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„My dve si v dome poradíme!“ 

Strata matky nebola jedinou bolesťou pre Katarínu a pre jej mladšiu sestričku Tonku. Strácajú 

aj otca. Peter Labouré poprosil svoju sestru Margitu, aby sa ujala týchto dvoch malých, kým 

podrastú. Sám by sa nedokázal o ne postarať popri hospodárstve. A tak nasledujúce dva roky 

obe dievčatá žili u svojej tety v Saint-Rémy. Mesto má romantickú polohu na brehu rieky 

Brenne. Veľký dom so škridlicovou strechou do ktorého prišli bol milý a zaujímavý, hlavne 

pre veľký obchod a pre stále sa striedajúcich zákazníkov. Teta so svojim manželom vlastnili 

veľký obchod a nemali čas venovať sa ani svojim vlastným šiestim deťom a nieto ešte dvom 

sirotám Labouré.  Okrem toho ich dvaja bratranci a štyri sesternice boli všetci starší od 10 do 

18 rokov. Starostlivosť o deti ponechávali rodičia na služobníctvo. Nikto ich nič neučil ani 

čítať ani písať, hoci boli v školskom veku.  Po dvoch rokoch si ich otec vzal domov. 

 

Pre Katarínu to bol tento deň sviatkom po každej stránke, veď prišla domov aj preto, aby 25. 

januára 1818 pristúpila k prvému svätému prijímaniu. Keď sa vrátila domov, radostne za to 

ďakovala Pánovi. Mala veľkú záľubu v práci a bola tvorivá. Staršej sestre Márii Lujze, ktorá 

zaúčala svoje mladšie sestry do domácich prác, rozriešil Katarínin návrat vážny problém. 5. 

mája sa mohla vrátiť do Langers, aby začala postulát u Dcér kresťanskej lásky. 12 ročná 

Katarína jej uľahčila odchod z domu. Keď bola o tom reč, Katarína pozrela s úsmevom na 

mladšiu Tonku, a povedala: „My dve si v dome poradíme!“. 

 

Zverenie sa do ochrany Panny Márie nebolo u nej len prechodným citom rozžialeného 

dieťaťa. Ako dvanásťročná bola už zrelá vziať do rúk bremeno, ktoré zničilo jej matku a stať 

sa otcovou pravou rukou. Katarína sa teda stala gazdinou. Prevzala úlohu matky rodiny 

a domácej panej. Dom bol pokrytý ružovošedou škridlou a tvoril skoro uzavretý obdĺžnik. 

Veľmi sa podobal kláštoru. Na ulicu sa vychádzalo veľkou bránou. Najvyšším bodom bol 10 

metrov vysoký chýrny holubník. V ňom chovali 700 až 800 holubov. On dosvedčoval, že 

rodina Labouré patrila medzi prvé rodiny v kraji. Ľudia sa najprv dvakrát obzreli a len potom 

prekročili prah svojho bývalého starostu. 

 

Chodievali sa zabávať Tonka a Zoe? Jedna z ich bývalých kamarátok spomínala: „Slečny 

Labouré, Katarína a Tonka, boli zbožné. Nechodievali sa často zabávať s ostatnými 

dievčatami. Viac sa zabávali s bratrancami a sesternicami, keď ku nim prišli s rodičmi.“ Iná 

rovesníčka vypovedala: „Rodina Labouré bola urodzenejšia ako naša. Nechodievali sme ku 

nim bez vážneho dôvodu. Boli bohatí a patrili medzi najlepších vo Fain.“ Už od malička bola 

Katarína obklopovaná nielen tisíckami holubov, nielen úctou obyvateľov dediny, ale aj 

nebeskými obyvateľmi. V prvom rade to bola Panna Mária, ktorú si zvolila za matku. Neskôr 

v jej živote vidíme ako vážne Panna Mária vzala toto Katarínine vyvolenie a poslanie.  

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

 


