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4. júla 2020                                                  

 

„Odteraz ty budeš mojou mamou!“    

Katarína Labouré má ako Božie dieťa 214. narodeniny. Narodila sa 2. mája 1806 v dedinke 

Fain les Moutiers, o šiestej hodine večer. Bol to čas, keď sa veriaci schádzajú k modlitbe, aby 

si uctili Kráľovnú mája. Na druhý deň 3. mája bola pokrstená – vo sviatok Nájdenia svätého 

kríža. Pri krste dostala meno Zoe Katarína. V rodinnom kruhu ju volali Zoe.  Bola 8. žijúcim 

dieťaťom manželov Petra a Magdalény Labouré. Po nej sa narodili ešte dvaja jej súrodenci 

Tonka a August, ktorý v detstve utrpel zranenie a celý život zostal postihnutým.   

 

Doba v ktorej sa Katarína narodila a žila nebola vôbec jednoduchá. Bola to doba pomíňajúcej 

sa napoleónovej slávy. Doba poznačená následkami devastácie Cirkvi a morálnych hodnôt, - 

plodmi Veľkej Francúzskej revolúcie. Roky vojny zanechali po sebe veľa biedy. V kraji Côte 

d´Or prišlo na svet dievčatko, ktoré bude dávať svedectvo kresťanskej lásky v XIX. storočí. 

V rodine Petra Labouré vládol pokoj, poriadok, vzájomná láska a živý džavot detí. Také to boli 

blažené roky šťastného detstva – vlastne len útleho detstva.  

 

Rodinné šťastie utrpelo nezahojiteľnú ranu 9. októbra 1815, keď zomrela 46 ročná matka 

rodiny. Desať sirôt a ich otec plakali nad rakvou matky, ktorú nikto na svete v rodine nemôže 

nahradiť. Citlivé srdce malej Kataríny sa nedokázalo zmieriť so stratou matky. V bolestných 

spomienkach sa vyplavili myšlienky, keď jej nebohá mama rozprávala, že Panna Mária je 

našou nebeskou matkou. Mama predsa vždy vravela pravdu. A Katarína mamu potrebuje! V 

jej životopisoch sa spomína dojemná udalosť, ktorej svedkom bola domáca slúžka. Malá 

Katarína si ku krbu pristavila stolček, vyštverala sa naň, aby dosiahla na sošku Panny Márie, 

pred ktorou sa rodina modlievala. Sošku vrúcne objala a celkom jednoducho s detskou 

úprimnosťou a so slzami v očiach sa zverila do jej materinskej lásky: „Odteraz ty budeš mojou 

mamou!“  

 

V danej situácii nie je možné odmietnuť takúto vrúcnu prosbu – až príkaz. Panna Mária 

neodmietla. To boli prvé i posledné jej slzy. Odvtedy bola Katarína silná. Nová matka, ktorú si 

zvolila, ju naučila nevzdychať, nespoliehať sa na druhých, ale múdro usmerňovať svoj vlastný 

život. Slúžka túto udalosť neskôr rozprávala Tonke.  

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

 

 

 

 

 

 

 


