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12. júla 2020 

    
Katarína v postuláte 

Sestra Séjole ju veľmi rada učila modliť sa. Ona ju uvádzala i do spoločného života. Priúčala ju 

tiež rozdávať polievku chudobným, chorým. Toto dielo na začiatku revolúcie zrušili ako 

prežitok. Museli to však zakrátko obnoviť – vyžadovala to naliehavá potreba. Takto sa 

Katarína učila poznávať biedu a službu vo veľkom merítku. Každý deň o tretej hodine 

popoludní išli do kaplnky a modlili sa pravidlami predpísanú modlitbu: „Klaniam sa Ti, 

Spasiteľu môj, Ježišu Kriste, ktorý zomieraš na kríži z lásky ku mne... Je to smrť Bohočloveka, 

je to Boh sám,... Smrť Bohočloveka!“ Tieto slová nadobúdali zvláštny význam po nedávnych 

útokoch proti Bohu, po atentátoch proti  jeho služobníkom.  

 

Sestra Séjole učila Katarínu aj čítať a písať a vovádzala ju do všetkých zvykov Spoločnosti. 

Zakrátko sa medzi nimi vytvorilo hlboké duchovné priateľstvo. Keď v roku 1830 začal z úst do 

úst kolovať chýr o zjaveniach Nepoškvrnenej Panny, sestra Séjole, akoby vedená nebeským 

vnuknutím, zvolala: „Ak Nepoškvrnená Matka skutočne uznala niektorú seminársku sestru za 

hodnú svojho zjavenia, tak to nemohla byť iná, len moja sestra Labouré. Toto dieťa vyvolil 

Boh pre veľké milosti!“  Keď bola sestra Séjole neskôr  menovaná za sestru služobnicu, vždy 

žiadala sestry, ktoré mali cestovať do Paríža, aby vyhľadali sestru Labouré a odovzdali jej 

pozdrav. Hovorievala: „Sestry moje milé, ja už nebudem žiť, keď celý svet bude o sestre 

Kataríne rozprávať. Vy sa ešte dožijete toho šťastia.“ Táto svätá učiteľka sa musela po troch 

mesiacoch rozlúčiť s touto ešte svätejšou žiačkou, ktorá v polovici apríla skončila postulát. 

Obstála dobre. Bol čas pripraviť výbavu do seminára. Uložili ju do kufra. V katalógu seminára 

to zapísala sestra direktorka: 8 už používaných posteľných plachiet; 12 servítkov, tiež 

používaných; - látku na košele a 11 košieľ ušitých;  5 šiat: 4 pestrofarebné a 1 fialové, 

hodvábne; 11 vreckoviek; - 3 páry vreciek (aké vtedy nosili miesto tašiek a kabeliek); 4 

trikotové vlniaky, 30 nočných čepčekov, z toho 20 zdobených. Katarína vzala so sebou aj 

veno, ktoré jej dal brat Hubert: 693 frankov. Z toho bolo 72 frankov na rúcho, 300 frankov na 

seminár a 321 zostalo na živobytie.  

 

 Spolu s postulantkou Labouré cestovala do Paríža aj 70 ročná sestra Hianault, 

dlhoročná sestra služobnica v Chatillon. Mala už zostať na rue du Bac, medzi starými 

sestrami. Po 300 km dlhej ceste voz zo Chatillon vošiel do Paríža 21. apríla 1830. Hlavné 

mesto nebolo pre Katarínu niečím neznámym. Aký však bol rozdiel medzi jej prvým 

príchodom do Paríža a týmto druhým!   

 

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


