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11. júla 2020 

    
Cesta k svätému povolaniu 

Dom sestier v Chatillon-sur-Seine bol Kataríne blízky. Tam spoznala pána Vincenta na obraze 

v hovorni. Brat Karol ju už v Paríži nepotreboval. Katarína poprosila znova o pomoc švagrinú, 

ktorú veľmi dojala táto jej bolestná skúška. Jana Antoinetta Gontard sa vydala za jej staršieho 

brata Huberta. V Chatillon viedla výchovný ústav pre dievčatá. Mladí manželia skúšali 

zmierňovať napätie medzi Katarínou a otcom, utrápeným bezvýchodiskovou situáciou, do 

ktorej sa proti svojej vôli dostal.  Katarína sa teda znova ocitla v dievčenskom ústave v 

Chatillon, ktorým nebola nadšená, avšak tu mala príležitosť stále častejšie stretať sa 

s dcérami kresťanskej lásky. Našla medzi nimi sestru Viktóriu Séjole. Tá od prvej chvíle skryto 

obdivovala Katarínu a keď sa o nej hovorilo, po celý život pridávala: „Nikdy som nepoznala 

tak nevinnú a čistú dušu!“ Katarína a sestra Viktória mali mnoho spoločného. Obidve boli 

zdravé sedliačky, vekovo blízke: 23 a 27 rokov. Obe mali staršiu sestru u Dcér kresťanskej 

lásky a hlavne obe mali rady Pannu Máriu a chudobných. Sestra Viktória veľmi rýchlo 

pochopila ako sa táto sedliačka zle cíti v prepychovom internáte, preto sa u sestry 

predstavenej za Katarínu prihovorila: „Prijmite ju, prosím, to je stelesnená nevinnosť 

a zbožnosť. Necíti sa dobre medzi tými slečinkami. To je taká dedinská deva, aké má rád 

svätý Vincent.“ Vyriekla o Kataríne proroctvo, o ktorom ani netušila! 

 

Sestra Cany sa dala presvedčiť. Začali vybavovať prijatie. Katarína sa tomu veľmi potešila. 

Nechcela však ísť bez vena. Vedela, že je zvykom priniesť so sebou do kláštora aj veno. 

Rozhodla sa o tom pozhovárať s bratom a so švagrinou. Otec, Peter Labouré zostal 

neoblomný. Nech si dcéra urobí čo chce! On už svoje povedal. Druhé veno nedá! Nezáležalo 

na tom. Brat a švagriná sa postarajú. Sú dobre situovaní. Začiatkom januára 1830 poslala 

sestra Cany priaznivý posudok do materinca v Paríži. Rada Spoločnosti dcér kresťanskej lásky 

14. januára 1830 prijala slečnu Labouré. V zápise z Rady sa píše:  

 

„Sestra Cany odporúča slečnu Labouré, sestru tej, ktorá je predstavenou v Castelsarrasin. Má 

23 rokov a je naozaj súca pre našu Spoločnosť. Je zbožná, charakterná, rada pracuje a je 

veľmi veselá. Rodina je zachovalá tak čo do mravov ako aj počestnosti, ale je chudobná. 

Veľmi prosia, aby ju prijali.“ To slovo „PROSIA“ sa vzťahovalo v prvom rade na sestru Séjole. 

Narážka na chudobnú rodinu mala pripraviť na prijatie skromnejšieho vena. 22. januára 

prišla kladná odpoveď z Paríža. Katarína sa s radosťou rozlúčila s dievčatami v internáte 

a ešte s väčšou radosťou vkročila železnou bránou na ulici Juiverie na vytúženú cestu svätého 

povolania. 

 

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ 
 


