
Sveta Katarina iz Genove 

Katarina je izvirala iz ugledne genovske družine Fieschi. Rodila se je 5. aprila 1447 

Giacomu Fieschiju in Francesci de Negro kot najmlajša od petih otrok. Njen oče je bil 

nečak takratnega papeža Inocenca IV. in neapeljski podkralj. Izobraženo in 

inteligentno dekle je v mladosti želela postati redovnica, ampak so jo še ne 16-letno po 

smrti očeta sorodniki poročili z Julijanom Adornom, mladim plemičem. S poroko so 

želeli pomiriti sprti družini. Njen mož ni bil veren, bil pa je razsipen in nasilen človek.  

Ker otrok nista imela, je Katarininih prvih pet let zakona bilo nesrečnih. Naslednjih pet 

let pa zapolnila svoje življenje z zabavami in predajanju raznovrstnim posvetnim 

užitkom, vendar tudi v tem ni našla sreče. 24. marca 1473, potem ko se je po nasvetu 

svoje sestre, ki je bila redovnica, spovedala, je doživela mistično izkustvo neskončne 

Božje ljubezni, ki je pomenilo tudi začetek povsem drugačnega življenja. Posvetila se 

je bolnikom v bolnici v Genovi, kjer se ji je pri delu pridružil po spreobrnjenju tudi 

njen mož Julijan (ta je umrl leta 1497, tudi on je bil frančiškovski tretjerednik). V času 

kuge, ko je bila na razpolago bolnikom, je zbolela tudi sama, vendar je čudežno 

ozdravela. Bila je vsakodnevno pri svetem obhajilu, kar je bilo v tistem času redko, 

vsak postni čas (25 let) se je vzdržala vsake jedi razen obhajila in malo slane vode. Po 

navodilih svojega duhovnega voditelja je svoje razmišljanja in mistična doživetja tudi 

popisala – nekaj njenih del imamo tudi v slovenščini (npr. Razprava o vicah, Duhovni 

pogovor …) . Leta 1507 je težko zbolela,  tako da je morala omejiti svoje delo, vendar 

je do smrti ostala aktivna. Umrla je 15. septembra 1510 v Genovi. Danes njeno 

nestrohnjeno telo počiva v stekleni krsti v cerkvi Marijinega oznanjenja v Genovi. 

Beatificirana je bila 6. aprila 1675 (papež Klement X), kanonizirana pa 23. aprila 1737 

(papež Klement XII.). 

Sveta Katarina iz Genove je zavetnica zakonskih parov brez otrok, nesrečnih/težkih 

zakonov, vdov, ljudi, ki jih zasmehujejo zaradi vere, žrtev nezvestobe in italijanskih 

bolnišnic. 

 


