
Keď som sa modlila pred 
Najsvätejšou sviatosťou, zrazu 

ustúpilo moje telesné utrpenie a 
počula som v duši hlas: 
„Vidíš, že ti môžem dať 
všetko v jednej chvíli, 

mňa neobmedzujú 
nijaké zákony.“
 Denníček, 1153

Ježišu môj, viem, že o veľkosti 
človeka svedčia skutky, 

a nie slová ani city.  
Denníček, 663

Dnes, keď ma obklopila Božia 
veleba, moja duša poznala, že 

Pán, hoci je veľký, má zaľúbenie 
v pokorných dušičkách.

 Čím väčšmi sa duša 
uponíži, tým láskavejšie 
sa k nej Pán približuje. 

 Denníček, 1092

Keď pristupujem k svätému 
prijímaniu, pokorne prosím 

Spasiteľa, aby vyliečil môj jazyk, 
aby som ním nikdy
 neranila blížneho.  

Denníček, 590

Ježiš: „Duše, ktoré sa budú modliť 
túto korunku, obklopí moje 

milosrdenstvo v živote, 
a zvlášť v hodine smrti." 

 Denníček, 754

Ježiš: „Túžim udeliť úplné 
odpustky dušiam, ktoré pristúpia 

k spovedi a svätému 
prijímaniu na sviatok 

môjho milosrdenstva." 
 Denníček, 1109

Hoci je moja slabosť veľká, 
predsa dôverujem sile tvojej milosti,

 ktorá ma bude posilňovať.  
Denníček, 1371

Ó, aký dobrý je Pán, že mi 
nedovoľuje blúdiť. Viem, že ma bude 

žiarlivo chrániť, kým budem 
maličká, lebo s takými on 
– veľký Pán – rád prebýva
 a veľkých zďaleka pozná a 

ponecháva ich 
samých na seba. 
 Denníček, 1440

Svätá hostia, v ktorej je ukrytý 
liek na všetky naše choroby, 

[liek] vyvierajúci z nekonečného 
milosrdenstva ako 

z prameňa, pre nás, 
a zvlášť pre úbohých 

hriešnikov.  
Denníček, 356

Vtedy sa najviac podobáme 
Bohu, keď odpúšťame 

svojim blížnym. 
Denníček, 1148



Kto dokáže odpúšťať, ten si 
pripravuje veľa Božích milostí. 
Vždy, keď sa pozriem na kríž, 

úprimne odpustím.
Denníček, 390

Keď som sa raz opýtala Ježiša, ako 
môže zniesť toľko priestupkov a 
rôznych zločinov a netrestá ich, 

Pán mi odpovedal:
„Na potrestanie mám 
večnosť, teraz im však 

predlžujem čas 
milosrdenstva." 
Denníček, 1160

Ježiš: „Žiadna úbohosť nemôže 
vyčerpať moje milosrdenstvo, lebo 

vo chvíli, keď sa dáva, stáva sa 
väčším. Duša, ktorá 

dôveruje v moje
 milosrdenstvo, je 

najšťastnejšia, lebo ja 
sám sa o ňu starám.“

 Denníček, 1273

Celá moja sila je v tebe, živý chlieb. 
Ťažko by mi bolo prežiť deň, keby 
som nebola na svätom prijímaní. 

On je mojou záštitou. 
Bez teba, Ježišu, 
nedokážem žiť. 
 Denníček, 814

Celá sila mojej duše plynie 
z Najsvätejšej sviatosti. Všetky voľné 

chvíle trávim v rozhovore s ním, 
on je mojím učiteľom. 

Denníček, 1404

Ježiš: „Nech sa nebojí ku mne 
priblížiť slabá, hriešna duša. 
Hoci by mala viac hriechov, 

ako je piesku na zemi, 
všetko utonie v priepasti 
môjho milosrdenstva." 

Denníček, 1509

Ježiš: „Môjmu milosrdenstvu 
neprekáža tvoja úbohosť. 
Dcéra moja, napíš, že čím 

väčšia úbohosť, 
tým väčšie právo 

má na moje 
milosrdenstvo." 
Denníček, 1182

Radosť druhých je mojou 
radosťou a utrpenie druhých je 

mojím utrpením, 
veď inak by som nesmela 

byť s Pánom Ježišom. 
Denníček, 633

Milosrdenstvo je kvetom lásky. 
Boh je láska a milosrdenstvo je 
jeho skutkom, v láske sa rodí, 
v milosrdenstve sa prejavuje. 

Na čo sa pozriem,
 všetko mi hovorí o jeho 

milosrdenstve. 
Denníček, 651

Moja duša tonie v Pánovi, poznávam 
veľkú Božiu velebu a svoju malosť, 

ale týmto poznaním sa zväčšuje 
moje šťastie... Toto vedomie 
v mojej duši je živé, mocné 

a zároveň sladké. 
Denníček, 1500



Ježiš: „Napíš, že som štedrejší voči 
hriešnikom ako voči spravodlivým. 

Pre nich som zostúpil na zem... 
pre nich som prelial krv, 

nech sa neboja 
priblížiť saku mne, 

oni najviac potrebujú 
moje milosrdenstvo." 

Denníček, 1275

Dnes po svätom prijímaní mi Ježiš 
povedal, ako veľmi túži prichádzať do 
ľudských sŕdc: „Túžim sa zjednocovať 
s ľudskými dušami, mojou rozkošou 

je spájať sa s dušami. Vedz, dcéra 
moja, [že] keď prichádzam 

vo svätom prijímaní 
do ľudského srdca, 

mám ruky plné milostí 
a túžim ich dať duši."    

Denníček, 1385

Som nesmierne šťastná, hoci som 
najmenšia, a nechcela by som zmeniť 

nič z toho, čo mi Boh dal. Moje 
vnútorné spojenie s Bohom je také, 

že nikto zo stvorení to 
nemôže pochopiť, a zvlášť 
hĺbku jeho milosrdenstva, 

ktorá ma zahŕňa. 
Som šťastná zo všetkého, 

čo mi dávaš. 
Denníček, 1049

Ó, môj Pane, veď moja duša je 
najúbohejšia a ty sa k nej tak 

láskavo znižuješ. Jasne vidím tvoju 
veľkosť a svoju malosť, 

preto sa teším, že si taký 
mocný i nesmierny, 
a náramne ma teší, 
že ja som maličká.  

Denníček, 1417

Ak je na zemi duša, ktorá by bola 
naozaj šťastná, tak len duša naozaj 
pokorná. Pokorná duša nedôveruje 
sama sebe, ale Bohu. Boh pokornú 

dušu chráni a sám je
 zasvätený do jej záležitostí. 

Vtedy duša zakúša 
najväčšie šťastie, 

ktoré nikto nepochopí. 
Denníček, 539

Ježiš: „Ach, ako ma bolí, že duše sa vo 
svätom prijímaní tak málo spájajú so 

mnou. Čakám na duše, a ony sú voči mne 
ľahostajné. Milujem ich tak nežne a 

úprimne, a ony mi nedôverujú. 
Chcem ich zahrnúť milosťami 

– ony ich nechcú prijať. 
Zaobchádzajú so mnou 
ako s niečím mŕtvym, 

a predsa mám srdce plné 
lásky a milosrdenstva." 

Denníček, 1447

 Dnes mi Pán dal vnútorne poznať, že ma 
neopustí. Dal mi poznať svoju velebu a 

svätosť a zároveň svoju lásku a 
milosrdenstvo voči mne a hlbšie 

poznanie mojej úbohosti. 
Moja veľká úbohosť ma 
však nezbavuje dôvery, 
práve naopak, úmerne 

s poznaním mojej úbohosti 
sa zväčšila moja dôvera 
v Božie milosrdenstvo. 

Denníček, 1406

Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa 
všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu 

nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude 
ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať 

tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. 
Keď nám odhalíš tajomstvo 

svojho milosrdenstva, 
večnosť nebude stačiť, 
aby sme ti mohli za to 
náležite poďakovať. 

 Denníček, 1122

Ježiš: „Nech vkladajú nádej do môjho 
milosrdenstva najväčší hriešnici. Oni majú 

prednostné právo na dôveru v priepasť 
môjho milosrdenstva. Takým dušiam 

dávam viac milostí, než si želajú. 
Nemôžem trestať, hoci by bol 
niekto aj najväčším hriešni-
kom, ak sa odvoláva na moje 

zľutovanie, ale ospravedlňujem 
ho vo svojom nepochopiteľnom a 
nevyspytateľnom milosrdenstve." 

 Denníček, 1146

Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho 
páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu 

odpustil, odpustil si mu božsky, to 
znamená, nielenže si mu odpustil vinu, 

ale ešte si ho aj obdaroval všetkými 
milosťami. Milosrdenstvo 

ťa podnietilo, že si sám 
ráčil zostúpiť k nám 
a pozdvihol si nás 
z našej úbohosti. 
Denníček, 1745


