
Družba „Kćeri Božje ljubavi“ 
Evo još jedan link od moji sestara moje Družbe "Kćeri Božje ljubavi"  http://www.kblj.hr  Jer 

koji puta sretnem djevojke koje traže svoje mjesto u Crkvi. Do sada Družba je prisutna na 4 
Kontinenta a vjerujemo da će jednog dana biti i u Aziji a pogotovo u Knini največoj naciji na 
svijetu. Knina se otvara i čula sam da su u Peknigu sestre vode kuću za socijano ugrožene. Ja 

molim Drinske Mučenice i Službenicu Božju našu Majku Francisku da nam izmoli tu novu 
misiju uz ove koje već imamo kako se vidi u  Latinskoj Americi i Africi.  

Franziska Lechner rođena je 1. siječnja 1833. u Edlingu kraj Wasserburga u Bavarskoj.   
Godine 1868. osnovala je u Beču Družbu Kćeri Božje ljubavi. Preminula je 14. travnja 1894. u 
Breitenfurtu kraj Beča.  

Njezine duhovne kćeri danas djeluju prema njezinom načelu:  

„Činiti dobro, darivati radost, usrećivati i voditi u nebo!“  

21. studenog 2005. u Beču, u crkvi koju je dala sagraditi M. Franziska, svečano je otvoren 
dijecezanski proces za proglašenje blaženom Majke Franziske Lechner, time je dobila naziv 

Službenica Božja.  

Molitva  

Bože, naš Oče, Ti si svojoj službenici Majci Franziski Lechner dopustio da u promatranju otvorenog 
Srca Isusova spozna što je u njezinom životu jedino potrebno: zajedništvo s Tobom po Tvome 
ljubljenom Sinu u ljubavi Duha Svetoga. 

Po ovom dubokom iskustvu Tvoje neizmjerne ljubavi, potaknuo si je da Tvoju ljubav učini vidljivom 
u svijetu. Na Tvoju slavu neumorno je služila spasenju ljudi povjerenih njezinoj brizi.  

S pouzdanjem se nadamo da si je učinio dostojnom da Te gleda i molimo Te da nam po njezinu 

zagovoru udijeliš pomoć u našim potrebama da se možemo radovati g ledajući je proslav ljenu i na 
zemlji. 

Za to Te molimo po Isusu Kristu, Sinu Tvome, našem Gospodinu i Bogu u jedinstvu Duha Svetoga koji 

s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen  

 

 

Kći Božje ljubavi treba živjeti među ljudima posve iz ljubavi Trojedinoga Boga.  

Svaka zavjetovana sestra, kao znak beskonačne Božje ljubavi i svoje vlastite vjernosti, prima zlatni 

prsten s urezanim likom Presvetog Srca Isusova koje je okruženo trnovom krunom. Srce i trnova 
kruna podsjećaju nas da smo kćeri „patničke ljubavi“ i da trebamo učiniti sve kako bi ova ljubav  

doprla do srdaca ljudi i bi la uzvraćena.  
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