nema ne može 

davati. Da možete cijeniti djela milosrđa, treba da Vi u svojoj duši obilujete milosrdnim 

osjećajima, ali i požrtvovnim, jer bez žrtve nema djela milosrđa, dotično nema prave ljubavi.  

(Pouka Majke Utemeljiteljice: “O dragocijenosti vremena”, 08. 01. 1936.) 

 

Zadatci: 

Promisli i odgovori za sebe: 

Vrijeme je dar od Boga! Bog me pozvao da živim baš u ovom vremenu i dao mi je mnoge 

darove.  

 Kako koristim darovano vrijeme i svoje talente?  

 Imam li previše slobodnog vremena, i “ubija li me dosada”? Organiziram li svoj dan 

ili živim tako samo da mi prođe vrijeme?  

 Znam li svoje vrijeme iskoristiti kako kako bi napredovao/la u znanju, dobroti, vjeri? 

 Jesam li spreman/spremna svoje vrijeme pokloniti drugome i učiniti što god da ovaj 

svijet bude ljepši i bolji. 

 Pokušaj napraviti raspored svoga tjedna tako da u njemu bude vrijeme za: molitvu, 

učenje, obitelj, prijatelje, odmor, hobi, djela milosrđa, rekreaciju … 
 



O ljubavi prema Bogu 

O Božanskoj ljubavi hoću da Vam danas govorim, o ljubavi koja sve drži obuhvaća i svemu 

dava život. Bez te ljubavi nema ništa, nema sreće, nema života ni pokoja. – Čovječanstvo 

užasno trpi na tom svijetu, jer čovjek ne pozna ili neće da upozna tu Božansku ljubav koja sve 

zaslađuje, već čovjek čezne za nekom ljubavlju, za nekim uživanjem, ali te prave ljubavi ne 

može mu srce u svijetu naći, pa čovjek trpi očajava, jer samo u Bogu može naći pravu ljubav, 

jer  O n  j e  l j u b a v ! – Bez te božanske ljubavi čovjek i dijete divlja. Da kažem i dijete, jer 

dijete je sposobno da ljubi i odgaja se u toj božanskoj ljubavi, jer on ima osjećaj ljubavi od 

ranog djetinjstva. Vi vidite kako ono drago dijete plače za Vama, kako prislanja glavicu na 

vaše krilo, kako trpi ako sestra miluje drugo dijete, a ne njega. A kako je žalosno, da ta draga 

djeca više puta od nekoliko godina ne znaju za ljubav prema Bogu – ne poznaju Ga i tako Ga 

ne ljube. Kako je žalosno da ono ne zna za najviše biće u kojem je stvoreno, u kojem žive i 

kreće se. Duša čovječja žeđa za ljubavlju, a nemajući tko da mu je pokaže, srće(pije) na 

nečiste bare, truje se i propada, očajava.  

       Premilostivi Bog je htio, da čovjek bude sretan i blažen u Njegovoj ljubavi, ali on bježi 

od te prave ljubavi i sreće (ide) u propast.  

(Pouka Majke Utemeljiteljice: “O ljubavi prema Bogu”, 20.  03. 1938.) 

 

Zadatci: 

Promisli i odgovori za sebe: 

 Jesam li radosna osoba, svjesna da me Bog 

želi, da me ljubi i da je on moj Nebeski Otac? 

 Prepoznajem li znakove Božje ljubavi u svom 

životu? 

 Tražim li ljubav, pažnju, priznanje i pohvalu 

od drugih pod svaku cijenu? 

 Bojim li se Boga? Mogu li slobodno s Bogom 

komunicirati znajući da me on posve poznaje, 

nikada ne osuđuje i uvijek mi prašta. 

 Napiši molitvu zahvale za Božju ljubav u 

Tvome životu. 

 

 

 

 

 

 

 



Ljubav prema bližnjemu 

Razmišljajte kako sve što se  čini bližnjima da se čini i samom  Isusu Kristu, te da ćemo biti 

suđene prema našem vladanju prema drugima, jer nam je sam  Isus rekao: „KOJOM 

MJEROM MJERITE, ONOM  ĆE VAM SE MJERITI“. (Mk 4,24) – Jednima će reći: „Bio 

sam žedan i dali ste mi piti, gol i zaodjenuli ste me“, itd. – „Što ste učinili jednome od mojih 

najmanjih, meni ste učinili“.  

Zato ne prolazite  ravnodušno uz potrebe vaših Sestara  i vaših bližnjih, ispričavajući se i 

govoreći: “Ovo nije moja dužnost“, nisam to znala“ – jer ako budete imale ljubavi, nastojati 

ćete drugima pomoći, i  sve ćete postići, jer: 

             LJUBAV SVE MOŽE, SVE SPAŠAVA, SVE STVARA!  

(Pouke Majke Utemeljiteljice, Caseros, 22. 09.1946;  “O bratskoj ljubavi”) 

 

Zadatci: 

Promisli i odgovori za sebe: 

 Jesam li zahvalan/a Bogu na daru života? 

 Kako želim živjeti svoj život? U što ga uložiti? Jesam li ravnodušna na bližnje 

oko mene? 

 Jesam li svjesan/a, razmišljam li o tome da je jedini smisao života LJUBAV? 

 Kako ljubim Boga a onda i svoga bližnjeg? Izreži, oboji i dopuni cvijet! 

 

BLIŽNJEGA 

LJUBIM 


