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Dialóg  srdca, mlčanie perí   

Jedného dňa pri rekreácii istá mladá sestra protirečila sestre Kataríne. Pretože Katarína 

bránila svoj názor, sestra Dufés jej povedala: „Príliš sa pridŕžate svojej mienky!“  Na to si 

Katarína kľakla uprostred dvora,  prosila o odpustenie a povedala: „Zisťujem, že som skutočne 

veľmi pyšná!“ Pri pohľade na takéto uponíženie oči prítomných sestier zvlhli.  

Kataríne bolo veľmi ľúto, že kaplnku na rue du Bac ešte stále neotvorili pre pútnikov. 

Keď počula hovoriť o zjaveniach v Lurdoch, povedala: „To je také isté!“ Sestra Dufés po 

Kataríninej smrti napísala: „Najzaujímavejšie bolo, že hoci nikdy nečítala žiadnu publikáciu 

o Lurdoch, vedela sestra Katarína viac o všetkom, čo sa tam dialo, ako tí, čo boli v Lurdoch 

na púti.“ Katarína povedala: „Aj v našej kaplnke by sa mohli diať také zázraky!“ Viac ráz 

povedala: „A ľudia tam predsa budú chodiť na púte!“ Bolesť, akú pociťovala preto, že ju 

nechceli počúvať, ju občas zatvrdila. Pred oltárom však nachádzala, čo jej Panna Mária 

sľúbila - prameň pokoja. 

Dejiny sestry Kataríny sú obklopené mlčaním a tajomstvom. Zahaľuje sa do 

poníženosti a ukrýva sa pred každým. Je príkladom pre tých, ktorí musia mlčať  pod krížom 

povinností a vernosti, aby videli, že obeta vždy prinesie Božie požehnanie kam chce. Podstata 

života sestry Kataríny sa dá zhrnúť do jediného slova: mlčanie. Mlčanie je najvyšším 

výrazom poníženosti. Ak skúška trvá stále, mlčanie sa stáva  mučeníctvom. A ona vždy mlčí! 

Necítime úžas pred takým stupňom čnosti poníženosti? Katarína nikdy nepripisovala sebe 

milosť zjavení. Jasne to vyjadrila vetou: „Bola som len nástrojom. Svätá Panna sa nezjavila 

kvôli mne, úbohej. Vybrala si mňa, nevzdelanú preto, aby sa nemohlo o nej pochybovať.“  V 3 

opisoch zjavení, ktoré neskôr napísala, nikdy nepoužila vyjadrenie: „zjavila sa mi,  alebo mne 

- a podobne“, ale vždy píše: Panna Mária sa zjavila, povedala a pod. Katarína zverila zjavenia  

Panny Márie jedine svojmu spovedníkovi otcovi Aladelovi, ktorý bol viazaný spovedným 

tajomstvom, čo po celý život  vzorne zachoval.  

 

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

 


