
 

ŽIVOT, LIK I KRJEPOSTI 

MAJKE M. AMADEJE PAVLOVIĆ 
 

 

Riječ Božja u životu majke M. Amadeje 
Pavlović 

 
Sadržaj našega govora mora biti drugačiji od 
govora svjetovnih ljudi. Nama nitko neće zamjeriti, 
ako ne znamo svjetske novosti i političke prilike i 
druge svjetske događaje, ali će nam zamjeriti ako 
im ne kažemo koju Božju riječ, riječ utjehe i nade.
   

majka M. Amadeja Pavlović 
 
U hodu kroz Jubilejsku godinu promatrali smo lik i 

život majke M. Amadeje Pavlović u svjetlu otajstava i znakova naše vjere po 
kojima smo otkrivali snagu Božje prisutnosti u njezinu životu. U listiću za 
mjesec studeni citatima iz Svetoga pisma razmatrat ćemo lik majke M. 
Amadeje  koji se jasno odražava u svjetlu riječi Božje, a potom ćemo, na 
temelju njezinih pisama, vidjeti koliko se nadahnjivala riječima Božjim.  

Majka M. Amadeja u svjetlu riječi Božje  

• Blago čovjeku koji uživa u Zakonu Gospodnjem, o Zakonu njegovu misli 
dan i noć. On je k'o stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje 
vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi. 
(Ps 1, 1-3)  

• Neka knjiga Zakona (Riječ) bude na ustima tvojim: samo ćeš tada biti 
sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god 
pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj. (Još 1, 8-9)  

• Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu 
ćemo doći i kod njega se nastaniti. (Iv 14, 23) Tko čuva riječ njegovu, u 
njemu je zaista savršena ljubav Božja. (1. Iv 2, 5) 
 

Podsjećamo da smo u Jubilejskoj godini, godini obilježavanja 50. obljetnice 
od njezine smrti, koja nosi sa sobom posebne milosti. Iskoristimo ih moleći 
zagovor blagopokojne majke M. Amadeje u svim potrebama. Svoje nakane 
i preporuke majci M. Amadeji možete upisati na internetskoj stranici: 
https://sestre-sv-kriza.hr/majka-amadeja-karolina-pavlovic/ ili u Knjigu 
prošnji, u samostanskoj crkvi u Đakovu. Svakog 26. u mjesecu služi se sv. 
misa na vaše nakane, koje uključujemo u molitvu vjernika.  
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u mjesecu služi se sv. misa na vaše nakane, koje uključujemo u molitvu 
vjernika.  

Riječ Božja u životu majke M. Amadeje Pavlović 

O prisutnosti riječi Božje u životu majke M. Amadeje izrazito je vidljivo gotovo 
u svim njezinim pismima. Ovdje neka nam o tome posvjedoči samo nekoliko 
izvadaka:  

• Sestrama u Sisku 1944. godine majka M. Amadeja piše: Dobre redovnice 
su žive opomene za svijet, za njihove opačine i na njihovu savjest. Na 
nama oni moraju vidjeti da se može čisto živjeti. Po nama će upoznati 
Boga i doći do vjere. Zatim riječju Božjom. Na zgodan način pripraviti 
bolesnike na sv. ispovijed. Molite često za bolesnike sa onom 
Spasiteljevom: „Molim Te za one koje si mi dao, da se ni jedan ne izgubi.“ 
Koja će radost biti jedne revne redovnice kada bude mogla moliti u dan 
suda: „Nisam ni jednog izgubila od onih koje si mi povjerio.“ 

• U čestitki za Božić 1945. godine piše: Drage moje sestre! Pred jaslicama 
dragog Božjeg Djeteta molit ću za Vas, da u Vama i svima nama raste 
danomice duh ljubavi, nepokolebivog povjerenja i povezanosti. Tako je i 
Gospodin molio: „Oče moj, daj da svi budu jedno!“ Zadahnute ovim 
duhom ljubavi i jedinstva, moći ćete podnijeti sve ono, što će dragi Bog 
poslati u providnosti svojoj.  

• U Godišnjoj vježbi, koju je uputila sestrama za Božić 1947. godine, među 
ostalim piše: Sjedini se, dobra i teško iskušana sestro, sa ostavljenim, 
zapuštenim i prezrenim Spasiteljem. On te vidi. On te razumije. On znade 
za tvoju muku. Prikaži je rado nebeskom Ocu u sjedinjenju sa zapuštenim 
Spasiteljem na velike nakane. To su, draga moja sestro, časovi 
pohođenja Gospodinova. To su oni tvoji dani o kojima je Spasitelj plačući 
pred Jeruzalemom govorio: „O, kad bi ti znala da u ovaj tvoj dan, što je za 
tvoj spas.“ 

• U pismu iz 1950. godine sestrama tumači smisao rada: Rad je od Boga 
dana dužnost od iskona. Svi ljudi rade. Prije grijeha rad je bio radost i 
draga dužnost. Poslije grijeha, radi kazne, on je mukotrpna i teška 
dužnost, kojom se čovjek mora izdržavati, a praćena je pravednom 
srdžbom uvrijeđenoga Boga: „… znoju lica svoga, jest ćeš kruh svoj u sve 
dane života svoga.“ Od rada nije nitko izuzet, i draga Majka Božja i sveti 
Josip i oni su radili. Kako treba posao shvatiti, kako raditi, dali su nam 
najuzorniji primjer Isus i Marija.   

Pripremila s. Meri Gotovac 


