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30. júla 2020                                                  

 

Komúna 

 

Sestra Katarína žila v stálom spojení s Pánom Bohom, s Pannou Máriou a so svätým 

Vincentom. Chránila v srdci všetko, čo jej bolo zverené. Keď 19. júla 1870 cisár vyhlásil 

vojnu Prusku,  Kataríne sa v pamäti vybavovali slová nebeskej Matky spred 40 rokov: 

„Francúzsko zastihne nešťastie ... dôverujte, budem s vami! ... Keď to Panna Mária hovorila, 

mala v očiach slzy – pokračovala: budú aj obete, aj z parížskeho kňazstva niektorí padnú za 

obeť. Zomrie aj parížsky arcibiskup ... Veľmi jasne som pochopila, že sa to stane o 40 rokov.“  

 

Vojna s Pruskom nemala úspech.  Cisárstvo padlo. 4. 9.1870 bola vyhlásená Republika. Prusy 

zaujali Paríž. Nastal hlad. Katarína pracovala v ľudovej kuchyni. Denne museli pripraviť aj 

1.200 dávok. Sestry sa zverili pod ochranu Panny Márie a Zázračnú medailu pripevnili na 

dvere a okná domov. Niektorá povedala: musíme ich nejako zakryť. „Nie!“ protestovala 

sestra Katarína. „Medailu upevnite aj na prostriedku hlavnej brány!“ V Reuilly premenili 

triedy na ambulancie. 1. marca vpochodovali Nemci do Paríža. Zavládol pokorujúci pokoj, 

plný vrenia. Keď sa sestra Tranchemer išla modliť so sestrou Katarínou pred sochou Panny 

Márie v záhrade, opýtala sa jej:  „Sestra Katarína, chápete to všetko? Kapitulovali sme 

a predsa všetci hovoria, že bude nová vojna. Hroznejšia ako predchádzajúca.“ Rozpamätala 

sa, že Katarína predpovedala občiansku vojnu. Nová revolúcia vybuchla 18. marca. Keď 

dobyli Montmarte, bola zriadená Komúna. Katarína vzdychala: „Bože môj, toľko krvi! Toľko 

zrúcanín!“ Sestra Transchmer rozrušená to šla oznámiť predstavenej. Sestra Dufés ju 

pokarhala, aby o tom mlčala. 

 

V prvých dňoch apríla navštívila Katarína sestru Dufés, veľmi zaneprázdnenú a povedala jej 

s obvyklou jednoduchosťou: „Sestrička predstavená, prišla vás navštíviť Panna Mária, ale 

vás nenašla“. Čože? opýtala sa jej. „Áno. Vošla do dennej, hľadala vás. Pretože ste tam 

neboli, išla do vašej pracovne. Sadla si na vaše miesto a povedala mi: „Povedz sestre Dufés, 

aby bola spokojná, domu sa nič nestane. Môže spokojne odísť, ja ju budem zastupovať“. 

Potom mi sestra Katarína oznámila, že budem musieť opustiť dom, že odídem so sestrou 

d´Aragon, ktorej rodina nás ukryje. Vrátime sa 31. mája. Sestra Dufés pohodila plecom: 

krásny sen! Sestry nebrali sen vážne. Situácia sa však rýchlo zhoršovala.  

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

 

 

 


