
Pracovný list  sr. M. Faustína Zaťková, FDC 

21. január: sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica 

Pôvod mena: z gr. hagné – čistá, nevinná. Agnesa 
bola dcérou bohatých kresťanských rodičov 
v Ríme. Ako dvanásťročnú ju požiadal o ruku syn 
mestského prefekta. Agnesa jeho ponuku 
odmietla a veľká láska zo strany prefektovho syna 
sa zmenila na nenávisť. Agnesu mestský prefekt 
obvinil z nepriateľstva voči štátu. Aby ju potupil, 
dal ju odviesť do miestneho nevestinca. Legenda 
hovorí, že ju tam chcel zneuctiť ohrdnutý pytač, 
ale náhle klesol mŕtvy. Podľa tej istej legendy ho 
však práve Agnesa modlitbou oživila. Prefekt 
vydal Agnesu sudcovi, ktorý ju rozkázal upáliť 
na Domiciánovom štadióne, dnes rímskom 
námestí Piazza Navona. Keď však plamene nijako 
neblížili mladej kresťanke, sudca vydal rozkaz, aby 
ju prebodli mečom. Bližšie správy o jej živote 
nemáme. Jej smrť sa datuje približne okolo r. 304. 
Sv. Ambróz (335 – 397) ako prvý o nej hovorí na 
základe ústnych správ prvých kresťanov. Rodičia 
svoju dcéru pochovali na cintoríne 
na Nomentánskej ceste.  

Nad jej hrobom sa dnes týči bazilika postavená 
pápežmi Symmachom a Honóriom. Druhá a známejšia bazilika bola postavená na mieste jej 
umučenia.  

Každoročne na jej sviatok pápež požehnáva dva baránky, z vlny ktorých sa potom tkajú pália 
– zvláštny pás so šiestimi krížmi, ktoré sú znakom hodnosti arcibiskupa. Tie zvyčajne 
dostávajú od pápeža na sviatok sv. apoštola Petra 29. júna.  

V ikonografii je skoro vždy zobrazená s baránkom, s obzvlášť dlhými vlasmi, ležiaca 
na horiacej hranici dreva.  

1. úloha: Osemsmerovka s tajničkou – 
zvolanie sv. Agnesy pred smrťou: 

 

 

 

 

AGNESA, ARCIBISKUP, BARÁNKY, DAMAZ, 
DLHÉ VLASY, DVANÁSŤ ROKOV, JEŽIŠ, 
KRESŤANKA, KRÁSA, NEVESTINEC, 
NEVINNÁ, OVEČKA, PANNA, PREFEKT, 
PÁLIUM, PÁPEŽ, RADOSŤ, RODINA, 
RÍMSKA, SILA, SVÄTÁ, SYMBOL, VLNA, 
ČISTÁ, ĽALIA, ŽENÍCH 
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2. úloha: OVEČKA 

 Aké vlastnosti má ovečka? 

 Kto sa stará o ovečku? 

 Aký úžitok má ovečka – čo sa dá vyrobiť z ovečky? 

 Vyhľadaj pieseň Tvoja malá ovečka na internete a nauč sa ju. 

 Zvýrazni vlastnosť ovečky, ktorú by si chcel mať, príp. ju prehĺbiť. 

3. úloha: PÁLIUM 

Pálium je pevná stuha kruhového tvaru, ktorá je asi 

päť cm široká, má dva voľné konce visiace na hruď a 

na chrbát, je zdobená 6 krížmi vyšitými čiernym 

hodvábom, a je súčasťou liturgického odevu pápeža 

a arcibiskupov - metropolitov latinskej cirkvi. Nosí 

sa na omšovom ornáte. 

Zisti (internet, kňaz, katechéta...), komu udelil sv. 

Ján Pavol II. pálium a nebol arcibiskup – 

metropolita ? 


