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HODINKA PRI NEPOŠKVRNENEJ 

SO SV. KATARÍNOU 
 

 
(Jemná pieseň: Celá krásna si Mária) 

 

     "A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť 

archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie 

a veľké krupobitie.... Potom sa na nebi ukázalo veľké 

znamenie: Žena, odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej 

hlave veniec z dvanástich hviezd..." (Zj 11,19;18,1) 

 

     Ona, živý Boží chrám, živá Archa jeho zmluvy, prichádza 

do Materského domu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. 

Privolala ju vrelá detinská túžba mladej (novicky), seminárskej 

sestry Zoe Kataríny Labouré. 

 

 

Sestra Katarína kladie svoje zložené ruky  

do lona Panny Márie. 
 

     "Ponáhľala som sa...pred Svätou Pannou som si kľakla      

a svoje zopäté ruky položila som do jej lona." Stalo sa to        

v noci z 18. na 19. júla 1830. Je dojímavé, keď si predstavíme 

koľká bola túžba mladej sestry, keď vedela privolať Nebeskú 

Matku. Ani v Lurdoch, ani v La Salette, ani vo Fatime ani 

nikde inde zjavením omilostené duše nemohli sa dotýkať, ba 

ani priblížiť sa k zjaveniu. Sestra Katarína preklenie 

nevýslovnú diaľavu medzi nebom a zemou, uteká ako malé 

dieťa, ktoré sa hodí do náručia matky. 

 

     Zopäté ruky kladie na lono Presvätej Panny. Aká 

bezhraničná dôvera to bola. Panna Mária milostivo prijíma 

túto dôveru svojho dieťaťa. Sadne si, lebo chce tu zotrvať 

dlhšie. A naozaj, iba o druhej hodine po polnoci odprevádza 

dieťa - malý anjel - sestru Katarínu na odpočinok. Celé dve 

hodiny strávila tu s Presvätou Pannou... ruky položené na jej 

lone. 

 
(Niekoľko minút rozjímania; potom spev: Bez Hriechu počatá...) 

 

 

S rukami položenými na lone Panny Márie. 
 

     Čo znamená pre dieťa lono matky? Všetko! Tam si nosieva 

svoje radosti, žiale, slzy aj úsmevy... Tam si ukladá s láskou 

nazbierané kvety, prvými písmenkami popísaný list, dolámané 

hračky... 

 

     Tam spočíva smelá dôvera. A tak to robí aj sestra Katarína 

ako celkom malé dieťa ruky kladie do lona Panny Márie ... 

 
(Niekoľko minút rozjímania; potom spev: Bez Hriechu počatá...) 

 

 

Ruky si kladie na lono Panny Márie. 
 

     Ruka!.... Ruky!.....Keď sa modlíme, ruky zdvíhame k nebu. 

Zopäté ruky vyjadrujú prosbu. Aj my si v duchu položme ruky 

na lono Panny Márie... Dajme jej všetko!   

 

     Do jej Nepoškvrneného Srdca vložme svoj duchovný život, 

svoje zjednotenie sa s jej Božským Synom, veď takto nás 
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prijme najskôr. Nie je pokrok v duchovnom živote pomalý 

preto, lebo žijeme bez tejto dobrotivej Matky, alebo aspoň 

ďaleko od Nej?! Malé dieťa sa na matkiných kolenách učí 

písmená zo šlabikára. Aj my len v tomto postoji spoznáme 

Ježiša z knihy života. 

 
(Niekoľko minút rozjímania... Pieseň:  Bez hriechu počatá...) 

 

 

Ruky sú nástrojom práce, činnosti. 
 

     Položme svoje ruky do lona Presvätej Panny. Je to celkom 

jedno, akú prácu vykonávajú naše ruky, len to je dôležité, aby 

sme ich každé ráno položili do lona Panny Márie. Takto sa 

stane naša práca nadprirodzenou, takto smeruje rovno k nebu. 

Takto sa zjednocuje s prácami Nazaretskej Panny. Takto sa 

zmení - aj keby bola inak plná tŕnia - v požehnanie. Takto 

bude práca našich rúk svedomitá, ako bola jej práca. V jej 

lone sa posvätí ešte aj nečinnosť našich rúk.  

 

     A keď večer uložíme svoje ruky do jej lona, zmizne všetka 

únava. Rozplynú sa všetky sklamania dňa, rozmnoží sa počet 

našich záslužných skutkov, dostanú sa do knihy života... Len 

vždy nechajme odpočívať svoje ruky v lone Panny Márie, ako 

to robievala naša sestra Katarína.  

 

Od nej sa učme:  

- modliť sa, 

- žiť v skrytosti, 

- trpieť, 

- poslúchať, 

- dobre vykonávať povinnosti, 

- žiť zo Sviatostného Ježiša, 

 
(Niekoľko minút rozjímania.... Pieseň:   Bez hriechu počatá Panna Mária) 

 
 

Ruky položené v lone Panny Márie –  

tak sa naučila sestra Katarína rozjímať. 
 

     Sr. Katarína položila svoje zopäté ruky do lona Panny 

Márie. Je veľmi dôležité, aby sme sa modlili so zopätými 

rukami, najmä v dnešných časoch. 

     Dobrá naša Matka, nauč nás modliť sa! Daj nám pochopiť, 

aké je dôležité odovzdať sa takto Bohu... A keby sme trpeli 

duševnou suchopárnosťou a náladovosťou pri modlitbe, 

rozpamätaj sa, naša dobrá matka, že nebeský Otec ako 

modlitbu zaráta už aj len zopäté ruky.  

 

Úvod ruženca: Verím....., preddesiatky.... 

 

 

Položiac svoje ruky do lona Panny Márie,  

naučila sa sestra Katarína žiť v skrytosti. 
 

     Sr. Katarína, ty si tak veľmi milovala život v skrytosti. 

Sama Presvätá Panna pred tvojím zrakom udržiavala krásu     

a cenu takého života. Ona ťa poučila, aby si svoje skutky 

pohrúžila do hlbokého mlčania, do úplnej poníženosti, a to tak 

veľmi, že nás to ešte aj dnes napĺňa údivom. Ak tomu aké 

poverenie si dostala! Aká misia čakala na teba! Svetová misia, 

o ktorej čoskoro bude rozprávať celý svet a ty predsa ostaneš 

neznáma, nepoznaná. Prežívala si život všedných dní Dcér 
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kresťanskej lásky, podľa želania sv. Vincenta. Aké to 

víťazstvo nad nápadnou ctižiadostivosťou. Veď samoláska 

veľakrát menuje horlivosťou to, čo je v skutočnosti nie iné 

ako hrdosť... 

 

     Sr. Katarína, prijmi aj nás za svojich žiakov tam, pri 

nohách Panny Márie!... Aj o nej málo hovorili za jej života.   

A predsa, koľko svätých veľkých tajomstiev skrývalo jej 

Nepoškvrnené Srdce. Ona tiež milovala život v skrytosti a aj 

to, že ju považovali za bezvýznamnú. 

 

1. Desiatok ruženca 

 

 

S rukami v lone Panny Márie  

naučila sa sestra Katarína trpieť. 
 

     "Dobrotivá naša Matka, ty si sa rozprávala s mladou 

sestrou aj o utrpení. Sr. Katarína svojimi čistými, ako nebo 

belasými očami, videla slzy tvojich očí... Videla, ako si 

plakala v tú júlovú noc nad tým, že celý svet hynie v hriechu, 

lebo zradí kríž. Predpovedala si svojej malej dôverníčke, že aj 

ona bude účastná skúšok a utrpení...Veď toto je údelom a čaká 

na všetkých, ktorí sú povolaní na vyšší stupeň dokonalosti. 

     Naozaj iba utrpenie čakalo na ňu: neporozumenie, 

protivenstvá a ešte koľko iných skúšok. Ale sestra Katarína 

neustúpi pred mučeníctvom života. 

     Dobrotivá Matka, ty si naučila svoju malú sestru, že 

utrpenie má podstatnú úlohu vo vykupovaní duší, že utrpením 

tvoj Syn vykúpil svet a ty, bolestná Matka, bola si Jeho 

spolutrpiteľkou. Preblahoslavená Panna Mária, ty si naučila 

našu sestru Katarínu aj tomu, ako sa má zachovať, keď 

doľahne na ňu kríž. Povedala si jej: "Príď ku svätostánku!" 

 

     Neutiekajme sa teda k stvoreniam, ktoré majú aj tak málo 

porozumenia pre nás, ale choďme rovno k tomu, ktorý 

povedal: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 

preťažení a ja vás posilním."(Mt 11,88) 

 

     Panna Mária, Ty si nás poučila prostredníctvom sr. 

Kataríny, že Boh dáva ku krížu aj potrebné milosti a posilňuje 

tých, ktorí už-už klesajú pod ťarchou utrpenia. Kríž je aj na 

tvojej Zázračnej medaile. Preto si prišla blízko ku 

svätostánku, aby si mohla naň poukázať veľavravným gestom: 

"SEM PRICHÁDZAJ!" 

 

     Matka drahá, pripomeň mi tento láskavý pohyb tvojej ruky, 

keď budem potrebovať útechu. Ukáž na svätostánok všetkým, 

ktorí už nevládzu ďalej: nech si odpočinú pri nohách Majstra. 

 

2. Desiatok  ruženca 

 

 

So zopätými rukami v lone Panny Márie  

naučila sa sestra Katarína mlčať. 
 

     Presvätá Panna, nevieme veľa o tom, čo si v tú júlovú noc 

hovorila mladej sestre počas, dvojhodinového rozhovoru. Ale 

v hodine, kedy každý nerušene odpočíva, ty si ju naučila 

poznať veľkú cenu mlčania, lebo od tej chvíle zavreli sa jej 

pery.... Hrdinsky strážila tvoje tajomstvo... A to v celom 

svojom dlhom živote. Panenská Matka, keď nasledujeme 
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tvoje ponížené mlčanie, udusí sa v nás márnivosť a falošný 

lesk samolásky... Tichá samota uzobratosti nám rýchlo 

pomôže k výške dokonalosti. 

 

    Preblahoslavená Panna Mária, ty dobre poznáš aj náš život, 

poznáš pomery v akých žijeme, poznáš naše práce, naše zlé 

náklonnosti. Vieš aké ťažké časy prežívame... 

     Ty všetko toto dobre vieš a predsa chceš, aby sme sa 

naučili mlčať. Teda, tu sme, so zloženými rukami v Tvojom 

lone. Poučuj aj nás, naša dobrá Matka... 

 

3. Desiatok ruženca 

 

 

S rukami zopätými v lone Panny Márie,  

naučila sa sestra Katarína poslušnosti. 
 

     Dobrotivá Nebeská Matka, Ty si videla svojho Božského 

Syna ležať v jasliach, videla si ho v Egypte, v Nazarete. 

Počula si ako vraví: "Nechcem plniť svoju vôľu, ale vôľu 

toho, ktorý ma poslal."(Jn 5,30) Dobre si vedela, že v pamätný 

večer Zeleného štvrtku Tvoj Syn sľubuje poslušnosť všetkým 

kňazom slúžiacim sv. omšu a vysluhujúcim sviatosti, a to pre 

všetky časy. Zo všetkých ľudí si Ty najlepšie vedela, že tvoj 

presvätý Syn... "Stal sa poslušným až na smrť, až  na smrť na 

kríži." (Flp.2,8) Či sa treba potom diviť, že aj ty si si zvolila 

za životný program: "Hľa, služobnica Pánova." (Lk 1,38) 

Ach, ako veľmi je potrebné, dobrá naša Matka, aby sme sa aj 

my vrhli pred tebou na kolená a naučili sa ako sestra Katarína 

poznávať a plniť svätú Božiu vôľu. 

 

     Sr. Katarína v celom svojom živote bola verná pravidlám, 

ochotná poslúchať vždy a všade, veľkodušná a povznesená 

nad všetko pozemské. „Poslúchať predstavených je sväté!“ – 

často opakovala. 

 

     Aj my máme predstavených a svoje svedomie, ktorí nám 

sprostredkujú Božiu vôľu. Presvätá Matka, tvojím želaním je, 

aby sme poslúchali, aby sme sa im podriadili vo svätej 

jednoduchosti, poníženosti a láske. Matka naša, Matka 

Nepoškvrnená, tu sme pred tebou, poučuj nás. 

 

4. Desiatok ruženca 

 

 

So zloženými rukami v lone Panny Márie  

si sestra Katarína dobre plní svoje povinnosti. 
 

     Práce sr. Kataríny vôbec nie sú vábivé, ani trochu by 

nelichotili ctibažným. Opatruje opustených, opravuje, obšíva 

ich odev, kŕmi ich, má na starosti gazdovský dvor, hydinu, 

zastane práce vrátničky. V týchto prácach nenájdeme nič, čo 

by vyhovovalo ľudskej prirodzenosti. Sú to samé nepatrné 

veci, ktoré sa denne znovu a znovu začínajú a znovu a znovu 

končia. Sr. Katarína všetko toto plnila veľmi dôkladne, 

radostne a s láskou, lebo vo všetkom tom poznala Božiu vôľu. 

 

     Panenská Matka, svätá Cirkev nevyhlásila našu sestru za 

svätú preto, že v tú žiarivú noc mala svoje zopäté ruky 

položené na tvojom lone. To nie, to by nás napĺňalo obavami. 

My žijeme z viery. Sestra Katarína stala sa svätou, lebo           

s veľkou dušou vykonávala svoje malé povinnosti. Tomu sa 
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naučila od teba. Vernosť v malom je dôležitá, ba 

najdôležitejšia zložka duchovného života. Stačí, keď upútame 

svoju pozornosť na Ježiša, aby sme s tebou, s ním a v ňom 

velebili Nebeského Otca. 

 

     Pozeráme na teba, naša dobrá Panenská Matka, aby sme 

napodobňujúc teba, vykonávali svoje každodenné povinnosti. 

Možno sú to samé maličkosti, no predsa všetko môže prispieť 

k vykupiteľskému dielu, keď skrze tvoje ruky pripojíme sa     

k vykupiteľskému dielu Kristovmu. Aké je to všetko 

jednoduché a predsa koľko potechy a povzbudenia sa v tom 

nachádza.  

 

5. Desiatok ruženca 

 

 

S rukami položenými v lone Panny Márie žije 

sestra Katarína zo Sviatostného Ježiša. 
 

     "Dobrá Nebeská Matka, v kaplnke, do ktorej priviedol 

anjel strážny sestru Katarínu, priviedla si ju celkom k oltáru, 

na dva kroky od svätostánku, do neviditeľnej žiary 

Sviatostného Ježiša. S akou nežnou pozornosťou si sa 

zahľadela na dvierka Svätostánku, kým sa začal dvojhodinový 

dialóg, dôverný rozhovor. Nevýslovne milým gestom si 

naznačila sestre Kataríne: "Sem prichádzaj vo všetkých 

potrebách." 

 

     "SEM" - týmto jediným slovom si povedala všetko... Tu je 

opravdivo prítomný Ježiš. Ježiš, ktorý nás každého pozná po 

mene, ktorý nám rozumie. Jeho útecha  presahuje všetko, čo 

len najnežnejšie ruky môžu nám poskytnúť tu na zemi. Dobrá 

naša Matka. Aké nám je vzácne toto sväté gesto. Ježiš, Ty si 

moje všetko, k Tebe nech smeruje všetko. 

 

     V istom zmysle je to ten istý pohyb ruky, ktorý si urobila  

v prvú vianočnú noc, keď si svoje Dieťa ukázala pastierom     

a všetkým, čo prichádzali... Áno, v tomto pozostáva tvoja 

láska: ukázať Ježiša... povedať dušiam, že stačiť nám môže 

iba On. Ukázala si, ako treba ísť ponížene a ticho cestou ktorá 

vedie k Nemu... 

 

     S. Katarína sa tým v celom svojom živote riadila.              

V utrpeniach, v neporozumeniach, vo chvíli poníženia            

a krížov ponáhľala sa len k svätostánku. Často ju vídali, ako 

skladá bielu pracovnú zásterku na vrátnici a vstupuje do 

kaplnky, aj keď iba na chvíľu. Veď k obetovaniu utrpenia 

nepotrebovala veľa času. A potom......s úsmevom na perách sa 

ponáhľala k svojej robote v blaženom vedomí, že splnila tvoje 

želanie.  

     Koľkokrát sa vo svojich ťažkostiach utiekame                    

k stvoreniam, hoci vieme že od nich nedostaneme útechu, 

pokoj... Osloboď nás od týchto sklamaní. Neustále nám 

pripomínaj Tvoj materský pohyb ruky, ktorý každú dušu 

usmerní k Tomu, ktorý je tvojím všetkým, k Ježišovi. Amen. 

 

 Záver, na úmysly sv. Otca Františka! 

 


