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14. júla 2020 

    
Slávnostné prenesenie ostatkov sv. Vincenta 

Zakrátko sa rozšírila správa: budúcu nedeľu slávnostne prenesú telesné pozostatky pána 

Vincenta z Notre-Dame do Svätého Lazára. Otec arcibiskup ich odovzdá lazaristom. On bude 

viesť sprievod. Zúčastní sa na ňom aj sám kráľ Karol X. Do sprievodu pôjdu aj všetky 

seminárske sestry. Akoby pán Vincent čakal až na túto príležitosť. Znova dával Kataríne 

znamenie, aby sa priblížila k nemu. Teraz už nebude cúvať, už neutečie. Celou dušou túžila 

stretnúť sa s ním. Bude to majestátna slávnosť, na ktorú sa veľmi tešila. Slávnostné 

prenesenie začalo tri dni po príchode Kataríny do Paríža, 24. apríla.  

 

Na druhý deň apoštolský nuncius, Msgr. Lambruschini slúžil slávnostnú svätú omšu 

pred relikviárom, vyloženom na pódiu. Bol to ťažký strieborný relikviár dlhý 7 stôp, 

zhotovený za 40.000 zlatých frankov. Okolo arcibiskupa a 12 biskupov sa zhromaždil 

obrovský zástup ľudu. Sprievod sa pohol o 14. hodine, keď začali v Notre Dame spievať 

vešpery. Okolo relikviára šli lazaristi, kanonici sídelnej kapituly, a nakoniec arcibiskup. Pred 

ním niesli kríž a insignie. Okolo neho išli asistujúci v nádherných pluviáloch. V zástupe boli aj 

siroty a chudobní, tí, ktorí pre Pána Vincenta znamenali mnoho. Bola tam aj skupina 112 

seminárskych sestier. Procesia prišla na ulicu de Sévres o 6. hodine večer. Takto sa v nedeľu 

26. apríla začala konať novéna v kaplnke otcov lazaristov, kam prichádzalo veľké množstvo 

ľudu. Medzi nimi aj Katarína, ktorá si na 8. deň novény 2. mája pripomínala 24 rokov. Cítila sa 

taká ľahúčka a šťastná. 

 

 Na žiadosť spovedného otca, až o 26 rokov neskôr Katarína opísala čo prežila v čase 

tejto novény: „Prosila som od sv. Vincenta všetky potrebné milosti pre seba, pre obe 

duchovné rodiny a pre celé Francúzsko. Cítila som, že ich veľmi potrebujú. Nakoniec som 

prosila Pána Vinenta, aby mi dal poznať, čo si mám prosiť so živou vierou. Zakaždým, keď 

som sa vracala späť zo Sv. Lazára, bolo mi veľmi ťažko. Preto som mala dojem, že po návrate 

do materinca uvidím sv. Vincenta, alebo aspoň jeho srdce ... A vskutku, videla som ho 

zakaždým, keď som sa vrátila. Dostalo sa mi veľkej útechy. Videla som ho  v kaplnke na rue 

du Bac nad relikviárom v ktorom boli vystavené skromné pozostatky svätého Vincenta. ... 

Videla som ho tri dni po sebe, zakaždým inakšie. Biele ako mäso, znamenalo pokoj, 

spokojnosť, nevinnosť a jednotu. Potom ohnivočervené. Vyjadrovalo túžbu roznietiť 

kresťanskú lásku v srdciach. Cítila som, že sa musí obnoviť celá naša Spoločnosť a že sa musí 

rozšíriť až k najvzdialenejším končinám. Nakoniec som ho videla tmavočervené. To naplnilo 

moje srdce veľkým žiaľom, ktorý som sotva premohla. Nepochopila som ani prečo tento žiaľ 

bol spojený so zmenou vlády.“ Pre Katarínu bolo toto nové stretnutie so sv. Vincentom 

dôležité. Dal jej poznať tajomstvá svojho srdca a už nie vo sne, ale celkom pri plnom vedomí.  

Keď čítame tento opis zistíme, že vysvetlenie jej bolo dané neskoršie, pri zjavení v noci z 18. 

na 19. júla.  

 Tieto predpovede sa dôverným zdelením rozšírili a mocne prispeli k obnove obidvoch 

duchovných rodín sv. Vincenta. O 26 rokov ich otec Etienne aj úradne vyhlásil, keď už sa 

predpovede spĺňali a Spoločnosť sa náramne rozšírila do celého sveta a obnovila sa vernosť.  

 

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


