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„Námluvy“ Pána Vincenta; zápas o povolanie 

Asi od 14 rokov začala pociťovať duchovné povolanie. So svojim životným plánom sa 

zdôverila Tonke. Ona ju pochopila a pomáhala jej ho uskutočniť. Stalo sa to ich tajomstvom. 

Keď mala Katarína 18 rokov, v jednu noc toto Božie volanie nadobudlo formu sna.  

 

Kataríne sa snívalo, že je v ich kostole. Zrazu prišiel nejaký starý kňaz. Obliekol si omšové 

rúcho a slúžil omšu pri bielom, zlatom ozdobenom oltári. Keď sa obrátil  po Itte misae est  

naznačil jej, aby podišla k nemu. Zmocnil sa jej strach. Vzďaľovala sa, cúvala dozadu, ale celá 

očarená nemohla od neho odtrhnúť oči. Keď vyšla z kostola, išla (ešte stále vo sne) navštíviť 

chudobnú chorú. Starý kňaz prišiel za ňou a povedal jej: „Dcéra moja, dobre robíš, že sa 

staráš o chorých. Teraz utekáš predomnou. Príde však deň keď budeš šťastná, že môžeš prísť 

ku mne. Pán Boh má s tebou svoje úmysly. Nezabudni na to!“ Odišla plná strachu, ale 

šťastná. Zobudila sa, až keď – vo sne – prechádzala bránou ich domu. Tento sen ju naplnil 

novým odhodlaním. Odvtedy sa jej ich dom stal iba dočasným miestom. Pracovala však ešte 

svedomitejšie ako predtým, no duchom už bola ďaleko. Začala uvažovať a robiť plány. Aby 

mohla ísť ku sestrám, musela aspoň vedieť čítať a písať. Vraj je to bezpodmienečne 

potrebné. A pokoroval ju aj nedostatok vzdelania a výchovy. Aby zakryla svoju nevedomosť, 

zaplatila 30 frankov, všetky svoje úspory nejakému úradníkovi za to, že ju naučil podpísať sa. 

To však nestačilo. Bol čas, aby sa naučila riadne čítať a písať, počítať, hoci sedliacka hlava 

a desať prstov počítajú presnejšie ako samočinné počítače.  

 

Sesternica Antoinaetta navrhla Kataríne, aby na nejaký čas prišla k nej do Chatillon, aby sa 

niečomu naučila. Tam mala možnosť stretnúť sa s istým kňazom, ktorému vyrozprávala svoj 

sen, čo stále rezonoval v jej mysli. Z presného popisu sna a zo slov ktoré Katarína vravela, 

povedal: „Dieťa moje, myslím, že ten kňaz bol celkom iste svätý Vincent.“ Zakrátko šla 

Katarína so sesternicou navštíviť dom Dcér kresťanskej lásky. V hovorni ju čaká prekvapenie: 

na stene visí obraz a na ňom je ten istý kňaz, ktorého videla vo sne. „To je náš duchovný 

otec, svätý Vincent de Paul – vysvetlili jej sestry. Teraz sa Katarína už definitívne rozhodla. 

V Chatillon sa jej nepáčilo, zakrátko sa vrátila domov, ale tento pobyt bol pre ňu osožný.  

 

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


