
Pracovný list 

55..  ffeebbrruuáárr::  ssvv..  AAggááttaa,,  ppaannnnaa  aa  mmuuččeenniiccaa  
Pôvod mena: z gréc. Agathé – 
dobrá, dobre narodená, 
pochádzajúca zo šľachetného 
rodu.  
Agáta je jednou 
z najuctievanejších svätých 
najmä na území Sicílie. Podľa 
opisu mučeníctva, tzv. Passio 
zo 6. storočia pochádzala 
z Katánie na Sicílii. Po prijatí 
krstu sa rozhodla zasvätiť 
Kristovi. Jej krása upútala 
pozornosť Kvintiána, 
prefekta mesta. Navrhol jej 
manželstvo. Agáta odmietla, 
čím vzbudila v odmietnutom 
senátorovi túžbu po pomste. 
Vtedy boli kresťania 
prenasledovaní krutými 
zákonmi, ktoré vydal cisár Décius (249 – 251). Agáta bola zatvorená 
do verejného domu na tridsať dní. Keď nezmenila svoje kresťanské 
názory, odsúdili ju na ukrutné mučenie, počas ktorého jej odrezali 
prsia. Zomrela tak, že bola hodená na rozžeravené uhlie a črepiny 
r. 250. Jej telesné pozostatky sú s veľkou úctou uchovávané v Katánii 
v Dóme sv. Agáty a v dóme vo Verone. Jej úcta sa veľmi rozšírila. Už 
okolo r. 500 na jej počesť bol postavený v Ríme kostol. Sv. Agáta je 
patrónkou mesta Katánie; zvonárov, zlatníkov a hladujúcich. Vzývajú ju 
dojčiace ženy, aj pri chorobách prsníkov. Je ochrankyňou pri prírodných 
nešťastiach (zemetrasenie, výbuch sopky).  
V ikonografii je zobrazená v dlhom odeve s kliešťami, ktorými ju trhali. 
Atribútmi sú: chlieb, dom v plameňoch, koruna v rukách, slonová kosť – 
symbol čistoty a nevinnosti ako aj morálnej sily, mučenícka palma, 
odrezané prsia na mise, fakľa, horiaca svieca – symbol Krista. 

Osemsmerovka s tajničkou: 
AGÁTA, 
BISKUP, 
DOBRÁ, 
DÁCIUS, 
FESTIVAL, 
KATÁNIA, 
KRESŤANKA, 
KRISTUS, KRST, 
KRÁSA, VIERA, 
ČREPINY, 
KVINTIÁNUS, 
MUČENICA, 
NEVESTINEC, 
NÁDEJ, PALMA, 
PANNA, RANY, 
SVIECA, SVÄTÁ, 
SVÄTÝ DAMAZ, 
SVÄTÝ PETER, 
ZASVÄTENIE, ČERVENÝ ZÁVOJ, ČNOSTNÁ, ŽERAVÉ UHLIE 
ODREZANÉ PRSIA, PRENASLEDOVANIE, 
Zisti čo sa každoročne koná na sviatok sv. Agáty v Katánii na Sicílii. 

        

Predsavzatie: Konať viac dobra. 
Modlitba:  
Ó, sv. Agáta, ktorá si odmietla ponuky na sobáš od nechcených pytačov, 
a trpela bolesťami mučenia pre svoju oddanosť Pánovi, oslavujeme 
tvoju vieru, dôstojnosť a mučeníctvo. Chráň nás pred sexuálnym 
zneužitím a akýmkoľvek znesvätením. Uchráň nás od rakoviny prsníka a 
rôznych utrpení žien. Buď nám inšpiráciou pri prekonávaní nepriazne 
osudu. Ó, svätá Agáta, panna a mučeníčka, pomôž milostivo nám, ktorí 
si ctíme tvoju obetu a prihovor sa za nás. Amen. 
 Svätá Agáta, oroduj za nás. 


