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Sv. Katarína Labouré, rehoľníčka, mystička 
 Narodila sa 2. mája 1806 v dedinke Fain-lex-
Moutiers vo Francúzsku. Jej krstné meno bolo 
Zoe. Ako 9-ročnej jej zomrela matka. Vtedy sa 
osobitne primkla k Panne Márii. Keď jej staršia 
sestra odišla do rehoľnej spoločnosti Dcér kres-
ťanskej lásky, otec zveril vedenie domácnosti 
Zoe. Dorastajúce dievča príkladne plnilo úlohu 
gazdinej. Ako 14-ročná k pravidelnej modlitbe 
začala v piatok a sobotu pripájať pôst a vo vše-
dné dni chodila na svätú omšu do chudobinca. 
Do školy nechodila, čítať a písať sa naučila ne-
skôr. Chcela sa stať rehoľníčkou, preto odmieta-
la ponuky na sobáš. Mala živý sen, v ktorom ju 
sv. Vincent de Paul povzbudil, aby vstúpila  
do spoločenstva Dcér kresťanskej lásky, vincen-
tiek. 
 Do noviciátu vstúpila 21. apríla 1830. 
S rehoľným rúchom prijala rehoľné meno Katarí-
na. V tom čase sa mohla zúčastniť na slávnost-
nom prenesení pozostatkov sv. Vincenta de Paul 
z chrámu Notre Dame do kaplnky lazaristov. 
Vtedy sa začali prejavovať mimoriadne omiloste-
nia mladej rehoľníčky v podobe videní. V tejto 
súvislosti sa počas troch dní zjavovalo srdce sv. 
Vincenta nad malou schránkou s jeho pozostat-
kami v kaplnke noviciálneho domu sestier na ulici 
Rue du Bac. 
V tom istom 
roku v júni 
mala sestra 
Katarína 
videnie Pána 
Ježiša 
v Eucharistii 
a Krista Krá-
ľa. Okrem 
toho od sep-
tembra  
do decembra 
zažila aspoň 
päť zjavení 
Panny Márie. 
Najdôležitej-
šie z nich sa 
odohralo 27. 
novembra, keď sa Panna Mária zjavila v podobe, 
podľa ktorej neskôr vyhotovili tzv. Zázračnú me-
dailu Panny Márie s nápisom: „Ó, Mária, bez 
poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe 
utiekame!“ Táto medaila sa rozšírila najmä  
po podivuhodnom obrátení židovského advoká-
ta a bankára Alfonza Ratisbonna v januári 1842, 
ktorý bol veľkým odporcom kresťanstva, ale  
po prijatí Zázračnej medaily sa stal kresťanom, 
katolíckym kňazom a spolu s bratom Teodorom 
založil spoločenstvo rehoľných sestier 
a spoločenstvo kňazov Notre Dame de Sion  
na obrátenie Židov. Jeho náhle a nečakané obrá-
tenie vyvolalo veľký ohlas a viedlo k cirkevnému 
schváleniu Zázračnej medaily.  
 Počas noviciátu na nej nik nezbadal nič mi-
moriadne. Bola nevšedne nábožná, ale pritom 
jednoduchá a pokojná. Po skončení noviciátu 
pôsobila v chudobinci na parížskom predmestí, 
kde strávila 45 rokov rehoľného života. Vykoná-
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 Rehoľa misionárov Matky Božej z La Salette (MBL) (saletíni) je spojená 
s dedinkou La Salette, ktorá sa nachádza vo francúzskych Alpách. Tam sa 19. sep-
tembra 1846 zjavila Panna Mária  a odovzdala posolstvo dvom deťom: Maximino-
vi a Melánii. Obsahom posolstva bola výzva ľudí k obráteniu, pokániu a zmiereniu 
sa s Bohom, predpoveď Božích trestov pre hriešnikov a prisľúbenie mnohých 
milostí po obrátení. Správa o tejto udalosti obehla rýchlo svet a veľa pútnikov 
začalo prichádzať na miesto zjavenia. Po piatich rokoch od zjavenia bolo zjavenie 
biskupom de Bruillardom uznané za pravdivé a dôveryhodné. Matka Božia zakon-
čila svoje posolstvo slovami: „A teda, moje deti, ohláste to celému môjmu ľudu.“ 
Preto sa touto vecou začal zaoberať biskup de Bruillard, ktorý bol veľkým ctite-
ľom Panny Márie a v posolstve z La Salette videl odpoveď z neba na dobové prob-
lémy, materinské varovanie, aby ľudia nekráčali svojvoľne a bez zodpovednosti 
pred Bohom. Ohlásil stavbu baziliky na hore zjavenia a vytvorenie misijnej rehole, 
ktorá bude mať za cieľ a úlohu šírenie náuk, výstrah a napomenutí Matky Božej 
z La Salette. Pochopil, že poslanie Márie je určené pre celý svet, preto sa považuje 
za inšpirátora a zakladateľa rehole. Vznik novej rehole považoval za korunovanie 
svojho životného diela. Jeho poslednou vôľou bolo, aby sa jeho srdce uložilo  
na svätej hore v chráme Krásnej Panej. V r. 1890 pápež Lev XIII. definitívne potvr-
dil rehoľu a dal jej právo, aby sa rozširovala podľa potrieb Cirkvi po celom svete. 
Dnes toto posolstvo Plačúcej Panej ohlasujú na celom svete misionári 
a misionárky Matky Božej z La Salette na 6 kontinentoch v 27 krajinách sveta. 
Svätá hora La Salette je duchovnou vlasťou misionárov MBL a pútnickým mies-
tom, ktoré patrí popri Lurdoch a Fatime medzi najznámejšie miesta sveta, kde sa 
zjavila Panna Mária. Poslaním saletínov je šírenie posolstva zo zjavenia Panny 
Márie v La Salette a pozývanie človeka ku zmiereniu s Bohom, s druhými a so 
sebou samým. Žijú podľa evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti. Cha-

rakteristickým znakom saletínov je mosadzný kríž 
s kliešťami a kladivom, podľa vzoru kríža, ktorý mala Pan-
na Mária na sebe počas zjavenia. Saletíni ohlasujú evanje-
lium Ježiša Krista ľuďom, ktorí ho ešte nepoznajú, strate-
ným dušiam pomáhajú  vrátiť sa k Bohu, pracujú  vo far-
nostiach  a na pútnických miestach, vedú duchovné cviče-
nia a ľudové misie, vysluhujú  sviatosť zmierenia, pracujú 
s deťmi a mládežou, vedú modlitbové skupiny 
a spoločenstvá rodín a prostredníctvom vydavateľstva 
šíria evanjelium Ježiša Krista a posolstvo Matky Božej z La 
Salette. Saletíni začali šíriť úctu k Matke Božej z La Salette 
aj na Slovensku. Od r. 1990 pôsobia v Považskej Bystrici  
na sídlisku Rozkvet a od r. 1993 aj vo farnosti Chrenovec-

Brusno. Jeden rok (1992-1993) pôsobili aj vo farnosti Klokočov. V r. 2012 žilinský 
biskup Mons. Tomáš Galis posvätil základný kameň kostola, ktorý bude ako prvý 
na Slovensku zasvätený Panne Márii Lasalettskej. 
 V seminári okrem kandidátov na kňazstvo prechádzajú formáciou taktiež kan-
didáti na rehoľných bratov. Sú rehoľníkmi, ale neprijímajú kňazskú vysviacku. Bra-
tia sa po zložení večných sľubov zapájajú do rôznych prác podľa vlastných záľub 
ako aj potrieb rehole, napr. vo vydavateľstve, v apoštolskej kancelárii alebo sú 
vyslaní na misie. V reholi misionárov saletínov je dôležitou vlastnosťou láska 
k Panne Márii. Môžeme to nájsť potvrdené aj v regule rehoľného života: „Verní 
svojim začiatkom prežívame hlbokú lásku k Márii, Kristovej Matke aj Matke Cirkvi. 
Skrze náš apoštolát nasledujeme príklad služobnice Pána, ktorá bola osobne pod 
krížom ustanovená za zmieriteľku.“  
 
 Zjavenie v La Salette je znamením, o ktorom treba  rozjímať a nad ktorým sa 
môžeme zamýšľať. Možno ho prijať a možno ho aj neprijať. Napriek tomu  
v oboch prípadoch treba byť dobre informovaný. Mať triezvy úsudok a jasnú vie-
ru. Týmto sa riadila aj Cirkev, keď ústami oprávneného biskupa oznámila, že toto 
zjavenie má všetky znaky pravdy. Veriaci ho môžu prijať ako isté a nesporné. Po-
chopiť udalosti zjavenia nie je možné bez odvolania sa na pôsobenie Ducha Sväté-
ho. Tak tomu bolo v začiatkoch Cirkvi, tak je tomu i dnes. 19. septembra 1846 nám 
Boh zoslal posolstvo, ktoré má čo povedať ľuďom aj v súčasnej dobe.                         

(www.saletini.sk, bulletin o zmierení) 
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  (Pokračovanie na strane 2) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.11.   31. nedeľa v období cez rok  
Slávnosť všetkých svätých 

PA 09:30 

BO 11:00 

02.11.   pondelok   
BO 17:00 

PA 18:00 

03.11. utorok PA 18:00 

04.11. streda PA 07:30 

05.11. štvrtok PA 18:00 

06.11.   piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

07.11. sobota PA 18:00 

08.11.   32. nedeľa v období cez rok   
PA 09:30 

BO 11:00 

09.11. pondelok PA 18:00 

10.11. utorok BO 18:00 

11.11. streda PA 07:30 

12.11. štvrtok PA 18:00 

13.11. piatok PA 18:00 

14.11. sobota PA 18:00 

15.11.   

33. nedeľa v období cez rok 
zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

16.11. pondelok PA 18:00 

17.11. utorok BO 18:00 

18.11. streda PA 07:30 

19.11. štvrtok PA 18:00 

20.11. piatok PA 18:00 

21.11. sobota PA 18:00 

22.11.    
   

34. nedeľa v období cez rok  
Slávnosť Krista Kráľa DV 08:00 

svätá liturgia  PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

23.11. pondelok PA 18:00 

24.11. utorok BO 18:00 

25.11. streda PA 07:30 

26.11. štvrtok PA 18:00 

27.11. piatok PA 18:00 

28.11. sobota PA 18:00 

1. adventná nedeľa 
zbierka na Charitu 

PA 09:30 

BO 11:00 

30.11. pondelok PA 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okol-
nosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po ne-
deľnej svätej omši. 

29.11.   
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 Pápež František zvolil za začiatok Svätého roka milosrden-
stva 8. december, pretože sa spája s mnohými významnými 
udalosťami v nedávnej minulosti Cirkvi. Svätú bránu tak otvorí 
na päťdesiate výročie ukončenia Druhého vatikánskeho konci-
lu. Cirkev cíti povinnosť stále si uchovávať túto udalosť v pamä-
ti živú. Začala sa ňou totiž pre Cirkev nová etapa v dejinách. 
Otcovia, ktorí sa zišli na koncile, silne pociťovali potrebu hovo-
riť o Bohu ľuďom svojej doby zrozumiteľnejším spôsobom, 
vnímajúc to ako skutočné vanutie Ducha. Po zbúraní múrov, 
ktoré dlhý čas uzatvárali Cirkev do privilegovanej pevnosti, 
nastal čas hlásať evanjelium novým spôsobom. Nastala nová 
etapa evanjelizácie, ktorá je od počiatku stále tá istá. Pre všet-
kých kresťanov to bol nový záväzok, aby svedčili o svojej viere  
s väčším zápalom a presvedčením. Cirkev cítila, že jej úlohou je 
byť vo svete živým znamením Otcovej lásky. 
 Na myseľ mi prichádzajú veľavýznamné slová, ktoré svätý 
Ján XXIII. vyslovil pri otvorení koncilu, aby naznačil cestu, kto-
rou treba ísť: „Teraz Kristova nevesta uprednostňuje používa-
nie lieku milosrdenstva namiesto používania zbraní prísnosti… 
Kým Katolícka cirkev týmto ekumenickým koncilom vztyčuje 
pochodeň katolíckej pravdy, zároveň chce ukázať, že je milujú-
cou, dobrotivou a trpezlivou matkou všetkých a voči svojim 
oddeleným deťom sa riadi milosrdenstvom a dobrotou.“ V tej 
istej línii sa vyslovil aj blahoslavený Pavol VI., ktorý na záver 
koncilu povedal: „Radi by sme zdôraznili, že náboženstvom 
nášho koncilu bola predovšetkým láska… Dávny príbeh Samari-
tána sa stal paradigmou spirituality koncilu… Vlna lásky a obdi-
vu sa z koncilu rozliala na moderný svet ľudstva. Áno, chyby 
boli odsúdené, pretože láska si nevyžaduje nič menšie ako prav-
du. No voči ľuďom sa prejavilo iba napomenutie a láska. Na-
miesto deprimujúcich diagnóz povzbudzujúce lieky; namiesto 
zlovestných predpovedí vyslal koncil súčasnému svetu posol-
stvá nádeje: nielenže rešpektoval jeho hodnoty, ale ich aj po-
chválil, jeho úsilie podporil, jeho túžby očistil a požehnal… Mu-
síme tiež zdôrazniť ďalší fakt: celé toto doktrinálne bohatstvo 
(poznámka redakcie: bohatstvo učenia) sa obracia jediným 
smerom: službe človeku – človeku v každom stave, v každej 
jeho slabosti a núdzi.“ 
 S týmito pocitmi vďaky za to, čo Cirkev dostala, i zodpoved-
nosti za úlohu, ktorá nás čaká, prejdeme svätou bránou s plnou 
dôverou, že nás sprevádza moc vzkrieseného Pána, ktorý nás 
na našej púti stále podopiera. Duch Svätý, ktorý vedie kroky 
veriacich, keď spolupracujú na diele spásy, ktoré uskutočnil 
Kristus, nech riadi a povzbudzuje Boží ľud, aby dokázal kontem-
plovať tvár milosrdenstva. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 

vala najnižšie práce okolo starých, v kuchyni, v krajčovni,  
na gazdovskom dvore a na vrátnici. Jej jednoduchosť, poníže-
nosť a pokoj boli najsilnejším dôkazom toho, že omilostenia, 
ktoré dostala, boli pravé. Keď sa predstavená dozvedela o jej 
mimoriadnych zážitkoch a vyjadrila svoj obdiv, skromná sestra 
jej dala najavo, že sa nemá čím pýšiť. Je iba nástrojom v Božích 
rukách a z Božej vôle je jednoduchou posolkyňou Panny Márie. 
 Sestra Katarína Labouré zomrela 31. decembra 1876. Pápež 
Pius XI. ju v máji 1933 vyhlásil za blahoslavenú a Pius XII. v júli 
1947 za svätú. Pri exhumácii pred blahorečením našli jej telo 
neporušené. Uložili ho pod oltárom v kaplnke, kde sa jej zjavo-
vala Panna Mária. 

(Každý deň so svätými II.) 


