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Poslušná Katarína  

Prísny postoj predstavenej na nej zostal ako olejová škvrna. Po jej vzore aj učené 

sestry, ktoré niečo v komunite znamenali, nemali za nič túto neohrabanú sestru, ktorá 

nehovorila správnou francúzštinou a ktorej zástera zapáchala maštaľou. Sestra Clavel 

dosvedčila, že jedna z nich ju uponížila, zosmiešnila a zachádzala s ňou ako s nenormálnou 

a hlúpou. Pomocnice ju mali rady, veď bola k nim pozorná. Aj starci mali najradšej Katarínu, 

lebo vždy dokázala udržať poriadok a delila im jedlo spravodlivo. Najobdivuhodnejšia bola 

pokora,  s akou znášala výčitky a krotila prchkosť svojej povahy. Ak hrozilo, že by malo 

vzniknúť nejaké napätie, sama sa rozhodla nadviazať kontakt. Vymyslela si, že pôjde 

poprosiť o nejaké malé dovolenie.  Zaklopala u sestry Dufés: „Sestrička predstavená, prosím, 

dovolili by ste mi...“ A kontakt bol nadviazaný. Sestra Dufés sa už znova cítila byť dobrou 

predstavenou. 

V r. 1874 rozhodla sestra Dufés zbaviť Katarínu zodpovednosti za ústav Enghien a na 

jej miesto menovala sestru Tanguy. Vymenovala ju  aj za asistentku. Bola to pre Katarínu 

tvrdá skúška po toľkých rokoch! „Ako zareaguje?“ pýtali sa sestry. Katarína vstala 

a povedala: „Sestrička predstavená, budeme ju poslúchať.“ Pri procese to potvrdila aj sestra 

Tanguy. Sestry dohovárali Kataríne: „Nechajte si aspoň kľúče!“ To bol symbol moci.  

Katarína však povedala: „Nie, od dnešného dňa ich budem nosiť sestre asistentke.“ Keď večer 

všetko pozamykala, kľúče ticho položila na nočný stolík sestry Tanguy. 

Sestra Jana Morel, 31 ročná,  prebrala po Kataríne službu pri starcoch. Často 

okusovala, akým dobrodením pre ňu bolo Katarínine vyžarovanie. Veľmi sa znepokojovala 

pre istého starca, ktorý nebol katolíkom. Katarína jej povedala: „Nemáte dôveru!“. Bola 

vyslyšaná, lebo pred smrťou si žiadal kňaza. Vravela tiež: „Túžila som si v kaplnke občas 

kľaknúť na Katarínino miesto, lebo som bola presvedčená, že sa tam modlieva svätica.“ Ešte 

1 spomienku má sestra Jana: „Raz som sa namrzela na istú sestru. Keď sme mali rozdávať 

raňajky, ona prichádzala neskoro a ja som zmeškala začiatok sv. omše. Katarína mi 

povedala: ´Treba všetko dať Pánu Bohu a nesťažovať sa.´“ Ona to tak robila. Vo 

všeobecnosti sa vyznačovala pokornou diskrétnosťou.  

 

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

 


