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20. júla 2020                                                  

 

Panna Mária, priateľka  

 

Tento príbeh zo života svätej Kataríny je nám určite veľmi dobre známy. Všimnime si, ako sa 

Katarína Labouré dokázala celým svojím bytím spoliehať na Božiu Dobrotu. Nikdy 

nepochybovala, že Pán Boh splní jej želania, ktoré jej vnukol. A ak ich nesplní, tak len pre väčšie 

dobro. Niekedy nás dokážu mnohé udalosti, alebo  postoje iných až príliš znepokojiť, nahnevať, 

rozľútostiť a pod. Katarína Labouré s úplnou ľahkosťou všetko predkladala Pánu Bohu a čakala 

kým On sám privedie udalosti na správnu mieru – podľa Jeho svätej vôle. Niekedy čakala aj 

veľmi dlho, ale celú svoju nádej pevne ukotvila v Bohu. 

 

Toto je Katarínina priezračnosť, jej jednoduchosť, jej nádherná dôvera v Pána Boha. Tento 

postoj jej pomáhal žiť v úplnom pokoji, vyrovnanosti. Chránilo ju to od zbytočných napätí 

a nedorozumení.   

 

Katarína vo veľmi mladom veku okúsila, že nemá nikoho komu by sa mohla zveriť. Ale 

zhovárala sa s Ňou s Nebeskou Matkou, keď chodievala do kostola v Moutiers san-Jean, alebo 

15 km na trh do Motbar, alebo pri každodenných domácich prácach, často monotónnych. 

V týchto tichých dialógoch pokračovala aj pri prácach v seminári, kde sa sestry učili pracovať 

v tichosti.   So  Svätou Pannou mohla hovoriť o všetkom. Jedine jej slobodne otvorila svoje 

srdce. Nikdy nepochybovala, že Matka ju počúva, že jej rozumie a že stojí pri nej. Teraz 

Katarína v tichu noci kľačí pri svojej Nebeskej Matke. Ruky má slobodne položené na jej 

kolenách a Mária ich drží vo svojich dlaniach. Katarína očarená nebeskou krásou pozorne 

sleduje každý pohyb drahých úst, očí ... Hlboko do srdca a do pamäti ukladá každé slovíčko 

Panny Márie. Po prísľube duchovnej pomoci nasledovalo oznámenie nešťastia:  

 

„Časy sa zhoršia. Francúzsko zastihne nešťastie. Kráľovský trón padne. Celý svet bude zmietaný 

najrozličnejším nešťastím. (Pri týchto slovách mala Panna Mária veľmi utrápenú tvár.)  Príď 

k tomuto oltáru! Tu dostanú milosti všetci, ktorí budú o ne prosiť horlivo a s dôverou veľkí 

i malí. Nebeská Matka vyjavuje svoju láskavú starostlivosť : „Dieťa moje, veľmi rada rozdávam 

milosti, hlavne vašej Spoločnosti. Mám ju veľmi rada. A predsa mám žiaľ. Vyskytujú sa v nej 

veľké previnenia proti presnosti. Pravidlá nezachovávajú. V oboch Spločnostiach nastalo veľké 

uvoľnenie. Povedz to svojmu spovednému otcovi. Zakrátko bude poverený zvláštnym 

spôsobom starosťou o vašu Spoločnosť. Musí urobiť všetko možné, aby znovu verne 

zachovávali Pravidlá. Povedz mu, aby dával veľký pozor na čítanie zlých kníh, na to, aby 

nestrácali zbytočne čas a aby nerobili zbytočné návštevy. 

 

Panna Mária vyriekla aj proroctvo, ktoré sa osobitne týka priamo nás, aj našej provincie: „Keď 

budú pravidlá znovu verne zachovávať, pripojí sa k vašej spoločnosti iná Spoločnosť. Je to 

nezvyčajné. Mám ju však rada ... Povedz, nech ju príjmu. Božie požehnanie bude s nimi a ony 

budú veľmi spokojné.“  Táto predpoveď sa naplnila v roku 1850.  

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


