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28. júla 2020                                                  

 

Sestrou v komunite 

 

Po skončení seminára strávila Sestra Katarína celý svoj zasvätený život, 46 rokov, v ústave 

Enghien. Boli tam umiestnení starí sluhovia orleánskej kniežacej rodiny. Sestry boli vnímané 

aj na okolitý život. Reuilly bola továrenská štvrť. Sestre Dufés krátko po príchode zvieralo 

srdce, keď videla mladých chlapcov, čo pristúpili k prvému svätému prijímaniu, váľať sa 

opitých na ulici. Boli to „zlodeji“, ako ich všeobecne volali. Deti, vykorisťované továrňami na 

ozdobný papier, ktoré bohatli na úkor úbohých bedárov v Reuilly. Sestra Dufés konštatovala, 

že tam s nimi zachádzajú ako s ťažným dobytkom. Väčšina nebola na prvom sv. prijímaní. Tí, 

ktorí k nemu pristúpili, neboli dostatočne pripravení. Na žiadosť vlády sa súkromná škola 

sestier stala verejnou. V nedeľu usilovne vyučovali mládež – vrátane „zlodejov“. Učili ich 

čítať, písať a katechizmus. Nové rozrastajúce sa povinnosti nútili rozšíriť budovy a zvýšiť 

počet pracovných síl. 

 

Keď prišla Katarína do ústavu, bolo tam 5 sestier. Keď v roku 1860 prišla sestra Dufés, bolo 

ich 29 a v roku 1870 tam slúžilo už 40 sestier. Po zjavení Panny Márie počet povolaní stúpal, 

nebol problém ich doplniť. 

 

Láskavá Katarína bola útočiskom pre novo prichádzajúce  sestry, ktoré sa neraz nedobre cítili 

a boli v rozpakoch pred rôznymi povinnosťami v tejto opovrhovanej mestskej štvrti. Jej 

prijatie mladých sestier bolo skrytým pokladom. Sestra Clavel spomína: „Keď som prišla, 

privítala ma sestra Katarína. Prvá ma naozaj srdečne objala.“ V dome vládla medzi sestrami 

jednota práve vďaka jej prístupu k mladým sestrám. Odovzdávala im skúsenosti a osvedčené 

rady: „Tu slúžime šľachte aj jednoduchému ľudu. Pri službe nerobíme rozdiel. Modlite sa, 

usmievajte sa a pracujte!“ Bystrejšie hneď vytušili obdivuhodnú Kataríninu svätosť. Sestra 

Cosnard neskôr spomínala: „Aj iné sestry boli navonok dokonalé, ale ani jedna nepôsobila 

takým dojmom svätosti duše úplne stravovanej láskou k Bohu, Panne Márii a celkom 

odpútanej od seba.“  

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

 

 

 


