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Účastníčky blahorečenia zo Slovenska spomínajú  
 

Po slávnostnom vyhlásení sestry Kataríny za blahoslavenú všetci vstali a tu odrazu spadol 

závoj, ktorý zakrýval nádherný obraz sestry Kataríny, ako sa uberá k Svätej Panne a rukou na ňu 

ukazuje. Pri jej nohách sú 2 anjeli, ktorí držia zobrazené dve strany Zázračnej medaily. Bol to 

obrovský obraz. Teraz sa svetu predstavila ukrývaná skromnosť sestry Kataríny. Krásu obrazu 

umocňovalo aj majstrovské osvetlenie. Drahé sestričky, aké krásne je naše sväté povolanie! Aj keď 

sme ukryté a ľudsky bezvýznamné, i tak môžeme dosiahnuť svätosť. Blahoslavená Katarína sa 

posvätila pri konaní domácich prác. Nie úrad urobí človeka svätým, ale sám sa musí usilovať v 

spolupráci s Božou milosťou. Zaznelo vznešené Te Deum, po ktorom hlavný celebrant incenzoval 

obraz bl. Kataríny. Potom bola svätá omša. Slávnosť sa skončila napoludnie.  

Keď je niekto vyhlásený za blahoslaveného, Svätý Otec prichádza popoludní na litánie 

pomodliť sa k nemu a uctiť si ho. Tak to bolo aj teraz. Celé popoludnie sa k bazilike schádzali sestry 

a mariánky. Teraz bolo ľudí ešte viac. Litánie sa mali začať o 16. hodine. Všetci ani nemali miesto, 

museli stáť. Pred piatou prichádzal do baziliky Svätý Otec Pius XI. Poklonil sa v kaplnke Najsvätejšej 

sviatosti. Tam ho už čakali kardináli a odtiaľ ho niesli stredom chrámu na pápežských nosidlách. A 

tak sme ho mohli vidieť a prijať sväté požehnanie, ktoré neprestajne udeľoval. Keď zazneli 

slávnostné fanfáry, cítili sme sa ako v nebeských výšinách. Totiž nešiel len sám, ale pred ním 

dôstojne kráčalo mnoho význačných osobností, kardinálov, šľachticov. Bol tam aj španielsky kráľ s 

kráľovnou. Keď konečne došiel pred oltár blahorečenia, pokľakol a modlil sa pred obrazom 

blahoslavenej.  

Potom vyložili Sviatosť oltárnu a Svätý Otec ju incenzoval. Začali spievané Litánie k všetkým 

svätým, kde už bola vzývaná o pomoc aj blahoslavená sestra Katarína Labouré, oroduj za nás. Po 

požehnaní Oltárnou sviatosťou pristúpil náš otec generálny vikár, generálna matka a postulátor 

páter Scognamillo a odovzdali Svätému Otcovi čestné dary. Kardinálom dali životopis novej 

blahoslavenej a jej obrázky. Po krátkej modlitbe znova zobrali  Svätého Otca na nosidlá. Nadšený 

dav tlieskal a pozdravoval námestníka Kristovho. 

 A dostali sme ešte jednu neopísateľnú milosť. Naši študenti z Nepomucena nám vybavili 

súkromnú audienciu u Svätého Otca – ako prekvapenie. Bolo to určené na 30. mája večer o 6. 

hodine. Je to na neuverenie. Kľačali sme a Svätý Otec sa vľúdne usmieval. Po nemecky nám 

povedal: „Vy ste z Československa, pravda? A vy ste provinciálna predstavená? Kde máte ústredný 

dom? Aké dobročinné ústavy máte?“ Potom povedal: „Ste také šťastné! Teraz dostanete pápežské 

požehnanie. Ale toto požehnanie nebude len pre vás, ale aj pre všetky vaše sestry a pre všetky 

vaše diela. Vy toto požehnanie veľmi potrebujete.“ Po týchto slovách nám udelil sväté požehnanie 

a my sme mu pobozkali ruku. Odteraz pracujeme v našej provincii s požehnaním námestníka 

Kristovho! Aj toto je milosť obsiahnutá na príhovor blahoslavenej Kataríny Labouré. 

 

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

 


