
„JA SE NIMALO NE 

BRINEM ZA MOGUĆNOST 

MOGA OSLOBOĐENJA. JA 

ZNAM ZAŠTO TRPIM. 

RADI SE O PRAVIMA 

KATOLIČKE CRKVE. JA 

SAM ZA NJU SPREMAN 

SVAKI ČAS UMRIJETI.“ 

(bl. Alojzije Stepinac) 
 

7. dan, 12. ožujka 2019. 

 

Nakana: 
Kako bismo imali srčanosti i entuzijazma 

za spašavanje siromašnih i oslobođenje 

tlačenih. 

 

Sveto pismo: 
„Duh Gospodnji na meni je jer me 

pomaza! On me posla blagovjesnikom biti 

siromasima, proglasiti sužnjima 

oslobođenje, vid slijepima, na slobodu 

pustiti potlačene.“ (Lk 4, 18-19) 

 

Razmatranje:  
Otvori oči mog srca, otvori Gospode Ti, 

želim Te vidjeti! 

Gospodin Isus Krist je došao na zemlju 

kako bi nas oslobodio od zla i tame grijeha, 

kako bi nas oslobodio za Sebe, da bismo 

mogli živjeti u svjetlosti. 

Sin Božji iz ljubavi se utjelovio za nas. 

Postao je jedan od nas. Došao nam je 

otvoriti oči srca. 

Kako je tužno moralo biti Njegovo srce 

gledajući tolike duše zarobljene grijehom, 

gledajući tolike slijepe koji kraj zdravih 

očiju ne vide. S kolikom je ljubavlju, 

hrabrošću, strpljenjem i snagom otvarao 

oči, opraštao, oslobađao, iscjeljivao! On 

nije gledao izvanjsko. On se nije zamarao 

predrasudama, ljudskim predodžbama i 

osudama. On je gledao ravno u srca 

siromašnih, bolesnih, odbačenih! I ljubio ih 

je, o kako ih je ljubio! Dao je Svoj život, 

Svoju krv kako bi bili slobodni, kako 

bismo svi bili slobodni! 

I danas to čini! Toliko nam je potrebna 

Njegova ljubav, Njegov dodir, Njegovo 

iscjeljenje! O, kako smo slijepi! Ne vidimo 

kraj sebe čovjeka u potrebi. O, kako smo 

zarobljeni! Ne želimo se odreći svojih 

lagodnosti, svojih navika, svoga vremena 

kako bismo se borili za najmanje, za Život! 

Zovemo se Kristovi, ali to ne možemo 

uistinu biti ako ne činimo ono što je On 

činio, ako ne ljubimo one kojima najviše 

treba ljubavi. Ako ne ljubimo riječju i 

djelom! 

O, Isuse, otvori nam oči, otvori nam srca! 

 

Molitva:  
Dragi Isuse, otvori nam oči! Ne daj da 

prolazimo slijepi jedni pored drugih! 

Otvori nam srca kako bismo mogli vidjeti i 

osjetiti tuđu bol i nemoć, te da hrlimo u 

pomoć potrebitima! 

Gospodine Isuse, mi se zovemo i jesmo 

Tvoji učenici! Mi smo Tvoje svjetiljke! 

Zapali nas, molimo Te, Svojom svjetlošću 

i ljubavlju! Daj nam hrabrosti i jakosti 

Duše Sveti da se možemo boriti za 

siromašne, obespravljene, za najmanje! 

Nebeska Majčice, pomozi nam da hrabro 

stojimo pred bolnicama znajući da nas 

tvoja ljubav štiti. Oče, daj nam da svim 

srcem molimo za one najmanje! Otvori 

preko nas oči onima koji ne žele vidjeti 

Istinu! Otvaraj i oslobodi preko nas 

zatvorena i zarobljena srca! 

Upotrijebi nas! 

Po Kristu Gospodinu našem. Amen. 

 

Jasna Vrbanić, 40 dana za život - 

Bjelovar 


