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24. júla 2020                                                  

 

Rue du Bac, mariánsky kľúč 

 

Zjavenia na rue du Bac boli kľúčom a počiatkom ostatných zjavení. Ony obsahujú všetko, čo 

neskôr povedala Panna Mária jasnejšie a naliehavejšie.  Pri nasledujúcich zjaveniach v 19. 

a 20. storočí kládla veľký dôraz na modlitbu ruženca. V La Salette sa vyjadrovala početnými 

symbolmi. V Lurdoch už mala ruženec na ruke a dala Bernadette znak, aby sa modlila. Aj ona 

sa k nej pripojila. Posúvala zrnká a Sláva Otcu sa modlila s ňou. Vo Fatime sa vyjadrila ešte 

jasnejšie: „Prajem si, nech sa denne modlia ruženec!“ Prekvapuje nás, že na rue du Bac 

nespomenula ruženec?  Predsa 15 prsteňov s drahokamami na každej ruke, naznačujú 15 

tajomstiev ruženca! Táto spojitosť s neskoršími zjaveniami Panny Márie nám dosvedčuje, aké 

dôležité a vnútorne bohaté boli zjavenia, ktorými bola obdarená Katarína Labouré. 

 

Prvé veľké poučenie zjavení roku 1830 je nepochybne  výzva k modlitbe. Zjavenia na rue du 

Bac sú jediné zjavenia, ktoré uznala Cirkev, čo boli v kostole. Okrem prvého boli všetky práve 

vtedy, keď sa komunita modlila. Aj Panna Mária sa modlila. Robila to, čo má byť do konca 

čias jej hlavnou úlohou: prihovárala sa u svojho Syna. Panna Mária nerozdáva milosti podľa 

záľuby. Sestre Kataríne jasne povedala, že rozdáva milosti tým, ktorí prosia. Jedna modlitba 

je Panne Márii zvlášť milá. Zdá sa, že ju pri zjavení Kataríne Labouré veľmi odporúčala: 

modlitba ruženca. Vyjadrujú to lúče sálajúce z drahokamov na prstoch, ktoré zdobili ruky 

Kráľovnej neba. Panna Mária považuje ruženec za najúčinnejší liek aj na súčasné choroby 

ľudstva. Modlievajme sa ho však s vnútornou zbožnosťou. Či nie preto nežiaria niektoré 

drahokamy, že sa ho modlievame nedbalo? Keď sestry prosili Katarínu na smrteľnej posteli 

aby im niečo povedala o Panne Márii, zašepkala: „Povedzte všetkým, nech sa zbožne 

modlievajú ruženec.“ Katarína pochopila dôležitosť tejto modlitby; celý život kráčala 

s ružencom v ruke, v ruženci meditovala úseky života Panny Márie a Pána Ježiša.  

 

Panna Mária si mohla nájsť aj inde disponovanú dušu pre svoje úmysly. Zvolila si však jednu 

dcéru kresťanskej lásky. Prejavila tým svoju materskú starostlivosť o obe Spoločnosti sv. 

Vincenta. Arský farár zvolal: „Ach, ako miluje Svätá Panna Dcéry kresťanskej lásky! Všade ich 

sprevádza jej zrak. Ona ich stráži.“ 

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

 

 

 


