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7. júla 2020 

    
Tajomstvo jej radostnej služby 

Jej život bol preplnený od prvého úsvitu dňa keď zapaľovala oheň v peci, až do večera, kedy 

pri jeho slabnúcich plamienkoch dokončievala práce, pri ktorých nepotrebovala mnoho 

svetla. Umývala riad, zametala. Katarína mala rada poriadok. Najrozličnejšie práce 

vykonávala veľmi dôvtipne, šikovne a odborne. Dokázala to tak dobre, že ako 14 ročná pri 

vhodnej príležitosti prepustila slúžku – s Tonkou to zvládli samy. 

 

Kto ju uschopňoval, kto jej dával silu, aby zvládala v dvanástich rokoch také preťažujúce 

povinnosti? Udržiavala ju azda láska k zemi? Áno, mala rada zem – živiteľku, aj ranné zore 

ktoré ju deň čo deň zobúdzali. Mala rada aj prácu, ktorá bola jej každodennou náplňou. Mala 

rada ľudí s ktorými žila, pre ktorých pracovala, im slúžila, a najmä mala rada otca, ktorému 

chcela uľahčiť starosti. Katarínine tajomstvo sa skrývalo v jej častom úniku z domu. Každý 

deň sa vzdialila na hodnú chvíľu, aby sa stretla v modlitbe s Pánom Bohom. Blízko ich 

gazdovstva  bol kostolík. I keď bol bez Eucharistie, bol to Boží dom. Táto modlitba dávala 

zmysel všetkému ostatnému. 

 

Susedky si o nej klebetili: „Modlitba prácu neposúri; stráca zbytočne čas...“ Vôbec si 

nevšímala ich reči. A práca bola predsa urobená včas. Katarín čas nebol ako čas susediek 

zaborených až po krk do každodenných povinností. Svoje povinnosti konala uvedomele každý 

deň pod zorným uhlom, ktorý dával nadprirodzené zameranie týmto nekonečne sa 

opakujúcim prácam. Dávala im pečať nekonečnej hodnoty. Katarína žila v Božej prítomnosti s 

vierou a láskou. Žila v spoločenstve svätých ako ich bedlivá spoločníčka. 

 

No v najdôvernejšom priateľstve žila s Pannou Máriou. Stretala ju zakaždým, keď išla do 

kostola. Nad vchodom s Dieťaťom Ježišom v náručí, a  v kostole bola soška Nebeskej Matky 

s roztvoreným náručím, akoby ju vítala. Svätostánok bol prázdny. No Pánova prítomnosť 

prenikala tento Boží dom a dávala sa spoznať v hĺbke srdca. To bolo Katarínine šťastie a to 

bolo tajomstvo jej radostnej služby. Tu nachádzala silu usmievať sa a statočne pracovať. Od 

prvého svätého prijímania bola Katarína pravou mystičkou. 

 

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


