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21. júla 2020                                                  

 

Panna Mária hovorí... 

 

K duchovnej rodine sv. Vincenta v Paríži sa pripojila Spoločnosť sestier kresťanskej lásky 

založenej sv. Alžbetou Setton z Ameriky a Spoločnosť sestier kresťanskej lásky z Rakúska, 

založenej Leopoldínou Brandis. Panna Mária zakončila slovami: „Spoločnosť bude žiť v pokoji. 

Veľmi vzrastie.“  

 

Potom vravela o hroziacom nešťastí, ktoré zastihne Francúzsko a pripojila aj prísľub: 

„Francúzsko zastihne veľké nešťastie.  Ale nebojte sa! Zvláštna Božia ochrana bude chrániť 

Spoločnosť... Dôverujte! Budem s vami. Stále som bdela nad vami. Príde čas, keď 

nebezpečenstvo bude veľké. Budú sa nazdávať, že je všetko stratené. Ja však budem s vami! 

Pán Boh a svätý Vincent budú chrániť obe Spoločnosti. S inými rehoľami to tak nebude. 

Dôverujte!... Dieťa moje, krížom opovrhnú. Zhodia ho na zem. Potečie krv. Znova prebodnú 

Srdce Pána Ježiša... (na tvári jej bolo vidno slzy). Dieťa moje, celý svet bude ponorený 

v zármutku...  

 

Panna Mária hovorila aj o novom združení dietok Panny Márie. Má ho založiť jej spovedný 

otec. Katarína nevnímala ako dlho trval tento rozhovor. Napokon  Panna Mária odišla – akoby 

zhaslo svetlo.  Keď Katarína vstala, videla už len  dieťa. Spolu sa vrátili tou istou cestou. 

Pochopila, že to bol jej anjel strážny, ktorého prosila, aby jej sprostredkoval stretnutie. Keď si 

ľahla do postele, boli dve hodiny. Do rána už nezaspala. Toto dlhé bdenie až do rána uistilo 

Katarínu, že nesnívala, že to bolo skutočné stretnutie. 

 

Keď pri najbližšej týždennej spovedi vkročila do spovednice tá vysoká seminárka, otec Aladel 

možno aj trocha znervóznel. Často mu rozprávala o svojich videniach. Jej meno ani nepoznal. 

To čo mu začala rozprávať teraz,  o  jej nočnom stretnutí v kaplnke, o rozhovore s Pannou 

Máriou, už skutočne nevedel čo si má myslieť. Vo Francúzku sa po revolúcii celkom pomery 

upokojili. Aké nešťastia to spomína? Zakázal je o tom hovoriť a spustil mriežku na spovednici. 

Zas nepochodila. Je pravdou, že neutešené pomery v oboch spoločnostiach aj jeho trápili. 

Patril medzi mladých kňazov do ktorých vkladali nádeje na obnovu. Do čoho sa pletie táto 

mladá sestra? 

 

Napriek optimistickým pomerom vo Francúzsku,  koncom mesiaca nečakane vypukla 

revolúcia. Kráľovský trón padol. Kostoly boli zneuctené, kríže porozhadzované, prepadli 

kláštory ... A potvrdila sa aj predpoveď o zvláštnej až očividnej ochrane dcér kresťanskej lásky 

a otcov lazaristov. 

 

Pod vplyvom týchto udalostí už otec Aladel počúval Katarínu s väčším záujmom, ale jej to nedal 

najavo. Keď sa hrozba revolúcie prehnala, Katarína sa vrátila k obvyklému spôsobu 

spovedania, a preto dúfal, že sestra už bude jednoduchou a bez videní.  
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Katarína, svätica tichej a oddanej lásky. Hovorila len to, čo bolo potrebné povedať. Všetko 

ostatné ponechala na Pána Boha. Možno ju charakterizovať slovami, ktoré vyslovila Matka 

Guillemin: „Hľa, narodila som sa pre toto jediné: kontemplovať nášho Pána.“ 

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


