
Pracovný list  sr. M. Faustína Zaťková, FDC 

22. november: sv. Cecília, panna a mučenica 

Pôvod mena: z lat. caecus – slepý, 

temný, pochybný; meno spojené 

s rodovým mestom Caeculo. Svätá 

Cecília je jedna z najslávnejších 

mučeníc Cirkvi. Podľa starej tradície 

zložila sľub čistoty, ale prinútili ju 

vydať sa za pohana Valeriána. Svojmu 

ženíchovi sa cez svadobnú noc 

priznala, že sa zasvätila Kristovi. „Som 

panna zasvätená Bohu a anjel Pána mi 

pomáha uchrániť moju čistotu. Maj sa 

teda na pozore, aby si sa ma nedotkol 

a neprivolal na seba hnev neba.“ 

Pre kresťanstvo získala svojho muža aj 

jeho brata Tiburcia. Spolu s nimi 

podstúpila mučenícku smrť – bola 

sťatá mečom 22. novembra 230. 

Pápež Urban I. pochoval jej telo 

do Kalixtových katakomb. Objavili ho 

r. 822 a uložili ho v bazilike, ktorá je jej zasvätená v Zatiberí. Pri otvorení rakvy r. 1595 bolo 

jej telo nájdené tak ako bolo pochované: svätica ležala na boku tvárou dolu, s ranou na krku, 

s roztiahnutými prstami. Sochár Stefano 

Maderna zvečnil tento pohľad v známej 

mramorovej soche. V ikonografii je 

zobrazená ako sa modlí; v tunike 

s mučeníckou palmou v ruke; ako hrá 

na organe. Jej atribútmi sú anjel, hudobné 

nástroje – citara, harfa, lutna, organ; 

horiaca lampa, meč, veniec z bielych 

a červených ruží, ktoré označujú jej 

nevinnosť i mučeníctvo.  

Hudobné nástroje: 

Označ tie nástroje, ktoré sa bežne 

používajú v liturgii – nedeľné sv. omše, sv. 

omše za účasti detí 

a mládeže...  
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Napíš slová náboženskej piesne, ktorú máš najradšej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osemsmerovka s tajničkou: 

ANJEL, BIELA, BOHOSLUŽBA, BUBNY, 

CECÍLIA, CHÓR, CITARA, FLAUTY, GOSPEL, 

GREGORIÁN, HLAS, HUDBA, HUDOBNÍCI, 

KANTOR, KOSTOL, KRESŤANIA, KRISTUS, 

LAMPA, LÝRA, NOTY, OMŠA, ORGAN, 

OSLAVA, PALMA, PANNA, PATRÓNKA, 

PIESEŇ, POBOŽNOSŤ, POĽNICA, 

PRENASLEDOVANIE, PÁN, RANA, RUŽE, 

SPEV, SPEVÁCI, SVÄTÁ, TANEC, TUNIKA, 

ZBOR, ZVON, ZÁBAVA, ČISTOTA 


