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Sestra Katarína bude v presklenej schránke
Pred uložením relikvií bolo treba dôstojne pripraviť a zabezpečiť vzácne pozostatky.
Odborník poverený modelovaním podľa jedinej fotografie pátra Mengiota CM, synovca sestry
Kataríny, vytvoril autentickú podobu jej tváre z voskovej masy, aby bola relikvia chránená pred
negatívnym vplyvom svetla. Ešte bolo potrebné sestre Kataríne dať nové oblečenie, lebo predpisy
vyžadujú, aby sa pozostatky svätých uchovávali v hodvábnych odevoch. Parížske obchody s
hodvábom ponúkali svoje vzorky, ale farba nezodpovedala. Preto požiadali o pomoc sestry v Lyone
a tamojšie závody usilovne tkali modrý hodváb pre našu blahoslavenú spolusestru. Možno by sme
sa chceli spýtať, čo by asi povedala sestra Katarína na hodvábne oblečenie. Ale to nebolo pre ňu
novinkou, lebo do seminára si priniesla ružové hodvábne šaty. Do hodvábu sa odievala aj v
mladosti. 13. júna bola úprava tela bl. Kataríny ukončená. Slávnostne vošla do kaplnky, aby tam
natrvalo zostala v dialógu s nebeskou Matkou.
Slávnosť blahorečenia bola výzvou k obnove Spoločnosti. Generálni predstavení žiadali
komunity sestier na celom svete, aby v nasledujúcom roku do 28. mája 1934 konali triduum na
počesť blahoslavenej sestry Kataríny. Pri tej príležitosti dali zhotoviť niekoľko tisíc veľkých obrazov
bl. Kataríny. V materskom dome sa triduum slávilo v dňoch 19. – 21. júna 1933. Pontifikálnu sv.
omšu v prvý deň celebroval Mons. Maglione, apoštolský nuncius. Druhý deň Mons. Petit z diecézy
Dijon, odkiaľ blahoslavená pochádzala a tretí deň parížsky kardinál Verdier. S dojatím povedal
sestrám: „Tento rok považujem za najkrajší v mojej službe. Blahoželám vám, sestry moje! Aj v
Ríme to bolo nádherné, to vám ani nemusím vravieť. Aj Svätého Otca to nadmieru potešilo. Počul
som od Mons. Chaptala, že pápež nemohol oči odtrhnúť od nevídaného zjavu v bazilike a že svoju
modlitbu pred obrazom vašej blahoslavenej predĺžil o osem minút. Pred žiadnym obrazom svätého
alebo blahoslaveného sa tak dlho nemodlieva. Istý Riman tvrdil, že od nepamäti Rím nemal
slávnostnejšie blahorečenie. Ďakujem za radosť, ktorú ste mi aj dnes pripravili. V decembri
budeme toto triduum sláviť v Notre Dame. Tešil by som sa, velebná matka, keby ste mi na tento
účel požičali obraz blahoslavenej.“ Matka povedala: „Eminencia, rozmery toho obrazu nie sú veľké.
Notre Dame potrebuje ten veľký obraz z Ríma!“ To bola pre kardinála nová nesmierna radosť.
V našej Československej provincii si triduum k bl. Kataríne Labouré ako prvé konali sestry v
Levoči v dňoch 27. 28. a 29. augusta 1933. Veľmi horlivo pri tom pomáhal šikovný seminarista zo
spišského seminára Ján Hutyra.
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

