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18. júla 2020                                                  

 

Duchovné zážitky s Bohom 

 

V roku 1623 Lujza zažila mystické osvietenie, ktoré nazývame Turíčne svetlo, ktoré opísala 

takto: „Na Turíce pri svätej omši alebo pri rozjímaní v kostole môj duch bol zrazu zbavený 

pochybností a dozvedela som sa, že... príde čas, keď zložím sľub chudoby, čistoty a poslušnosti 

a že budem v malej komunite, kde niektoré  z nich urobia to isté. Vtedy som pochopila, že 

budem slúžiť blížnym. Nemohla som však pochopiť ako sa to stane, pretože sa to dialo  za 

stáleho odchádzania a prichádzania.“  

 

Iniciatíva vychádza od Boha. On rozptýlil jej duchovné pochybnosti. „V duchu som pocítila, že 

Boh ma počuje...“ Lujza si myslela, že pozná Boha. Mýlila sa. Teraz spoznala, že Boh sa k nej 

priblížil. Neopovrhol jej túžbou úplne sa mu zasvätiť a  odkryl jej, hoci ešte nejasne, jeho plán 

so Spoločnosťou. Lujza pochopila, že Boh s ňou počíta, to jej stačilo. Svoj život už videla z iného 

pohľadu a pochopila, že duchovný vodca, ktorého vo videní zazrela (Vincent de Paul), i  keď sa 

jej spočiatku javil ako nesympatický, bude jej oporou.   

 

V roku 1823, Katarína mala mysticky sen. „Bola som v kostole vo Fain. Modlila som sa ... Zrazu 

sa k oltáru približoval starý kňaz... slúžil svätú omšu... pokynul mi, aby som prišla k  nemu... 

Napokon jej oznamuje: „Boh má s tebou veľké plány. Nezabudni na to!“  Pre Katarínu bol sen 

záhadou. Zapísal sa jej však do srdca a myslí naň. Katarína prežíva nové nadšenie. Prácu na 

hospodárstve koná ešte horlivejšie. Napriek skúškam ktoré následne prichádzali, už ju nič 

neodradilo od jej rozhodnutia. 

 

Neprehliadnime, že v týchto Božích zásahoch bol vždy prítomný sv. Vincent. Jeho miesto je 

veľmi dôležité! V porovnávaní spirituality svätej Lujzy a svätej Kataríny by sme našli mnoho 

spoločného. Najvýraznejšie možno porovnať ich vzťah k  Panne Márii. Obe ju kontemplujú ako 

Nepoškvrnenú a ako Božiu Matku. Denne sa sestry modlia pri svätom ruženci modlitbu 

pripisovanú svätej Lujze: „Svätá Panna Mária, verím a  vyznávam tvoje sväté a nepoškvrnené 

počatie; čisté a bez hriechu... Lujza  učí sestry mať v úcte tajomstvo Nepoškvrnenej, ktoré 

Cirkev zadefinovala ako dogmu až v 19. storočí.  

 

Katarína Labouré sa stala nástrojom Prozreteľnosti, aby v Cirkvi otvorila cestu k vyhláseniu 

tejto krásnej mariánskej dogmy Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Zázračná medaila sa 

stala k tomu kľúčom. 

Druhý mariánsky titul ktorý spája tieto svätice, je tajomstvo Božieho materstva. Katarína ako 

deväťročná prijala Pannu Máriu za svoju nebeskú Matku. Celý jej život bol nasmerovaný 

k Bohu prostredníctvom Nebeskej Matky. Vždy bola jej poslušnou dcérou. 

Lujza zanechala Spoločnosti v testamente výzvu, aby sestry ctili Pannu Máriu ako svoju 
Matku. To považovala za najdôležitejšie, ak chcú  vytrvať v povolaní, a aby Bohu slúžili tak, 
ako to od nich očakáva. 
 

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


