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13. júla 2020 

    
Príchod do seminára/noviciátu/ 

Konské kopytá narážali na parížsku dlažbu a železné vozové kolesá pripomínali dunenie 

hromu. V stredu 21. apríla zastali na obdĺžnikovom dvore v budove nazvanej hôtel Chatillon, 

na rue du Bac č.140. Napravo je budova s hodinami, naľavo budova so zvonom, ktorý bude 

odteraz aj Katarínu zvolávať k duchovným cvičeniam. Hôtel de Chatillon. Aké zvláštne 

ubytovanie pre noviciát. Tento dom postavený roku 1682 do revolúcie patril vojvodkyni zo 

Chatillon-u, preto niesol jej meno. Revolučná vláda ho zhabala. Roku 1813 ho Napoleón 

daroval Dcéram kresťanskej lásky. V darovacom dekréte sa píše: „Tento dom bude hlavným 

domom združenia. Novicky tu strávia svoj čas na prípravu a sestry, ktoré pre svoj vek nebudú 

už môcť pokračovať v službe, nájdu tu útulok vo svojej starobe.“ Sestry sa tu nasťahovali 28. 

júna 1815, po postavení kaplnky a jedálne. Nad kaplnkou, ktorej klenba bola nižšia ako je 

v súčasnosti, nachádzala sa exercičná sála, z ktorej dnes zostala len tribúna so zvonicou. 

V sále bol jeden vyvýšený oltár Panny Márie nazývanej Misijná. 29. júna 1815 tu uložili aj 

pozostatky sv. Lujzy. V kaplnke, v ozdobnej skrinke boli uložené aj pozostatky sv. Vincenta de 

Paul od roku 1816 do roku 1830. V čase príchodu sestry Kataríny sa v kaplnke na rue du Bac 

nachádzal už iba malý relikviár v kovovej schránke. Všetky ostatné relikvie boli uložené 

v Notre Dame, kde im majster Odiot pripravoval honosný strieborný relikviár. 

  

Katarína zamenila svoje šaty za seminársky oblek, šatku a  čepiec. Mladá gazdiná, ktorá si 

doma ťažie nachádzala čas na modlitbu, teraz si plne vychutnávala voľnosť ducha i srdca, 

pretože tu mal Pán Boh prvé miesto. Postupne si všímala, že na rozdiel od komunity 

v Chatillon, sestry v Paríži chodia rôzne oblečené: každá sestra mala šaty inej farby. Niektoré 

nosili pančuchy a topánky ako svetské panie. Kornety mali mimoriadne veľké, kolé so 

širokým lemovaním, drahé súkna... Iné zasa zachovávali skromné oblečenie, podľa želania 

pána Vincenta. Bol to dôsledok uvoľnenosti, zmäkčilosti a pohodlnosti, proti ktorej 

predstavení márne bojovali cez Obnovu (po revolúcii). Príchodu tejto novej seminárskej 

sestry sa určite najviac tešil sám svätý Vincent. 

 

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


