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Pôvod mena: z gréc. 
katharos – čistý, 
bez škvrny, pravý, 
mravný.  
Pochádzala z Alexandrie 
z kráľovského rodu. Bola 
krásna a vzdelaná. Jej 
veľkou chybou bola 
pýcha. Pri jednej 
príležitosti jej neznámy 
starec povedal, že jej 
ženíchom je Ježiš 
Kristus. Tento zážitok 
spôsobil, že sa hlboko 
zamyslela nad svojím 
životom. Zoznámila sa 
s kresťanským učením 
a dala sa pokrstiť.  

Pri predpísaných 
pohanských obetách sa 

prejavila ako pravoverná kresťanka a cisárovi Maximiliánovi vysvetlila, 
že pohanskí bohovia sú bezduchými modlami. Cisár priviedol 
ku konfrontácii päťdesiat najlepších pohanských filozofov, ktorých 
naplnená Duchom Svätým presvedčivo porazila a mnohých priviedla 
ku kresťanstvu. Vtedy mala 18 rokov. Rozhnevaný cisár ju odsúdil 
na hlad, mučenie, lámanie na kolese. Jej modlitba spôsobila, že počas 
mučenia na kolese zostúpil anjel a zariadil, že koleso sa rozpadlo 
v rukách kata. Nakoniec bola sťatá. Podstúpila mučenícku smrť v r. 311 
– 313. Relikvie sa nachádzajú v kláštore na úpätí hory Sinaj. Spolu 
so sv. Barborou a Margitou patrí medzi tri sväté panny a medzi štrnásť 
pomocníkov v núdzi. V ikonografii je zobrazená v kráľovskej korune, 
s mučeníckou palmou v ruke. Jej atribútmi sú anjel, Dieťa Ježiš, ktoré jej 
zakladá na prst prsteň ako snúbenici; filozofi, s ktorými viedla dišputu; 
palmová vetvička, koleso, koruna v rukách, kríž, kniha, meč, blesk. 

Otázočky : 
1. Z ktorého mesta pochádzala sv. Katarína? 
2. Ako sa volal cisár, ktorý ju podrobil skúške múdrosti? 
 
3. Koľko bolo filozofov, ktorý diskutovali so sv. Katarínou? 
4. Koľko mala rokov, keď zomrela? 
5. S akou vecou sa zobrazuje sv. Katarína a prečo? 
 
6. Čo býva okolo sviatku sv. Kataríny? 
 
Osemsmerovka s tajničkou: 
ALEXANDRIA, BLAŽENOSŤ, CIRKEV, CISÁR, DIŠPUTA, EVANJELIUM, 
FILOZOF, HLAVA, KATARÍNA, KLÁŠTOR, KOLESO, KRESŤAN, KRST, 
KRÁSA, LÁSKA, MLADOSŤ, MLYNÁR, MÚDROSŤ, NÚDZA, PANNA, 
POKOJ, POKORA, PRENASLEDOVANIE, PÝCHA, SILA, SINAJ, SVÄTÁ, 
SVÄTÉ PÍSMO, TANEČNÉ ZÁBAVY, UNIVERZITA, VERNOSŤ, ČISTÁ, 
ŽELEZNIČIARI 
Predsavzatie: 
Pri rozhovore, 
práci 
a zábave 
pamätaj 
na Božiu 
prítomnosť! 


