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Ťažké chvíle v živote Lujzy a Kataríny 

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky dostala od Pána Boha mnoho skutočne božských darov. 
Máme povolanie sprítomňovať ich v našich životoch, a budeme aj zodpovedať čo sme s nimi 
spravili. Okrem darovaných chudobných, sú pokladom Spoločnosti, aj naši svätí Zakladatelia: 
Vincent a Lujza - ich učenie a ich svätý život. Po nich nám Pán Boh daroval celý rad svätých 
obetavých hrdinských sestier známych len Jemu. Spomedzi nich svätá Katarína Labouré je 
však na vincentskom nebi určite hviezdou číslo 1. Jej tajomstvom neboli zjavenia. Jej 
tajomstvom bola jej priezračnosť, jednoduchosť. Katarína vedela všetko vidieť v Bohu, v ňom 
všetko prijímala. Boh vo všetkom, všetko v Bohu. Tieto zásady utkávali jej život. Na úsvite 
XIX. storočia Duch Svätý začal v nej formovať nový druh svätosti pre nové časy; svätosti 
prúdiacej z prameňov evanjelia, svätosti bez úspechov a ľudskej slávy. Katarína múdro 
spájala zjavenia so službou. 

Svätá Lujza de Marillac žila dve storočia pred Katarínou. Pokúsme sa porovnať ich cesty 
svätosti. Budeme sa môcť pokloniť obdivuhodnému pôsobeniu Ducha Svätého nielen v ich 
živote, ale môžeme aj pre svoje povolaní nájsť nové inšpirácie a prosiť si Božiu posilu. 

Rok 1623: Lujza prežíva mimoriadne ťažký rok. Zdravie jej manžela sa zhoršuje, nemá 
duchovného vodcu. Upadá do veľkej neistoty v troch problémoch: - 1. trápia ju výčitky, že 
nesplnila sľub, ktorý si dala, že sa stane rehoľníčkou. 2. Začali ju sužovať pochybnosti vo viere 
o nesmrteľnosti duše; 3. Bol jej odporúčaný duchovný vodca, ku ktorému cítila odpor, takže 
bola sama so svojimi problémami. 

Rok 1823: 1. Katarína sa cíti pokorená, že nevie čítať a písať.  2. pracuje na otcovom majetku, 
stará sa o postihnutého brata a nemá duchovnej opory. 3. túži ísť do kláštora. Vie, že otec to 
nepovolí – čo urobiť? Lujza aj Katarína prežívali ľudsky beznádejnú situáciu, boli bezradné. 
Túžili po Bohu, ale v tme života nevideli východisko. 

Boh zasahuje: Aj Lujzu aj Katarínu si Boh vybral pre určité poslanie. Obidve k tomu prijali 
mimoriadne milosti pre Spoločnosť, pre Cirkev i pre svet. Prečo si Boh vybral práve ich? To je 
jeho tajomstvom ... 

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

 

 

 


