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23. júla 2020                                                  

 

Už ma viac neuvidíš... 

 

V decembri videla Katarína tento obraz znova a znova to bolo o pol šiestej večer pri 

rozjímaní. Oznámenie zjavenia bolo také isté s tým rozdielom, že Panna Mária neprišla od 

tribúny, ale spoza oltára. Obraz z medailou sa neukázal vo výške obrazu sv. Jozefa, ale 

v strede, pri  svätostánku, kúsok za ním. Ako predtým, aj teraz počula v hĺbke srdca hlas: 

„Lúče predstavujú milosti, ktoré Panna Mária vyprosí tým, čo ju o ne prosia.“  Sestra musela 

nadobudnúť istotu, že sa nemýlila. Bola to aj  príležitosť pripomenúť otcovi Aladelovi, že 

treba dať raziť medailu. Táto úloha pripadla jemu. Katarína k tomu nemala žiadnu možnosť. 

 

Zjavenie bolo rozlúčkou. Katarína, ktorej pobyt v seminári sa už schyľoval ku koncu, dostala 

oznámenie: „Viac ma už neuvidíš. Pri rozjímaní však budem hovoriť s tebou.“ Bolo to 

zakončenie zjavení. Všetky boli v kaplnke na rue du Bac v Materskom dome v Paríži. 

Počas celého roka Katarína pokračuje vo svojom seminári a zachováva mlčanie. O zjaveniach 

hovorí iba s otcom Aladelom. Zdá sa, že tento je bezradný a nechce jej veriť.  Ako sa bude 

môcť uskutočniť prianie Panny Márie? Tu skutočne treba dúfať proti nádeji. 

 

Pri beatifikačnom procese poznamenala sestra Tanguy: „Treba mať silnú, bezhraničnú 

dôveru v Božie slovo a v slová Panny Márie a svätých, aby človek ostal pevný v takej situácii, 

v akej bola sestra Katarína. Trvalo to celé dva roky, kým boli razené prvé medaile, 30. júna 

1832. A potom čakanie v mlčaní celý život, aby sa splnili aj iné priania Panny Márie. Misia 

bola ťažká. Sestra Katarína mala ostať neznáma a cítila sa odmietnutá od svojho direktora, 

ktorým sa zakrátko stal práve otec Aladel, jej spovedník. Ale nikdy sa netrápila. Len 

očakávala od Boha čas ktorý On určí a modlila sa.  

 

Zjavenia na rue du Bac obsahujú skutočne, úplný kurz mariológie. 

Okrem iného tu Panna Mária zdôrazňuje úctu k Eucharistii a privádza k Eucharistii. Zjavila sa 

v kaplnke, pri svätostánku v prvom a treťom zjavení. 19. júla si sadla do kresla na stupňoch 

oltára. Povzbudzovala Katarínu, aby v ťažkostiach prichádzala k svätostánku. Uistila ju, že 

tam vždy dostanú potrebnú útechu veľkí i malí, keď budú prosiť s dôverou a horlivo. A pri 

treťom zjavení stála kúsok za svätostánkom, ktorý bol zaplavený lúčmi, čo vyžarovali z jej rúk. 

To je veľmi významné!  Veď Ježiš v Eucharistii je najvzácnejším darom, na ktorom mala účasť 

aj Panna Mária. Z Eucharistie vyvierajú všetky ostatné sviatosti, je prostriedkom na získanie 

milostí. A Panna Mária nás ku nej vedie. 

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

 

 

 


